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Nominujte osobnost 
na Cenu města Dobříše 
do 31. března!

Den Země 
od 20. do 26. dubna. 
Zapojte se!

Jarní úklid – svoz 
zeleně, navýšení limitů 
sběru odpadu zdarma

Plány rekonstrukcí 
komunikací 
a vodohospodářských 
zařízení

Dobříšští dobrovolní 
hasiči uspěli 
v mezinárodní soutěži

Připojujeme se 
k mezinárodní kampani 
„Vlajka pro Tibet“ 

Orientační běžci 
i matematici přeborníci 
olympiád 

Dobříšští fl orbalisté, 
gymnastky, 
basketbalisté, tanečníci 
sbírají medaile 
na okrese i v kraji 

O co usiluje nový starosta
Vážení spoluobčané, 
od března budu působit jako nový 
starosta města Dobříše. Rád bych Vám 
tedy krátce představil sebe i  to, o  co 
budu v našem městě usilovat. 
Původem jsem z Prahy, ale v Dobříši 
žiji se svojí rodinou již 27 let. Oženil 
jsem se v kulturním domě v roce 1993 
a zůstal v našem městě žít. Nechodil 
jsem do dobříšských škol, ale moje 
žena ano a později byla i učitelkou 
zdejší základní školy i gymnázia. Dnes 
už dospělé dcery navštěvovaly místní 
školy, od mateřské školky až po gym-
názium. Jako rodiče jsme sledovali je-

jich aktivity ve skautu, gymnastickém či tenisovém oddílu, ZUŠ atd. Profesí 
jsem ekonom, více než 20 let pracuji jako konzultant v IT a bankovnictví.
Pokládám se za místního patriota. Poloha našeho města je ideální pro 
různé sporty. Můj první závod byl triatlon Dobříšský tvrďák před 15 lety. 
Do  dobříšského dění jsem se zapojil ve Spolku přátelství s holandským 
městem Mierlo. Pomáhal jsem také organizovat obnovený maraton z Pra-
hy do Dobříše a pár dalších závodů. Od 1. listopadu 2018 až do dnešních 

dnů jsem působil jako člen Rady 
města Dobříše.
Ve své nové pozici se budu sna-
žit být dobrým starostou našeho 
města. Nastupuji po starostce paní 
Janě Vlnasové a rád bych navázal 
na řadu aktivit, které probíhaly 
v  posledních letech. Spolu s koa-
ličními partnery jsme si pro letošní 
rok stanovili několik úrovní priorit. 
Mezi hlavní patří rekonstrukce Mí-
rového náměstí, tedy ulice Praž-
ská, jejíž opravu hradí Středočeský 
kraj. Uzávěrka nabídek s vypsanou 
cenou 49 mil. Kč byla na základě 
připomínek uchazečů posunuta na 
1. 4. 2020. Doufejme, že brzy bude 
znám vítěz, který opravu provede. 
Město na zrealizované práce navá-
že opravou přilehlých chodníků. 
Pokud vše půjde dobře, na podzim 
2020 bude centrum pohodlně prů-
chozí, průjezdné a upravené. 

pokračování na straně 2

Dejte svůj hlas projektu Tvoříme Dobříš 2020! Jen do 13. března
Od 3. února bylo možné se zapojit do hlasování na webu https://tvorime.dobris.cz a podpořit návrh, který je 
podle vás pro naše město nejužitečnější. Hlasování bude ukončeno 13. března 2020. Ve stejný den budou zveřej-
něny výsledky projektu Tvoříme Dobříš 2020, pro který je letos určena částka 500 000 Kč.
Způsob hlasování: Pro hlasování vám přijde SMS kód, který zadáte do aplikace. Z každého mobilního čísla tak 
lze hlasovat jen jednou. K dispozici máte dva kladné hlasy pro vámi vybrané 2 projekty, které chcete podpořit. 
Můžete také použít jeden záporný hlas pro negaci návrhu, jehož realizaci chcete zamítnout. Návrhy projektů na 
https://vote.d21.me/cs/info/TvorimeDobris2020/proposals. Více na straně 3.

Tým koordinátorů projektu Tvoříme Dobříš Šárka Krůtová, Miroslav Sochor, Pavel Svoboda
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O co usiluje nový starosta
pokračování z titulní strany
Další skupinou priorit jsou opravy ulic a chod-
níků. V rozpočtu na rok 2020 je na tuto kapitolu 
vyhrazeno 27 mil. Kč, což je téměř dvojnásobek 
proti r. 2019. Na letošní rok také připravujeme 
zahájení svozu bioodpadu, v první fázi od by-
tových domů. Podle mého názoru motivační 
a  evidenční odpadový systém, který v Dobříši 
používáme, má smysl. Čísla o odpadech z po-
sledních měsíců ukazují, že v  Dobříši třídíme 
více a snižujeme množství směsného komunál-
ního odpadu. Z toho mám radost. 
Snažíme se s kolegy naslouchat a vysvětlovat, 
protože změna není jednoduchá. V únoru pro-
běhl sběr připomínek od občanů. Určitě lze sou-
časný odpadový systém dále vylepšit a my se 
o to aktivně snažíme. 
Mezi další plánované změny patří rekonstrukce 
Komenského náměstí před poštou. Tento prostor 
bychom chtěli zvelebit, aby ještě více odpovídal 
místu pro setkávání, regionální trhy či kulturní 
akce a vzniklo tak kultivované a příjemné pro-
středí pro děti i dospělé. Také bychom zde chtěli 
vytvořit takové podmínky, aby více dětí mohlo do 
škol jezdit bezpečně na kolech. V nejbližší době 
tento koncept představíme veřejnosti.
Hledáme možnosti, jak rozšířit prostory, kde 
bude moci působit základní umělecká škola, 

a  umožnit tak hudební i jiné umělecké vzdě-
lání dalším zájemcům. Probíhá již také debata, 
jaké další sportovní kapacity město potřebuje, 
budeme řešit, co dál s rozpadající se budovou 
u zimního stadionu. Pokračujeme v zapojení 
občanů do projektů financovaných z partici-
pativního rozpočtu a v mnoha dalších aktivi-
tách. 
Za velmi důležité pokládám vzájemnou spo-
lupráci a respekt. Z mé strany to znamená, že 
usiluji o otevřenou komunikaci s kolegy zastu-
piteli, bez ohledu na to, u které části stolu sedí. 
Máme rozdílné pohledy na řadu věcí spojených 

s dalším rozvojem města. Vždy se budu snažit 
vyslechnout jiné názory a vysvětlit své.
V komunikaci s obyvateli chci využít všech 
možných kanálů. Vedle Dobříšských listů, 
DLonline a webu města se ukazuje, že značná 
část obyvatel je aktivní na facebooku. Budu se 
snažit v rámci možností využívat i tento nástroj.
Těším se také na seznámení s dalšími spolu-
pracovníky na městském úřadě. Společně se 
vynasnažíme, abyste Vy, občané města, získá-
vali dobré služby a vyřizování vašich záležitostí 
probíhalo hladce a efektivně.
Rád bych se s Vámi podělil o svou představu 
budoucnosti v našem městě. Za pár let bu-
dou v Dobříši pěkné silnice. Těch pár rozbitých 
bude rychle opraveno. Město bude mít do-
stupné školky i školy, lékaře, obchody i další 
služby. Dobříš si stále uchová svou přiměřenou 
velikost, kde se lidé více znají a řada věcí se 
pohodlně vyřídí pěšky či na kole. Naše místní 
zajímavosti a turistické cíle ještě více podpo-
říme: vedle krásného zámku, pěkného centra, 
dobrých restaurací a pestrých kulturních akcí 
bude nám i  navštěvníkům dělat radost snad-
no dostupná okolní příroda brdských lesů, luk 
a rybníků. 
Tohle všechno nezařídí starosta, radnice či 
úřad, to můžeme uskutečnit jen společnými 
silami.

Pavel Svoboda, starosta města Dobříš

Týden na ledě zimního stadionu

Celý týden od 17. února byl v Dobříši zasvěcen 
bruslení a zážitkům na nové ledové ploše zim-
ního stadionu. Sportovci i návštěvníci si užili 
zrekonstruovanou ledovou plochu, nové spor-
tovní zařízení i bezpečnější prostor pro hráče 
i diváky. Teplejší počasí během týdne prověřilo 
zmodernizovanou strojovnu chlazení, která má 
o více než polovinu nižší spotřebu chladicího 
média. 
Během týdne proběhla výuka bruslení zdarma 
pro žáky mateřských a základních škol z Dobří-
še a okolí. Profesionální trenéři z Veřejné Spor-
tovní Akademie se věnovali několika stovkám 
žáků. V odpoledních hodinách byl stadion ote-
vřen pro veřejné bruslení.
Sportovní zážitky vyvrcholily v sobotu hokejo-
vým exhibičním zápasem HC Dobříš a HC Nový 
Knín. Hokejisté svým nasazením předvedli dob-
ré sportovní výkony a diváci pomohli vytvořit 
skvělou atmosféru. Hokejoví fandové se mohou 
těšit na příští sezónu.
V neděli 23. února krátce po 14. hodině proběh-
lo slavnostní otevření zimního stadionu. Nový 
starosta Pavel Svoboda přivítal všechny pří-
tomné a společně s paní Markétou Samcovou 
a s pány Tomášem Vokurkou, Stanislavem Vac-

kem a Drahomírem Mejzrem, zástupci vedení, 
úřadu města a zastupitelů, přestřihl symbolic-
kou pásku.
Následně byl zahájen Karneval na ledě, který 
město pořádalo společně s Aerobik Studiem 
Orel Dobříš. Děvčata v sestavě Klára Jandová, 
Denisa Havlíčková, Kamila Paulová a Jindřiška 
Romba se skvěle postarala o zábavu i organizaci 
soutěží s mnoha pěknými cenami. Ke karneva-
lovému bruslení zajistili hudební produkci Petr 
Holý a Jan Voděra ze Základní umělecké školy 
Dobříš. Zdravotní dohled byl po celý týden za-
jištěn Střediskem zdraví Dobříš. Celý týdenní 
program měl velmi dobrou podporu i ze strany 
správce zimního stadionu, společnosti Dokas 
Dobříš. 
Navzdory nepříznivé předpovědi počasí se kar-
neval vydařil, bavili se velcí i malí bruslaři. Dob-
rou náladu nepokazil ani déšť v závěru akce.
Celý týden se nesl ve znamení krásného zimní-
ho sportu – bruslení a v rámci možností jsme si 
jej užili. Zima je zřejmě letos již u konce, tedy se 
budeme těšit zase za rok na 4. ročníku „Týdnu 
bruslení v Dobříši“. 
Všem zapojeným do zorganizování akce „Týden 
bruslení v Dobříši“ patří poděkování.

HC 
Dobříš

Základní umělecká 
škola Dobříš

Šárka Krůtová, DiS., vedoucí oddělení 
vnitřních věcí a koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21
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Nominujte osobnost  
na Cenu města Dobříše  
do 31. března!
Prestižní Cenu města Dobříše 2020 může získat 
osobnost nebo kolektiv za vykonání výjimeč-
ných nebo významných aktivit pro město. No-
minace na udělení ceny je možné zaslat se vše-
mi náležitostmi nejpozději do 31. března 2020. 

Zastupitelstvo města schválilo změněný statut 
a pravidla pro udělení ceny v roce 2020 jsou tato:
– oceňuje se celoživotní přínos i významná čin-

nost, dílo nebo prezentace města Dobříše v ob-
lastech hospodářský rozvoj, kultura, sport, věda 
a výzkum, ekologie, umění, výchova a vzdělává-
ní a jiné (např. za záchranu života apod.);

– cena se uděluje jednou za dva roky jednotliv-
ci i kolektivu, fyzické i právnické osobě (nelze 
opakovaně za stejnou činnost);

– může být udělena jednotlivci i po jeho smrti 
„in memoriam“;

– z nominací jsou vyloučeni členové zastupi-
telstva města, zaměstnanci města a městem 
zřízených, řízených nebo ovládaných subjek-
tů za činnost, kterou vykonávají v rámci svých 
pracovních povinností.

Nominovat kandidáta může jednotlivec, kolektiv 
i společnost, vždy písemně s vyplněnou přihláš-
kou zaslanou do podatelny městského úřadu.
Nominace, tedy přihláška, musí obsahovat zdů-
vodnění předkládaného návrhu na udělení ceny 
kandidátovi. Předkladatel musí uvést své jméno
i adresu a také přiložit písemný souhlas kandi-
dáta s nominací.
Návrhy kandidátů jsou přijímány městem Dob-
říš průběžně, avšak nejpozději do 31. března 
2020.
Cena města Dobříše v roce 2020 bude předána 
starostou města Dobříše na slavnostním večeru 
v sobotu 3. října 2020 v Zrcadlovém sále zám-
ku Dobříš.
Pro podání nominace na udělení Ceny města 
Dobříše v roce 2020 je na stránkách města Dob-
říše v příslušné sekci (Občan) formulář, který ob-
sahuje předepsané náležitosti.
Podrobnosti a přehled oceněných osob od roku 
2007 najdete na www.mestodobris.cz/cena-
-mesta-dobrise/ds-11797/p1=57740.

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí

Masopustní rej v Dobříši
V sobotu 22. února organizoval TJ Sokol masopustní průvod v Dobříši. Po druhé hodině vyšel prů-
vod od sokolovny směrem k rybníku Papež, kde se rozloučil s bakusem. Na náměstí k radnici se 
účastníci v kostýmech i bez nich dostali kolem čtvrté hodiny. Paní Dagmar Mášová, místostarostka 
města, přivítala všechny masky i diváky nejen milým slovem, ale i drobným občerstvením. Po skon-
čení průvodu se konaly šibřinky, neboli sokolský maškarní ples pro děti, v sále sokolovny. Tvořivé 
a nápadité masky přispěly k dobré náladě, žertovnému rejdění a hezkým zážitkům nejen účastníků, 
ale i diváků. Redakčně zpracováno

Tvoříme Dobříš 2020 – návrhy projektů  
pro hlasování
Hlasujte na: https://
vote.d21.me/cs/info/
TvorimeDobris2020/
proposals

 � Stínící plachta nad Rákosníčkovo hřiště
Umístění: ulice V Lipkách
Navrhovatel: K. Michlová

 � Oplocené psí hřiště 
Umístění: část louky nad rybníkem Papež 
u Trnovského potoka
Navrhovatel: Daniela Pavlová

 � Zřízení přechodu pro chodce
Umístění: Mírové náměstí (mezi Českou spoři-
telna a náměstím Míru – „alejkou“)
Navrhovatel: Jan Kunágl

 � Vybudování 2 ks veřejných pítek
Umístění: poblíže radnice nebo sokolovny, 
před budovou České spořitelny
Navrhovatel: Mgr. Jana Šigutová

 � Odpadkové koše na tříděný odpad 
Umístění: na vytipovaných místech
Navrhovatel: Radka Blažková

 � Fitpark s cvičebními prvky nejen pro seniory
Umístění: na Dukelském náměstí
Navrhovatel: Naděžda Matějková

 � Oprava pozemní komunikace a chodníku 
Umístění: ulice Na Ligruse
Navrhovatel: Lenka Kšanová

 � Betlém pod vánočním stromem 
Umístění: pod vánoční strom na Mírovém 
náměstí během vánoční doby

Navrhovatel: Jana Svobodová
 � Vybudování dřevěného chodníku

Umístění: v údolí Trnovského potoka v místě 
za rybníkem Papež, propojujícím část města 
Na Kole s částí Na Vlašce
Navrhovatel: Ladislav Svoboda

 � Dětské hřiště 
Umístění: lokalita Větrník, vedle školky
Navrhovatel: Ing. Michaela Kocourková

 � Osazení parku lavičkami 
Umístění: u židovského hřbitova
Navrhovatel: Jitka Šlechtická

 � Herní prvek pro starší děti 
Umístění: hřiště u kina
Navrhovatel: Klára Sochorová

 � Modulární pumptracková sportovní dráha
Umístění: zelená plocha za 2. ZŠ a gymnáziem, 
případně vedle skate parku
Navrhovatel: Věra Krásová

 � Potlačení bílého/modrého světla veřejné-
ho osvětlení

Umístění: např. roh Havlíčkovy a Zborovské ul.
Navrhovatel: Zuzana Korábová

 � Nové veřejné osvětlení na pěší stezce
Umístění: na pravé straně rybníku Papež mezi 
ulicemi Dělnická a Part. Svobody
Navrhovatel: Jan Záruba

 � Veřejně dostupný defibrilátor pro záchra-
nu životů a zdraví

Umístění: Mírové nám. 230, v budově sídlí Měst-
ská policie Dobříš
Navrhovatel: Petra Štěpová

Veřejné představení záměru 
revitalizace Komenského náměstí

Kdy: Pondělí 9. 3. 2020 od 18.00 do19.00
Kde: Kulturní dům Dobříš
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 � změnu názvu ulice pokračující od směru 
„Rukavičkářská“ na „K Židovskému hřbi-
tovu“.

Na návrh člena ZM pana Petra Kadlece byl 
předložen podklad na změnu či úpravu názvu 
ulice pokračující od směru „Rukavičkářská“ na 
„K Židovskému hřbitovu“. Tento návrh byl před-
ložen v souvislosti s velmi bohatou komunitou 
občanů židovského vyznání, ale doposud tyto 
občany anebo jejich zástupce nepřipomíná ani 
jedna ulice. K návrhu pana Kadlece byla předlo-
žena územní studie Ing. arch. Miroslava Vorlíčka, 
ve které je vyznačena možnost pojmenování, 
případně přejmenování ulic. Město by si tím 
vyhradilo právo na pojmenování ulic po někte-
rém občanu města Dobříše židovského vyznání. 
Přejmenovaní ulic by tvořilo jakýsi základ anebo 
návaznost pro další jména ulic, pokud zde ně-
kdy v budoucnu vzniknou. 

ZM nepřijalo usnesení k tomuto návrhu:
 � návrh na pořízení změny územního plánu 

Dobříše: změna využití pozemků u hradu 
Vargač ve vlastnictví Petra Kocíka z plo-
chy „ZP – zeleň – přírodního charakteru“ 
na „BI – bydlení – v rodinných domech – 
městské a příměstské (= bydlení individu-
ální)“ a požadavek zahrnout ji do změny 
č. 3 územního plánu Dobříše.

Záměrem vlastníka pozemků byla výstavba 
rodinného domu na jednom z pozemků – p. č. 
425/7. Dům by byl o 1 nadzemním podlaží 
a  podkroví, popř. 1 podzemní podlaží, vnější 
vzhled by respektoval historický ráz lokality (ne-
movité kulturní památky hrad Vargač a purkrab-
ství). Na pozemku kdysi stával dům, což vlastník 
doložil historickými dokumenty – fotografií, 
zápisem v katastru nemovitostí a katastrální 
mapou.

ZM projednalo:
 � petici na podporu prohlášení tzv. Karlo-

va mostu v Dobříši (mostu ev. č. 114-017) 
za kulturní památku, kterou k 7. 1. 2020 
podepsalo celkem 578 signatářů, z toho 
255 občanů města, a vyjádřilo podporu 
prohlášení tohoto mostu za kulturní pa-
mátku.

Město Dobříš obdrželo petici na podporu za-
chování tzv. Karlova mostu na Dobříši za kul-
turní památku. Text petice: Kamenný most přes 
Pilský potok vybudovaný kolem roku 1830 na 
pozemku p. č. 2646/1 v k. ú. Dobříš na připomínku 
tragické události považujeme za doklad tvůrčích 
schopností a práce člověka a žádáme, aby byl pro-
hlášen za kulturní památku.
Petice bude předána těmto institucím: Národní 
památkový ústav, Středočeský kraj, město Dobříš.
Petiční výbor: Helena Kahounová, Petr Kadlec, 
Zora Rysová, Vladimír Šprungl.
Zástupce petičního výboru: Petr Kadlec.
Autor petice: Okrašlovací spolek města Dobříše, 
IČO: 61904805, Mírové náměstí 68, Dobříš.
Zástupce petičního výboru požadoval, aby za-
stupitelé schválili podporu zachování památky 
a její obnovy v původním rozsahu včetně ka-
menného zábradlí a instalace původní sochy 
sv. Jana Nepomuckého, případně její kopie.

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
se uskuteční ve čtvrtek 2. dubna 2020 

v Kulturním středisku Dobříš. 
Občané jsou srdečně zváni.

Veřejné zasedání se uskutečnilo 27. ledna 2020 
ve společenském sále Kulturního střediska 
v Dobříši. Přítomno bylo patnáct členů zastupi-
telstva. 

ZM vzalo na vědomí:
 � rezignaci Bc. Jany Vlnasové na funkci sta-

rostky města Dobříše ke dni 3. 3. 2020;
 � přehledy o plnění příjmů a čerpání výda-

jů rozpočtu města k 31. 12. 2019 včetně 
zprávy o čerpání úvěrového rámce.

ZM zvolilo s účinností od 4. 3. 2020:
 � starostou města Dobříše Ing. Pavla Svo-

bodu; 
 � členem rady města Bc. Daniela Flígra.

 
ZM schválilo:

 � podání žádosti o dotaci Ministerstva pro 
místní rozvoj na akci „Modernizace multi-
funkčního školního areálu města Dobříš“;

Jedná se o projekt, který má za cíl zrekon-
struovat sportoviště mezi školními budova-
mi 1. a 2. ZŠ, resp. gymnázia. Síť sportovišť se 
skládá z hřiště z umělé trávy a souvisejícího 
běžeckého oválu a dále z přilehlých hřišť na 
volejbal a basketbal. Tato hřiště jsou intenziv-
ně využívána školami k výuce tělesné výchovy. 
Aktuálně jsou povrchy hřiště na hraně život-
nosti, je nutná jejich kompletní revitalizace. 
S ohledem na důležitost těchto hřišť pro výuku 
a potřebnost jejich dalšího používání patří tato 
akce mezi prioritní oblasti obnovy městského 
majetku. 
Rekonstrukce bude založena na výměně umě-
lé trávy na sportovišti, které slouží k výuce mi-
nikopané. Dle technické zprávy hřiště neplní 
správnou funkci a stává se pro hru nebezpečné. 
Na mnoha místech dochází k odlepení a opotře-
bení, proto již povrch nelze opravit tak, aby byl 
bezpečný pro další použití. Dalším bodem bude 
revitalizace povrchu Tubeko, povrch zde je také 
na mnoha místech opotřebený a pro sport ne-
bezpečný. Dále zde dochází k prorůstání kořenů 
pod atletický ovál. Z tohoto důvodu bude zapo-
třebí použití vyšších technologií k obnově povr-
chu. Výše zmíněný projekt nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení. Povinností je doložení 
souladu akce se schválenou územně plánovací 
dokumentací.
Dotace je poskytnuta až do výše 60 % skutečně 
vynaložených uznatelných nákladů akce. Výše 
vlastních zdrojů financování musí být rovna 
nebo vyšší 15 % celkových uznatelných nákladů 
akce (nicméně jiné zdroje možného kofinanco-
vání nejsou vyhlášeny, proto bude spoluúčast 
města 40 %).
Uznatelné náklady jsou: vybudování, rekon-
strukce nebo modernizace sportovní infrastruk-
tury. Povinností příjemce dotace je dodržení 
povinné publicity – zřetelně označené místo 
realizace akce.
Aktivita je naplánovaná na červenec/srpen 2020.
Předpokládaný rozpočet akce je cca 3 855 000 Kč. 
Výše podpory 60 %.
Položkový rozpočet známý v době schvalo-
vání záměru (může se změnit, např. v souvis-
losti s výsledkem zadávacího řízení): 
– rekonstrukce hřiště na minikopanou 
 2 077 000 Kč;

– rekonstrukce atletického oválu a hřiště na vo-
lejbal a basketbal 1 778 796 Kč.

 � zadání změny č. 3 územního plánu Dobří-
še (tj. upravený návrh zadání změny č. 3 
ÚP po jeho 1. a 2. projednání); 

ZM na zasedání dne 12. 12. 2019 projednávalo 
zadání změny č. 3 ÚP, upravené po dvou projed-
náních. Na základě proběhlé diskuze zastupitelů 
k lokalitě č. 17 (změna využití území, které zahr-
nuje hrad Vargač a jeho nejbližší okolí) a z dů-
vodu nedostupnosti materiálů na webu města 
(byť dobrovolného nad rámec zákona) k upra-
venému návrhu zadání změny č. 3 ÚP zastupi-
telstvo města usnesením č. 33/10/2019/ZM od-
ložilo projednání zadání změny č. 3 územního 
plánu Dobříš na příští zasedání zastupitelstva 
města. Pořizovatel předkládá podruhé ZM zadá-
ní změny č. 3 ÚP, které oproti verzi zadání pro-
jednané zastupitelstvem 12. 12. 2019 neobsa-
huje lokalitu č. 17. Ta byla vypuštěna na základě 
požadavku určeného zastupitele pro pořizování 
změny č. 3 ÚP – starostky města.

 � pořízení změny územního plánu Dobříše: 
změna využití plochy P6(01) – hrad Vargač 
– z „OM – občanské vybavení – komerční 
zařízení malá a střední“ na „SK  – plochy 
smíšené obytné – komerční“ a město po-
žaduje zahrnout změnu do změny č. 3 
územního plánu Dobříše; 

Záměrem vlastníků pozemku je přestavba hra-
du Vargač za účelem vytvoření komerčních pro-
stor a bytů. Současně platné využití pozemku 
stanovené v územním plánu umožňuje využití 
hradu pro komerční činnosti, avšak neumožňu-
je realizaci bytů. Proto vlastníci pozemku podali 
návrh na zahrnutí změny využití pozemku na 
plochu SK do pořizované změny č. 3 ÚP. 
Vzhledem k současnému technickému stavu, 
nevyužívání a nevhodným vnitřním stavebním 
úpravám hradu se úřad ÚP domnívá, že realizace 
přestavby hradu by byla přínosná z několika dů-
vodů, zejména zlepšení technického stavu. Hrad 
je nemovitou kulturní památkou a nachází se 
v  ochranném pásmu nemovité kulturní památ-
ky – zámku Dobříš. K záměru přestavby hradu se 
bude vyjadřovat orgán státní památkové péče.

 � dodatečné rozpočtové opatření č. 7/2019, 
které rovná výši dotací k 31. 12. 2019;

Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2019 
schodkem, saldo příjmů a výdajů činilo 
–40,7 mil. Kč, v záporné hodnotě se jedná o tzv. 
financování, které se skládá zejména z násle-
dujících položek: splátky úvěrů ve výši 2,6 mil. 
Kč, čerpání nového úvěru ve výši 48,3 mil. Kč 
a 4,8  mil. Kč činí úspora prostředků na účtech 
města oproti stavu k 1. 1. 2019.

 � rozpočtové opatření č. 1/2020;
Celkový objem příjmové stránky rozpoč-
tu se touto rozpočtovou změnou zvyšuje 
o 1 916 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 
274,9 mil. Kč). Celkový objem výdajové stránky 
rozpočtu se zvyšuje o 7 970 tis. Kč (výdaje cel-
kem činní cca 312,1 mil. Kč). Plánovaný zůstatek 
na účtech se po provedení navrhovaných změn 
sníží o 6 054 tis. Kč a bude po akceptovaných 
změnách činit celkem 18 352 tis. Kč.

Stručné informace z 11. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše
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Veřejné zakázky v Dobříši? Jedině elektronicky

Město Dobříš v rámci projektu Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_058/0007379 ) pořídilo software na administraci veřejných zakázek. Nad rámec povinností zá-
kona se úřad rozhodl elektronizovat proces i tzv. veřejných zakázek malého rozsahu. Systém přináší 
zpřehlednění zakázek na jednom místě jak pro zaměstnance úřadu, tak pro dodavatele či veřejnost. 
Možnost podat nabídku odkudkoli elektronicky – bez obav, zda to poštovní doručovatel stihne při-
vézt ve lhůtě pro podávání nabídek.
Zvyšuje se tím i transparentnost, protože systém automaticky oslovuje všechny dodavatele zaregis-
trované v kategorii poptávaného předmětu plnění.
Důležitá informace pro všechny potenciální dodavatele je nutnost registrace (žluté menu vlevo) 
na portálu https://zakazky.mestodobris.cz před podáním první nabídky. Doporučujeme také v do-
statečném předstihu provést test vašeho nastavení (opět žluté menu) pro ověření správné funkč-
nosti. V zápatí stránky je odkaz „Manuály“, kde je detailní příručka pro dodavatele.
Na stejné adrese (zelené menu „Profily zadavatelů“ → „Město Dobříš“ → záložka „Veřejné dokumen-
ty“) také naleznete novou směrnici č. 1/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která 
upravuje jednotlivé postupy a stanovuje obecné požadavky na dodavatele.

Petr Oplíštil, oddělení tajemníka

Stavební úpravy místních a krajských komunikací a obnova 
vodohospodářských zařízení v roce 2020

V návaznosti na schválený rozpočet města Dobříše pro rok 2020 budou v letošním roce probíhat 
stavební úpravy místních komunikací a obnova vodohospodářských zařízení v následujícím rozsahu 
a lokalitách.

Stavební úpravy místních komunikací (MK)
Předpokládaný Lokalita / druh stavební úpravy
termín realizace
2. čtvrtletí Rekonstrukce MK v ulici U Slovanky, mezi ul. Plk. B. Petroviče a Žižkova
2. čtvrtletí Rekonstrukce MK v ulici Mládeže, mezi ul. B. Němcové a ul. Přemyslova
2.–3. čtvrtletí Rekonstrukce MK v ulici Jeřábová, mezi ul. Nad Papežem a Rukavičkářská
3. čtvrtletí Rekonstrukce MK včetně chodníku v části ulice Jiráskova
3. čtvrtletí Rekonstrukce MK s výstavbou nového chodníku v ulici U Slávie
3.–4. čtvrtletí Rekonstrukce MK v ulici Březová s výstavbou nového chodníku 
3.–4. čtvrtletí Rekonstrukce chodníku a části MK v ul. U Pivovaru, úsek U Ovčína– Pražská
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 27,7 mil. Kč. 

Mimo výše uvedené budou souběžně probíhat opravy komunikací menšího rozsahu v rámci běžné 
údržby komunikací prováděných společností Dokas Dobříš, s.r.o., a to v části ulice Mládeže, mezi 
ul. Žižkova a Přemyslova, ulice Horymírova (od ul. Plk. B. Petroviče po ul. Hálkova), křižovatka 28. říj-
na a chodníky v ulicích Družstevní, Pražská a Příbramská. 
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 3,5 mil. Kč.

Stavební úpravy krajských komunikací – II/114
Rekonstrukce komunikace v ulici Pražská a Příbramská proběhne ve dvou etapách. Etapa I – úsek od 
křižovatky V Lipkách po světelnou křižovatku; Etapa II – úsek od světelné křižovatky po křižovatku 
ulic Fričova, Fr. Průši. V etapě II jsou zahrnuty i rekonstrukce přilehlých městských chodníků, na jižní 
straně Mírového náměstí a alejky. 
Předpokládaná výše celkových sdružených nákladů za Středočeský kraj a město Dobříš před-
stavuje částku 60 mil. Kč, z toho podíl města Dobříše činí 26,350 mil. Kč. Vlastní zdroje jsou ve 
výši 19,9 mil. Kč, dotace ze SFDI ve výši 6,450 mil. Kč.

Obnova vodohospodářských zařízení (dále je vodovod „V“, kanalizace „K“)
Předpokládaný měsíc realizace Lokalita / druh zařízení
2.–5. „V“ + „K“ v ul. Husova, v úseku od ul. V Lipkách po ul. Tylova
3.–4. „V“ v ul. Příbramská, v úseku od Tyršova náměstí po ulici Fr. Průši
4.–5. „V“ + „K“ v ul. Okružní, v úseku od ulice Werichova po ulici Hálkova
5.–6. Propojení vrtu a užitkového vodovodu V Lipkách
5.–6. „V“ – propojení v ulici U Pivovaru (Bios)
5.–7. „V“ + „K“ v ul. Mánesova
5.–9. „K“ v ul. Žižkova, v úseku od ulice Havlíčkova po Čs. armády
8.–9. „V“ v ul. Mládeže (úsek Žižkova–Přemyslova) až Přemyslova 
9. Rekonstrukce čerpací stanice Příkopy 
9.–10. „V“ v ul. Rukavičkářská, vybudování šachty měření pro dálkový odečet
Předpokládaná výše nákladů představuje částku 10,115 mil. Kč.

Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru místního rozvoje

Navýšení limitů zdarma 
odebíraných odpadů 
Od 1. 2. 2020 došlo ke změně limitů odpadů 
odebíraných na sběrném dvoře od obča-
nů města Dobříše zdarma. Byl navýšen limit 
objemného odpadu na 150 kg/rok (katalogo-
vé č.  200 307). Naopak již nelze na sběrném 
dvoře odevzdávat zdarma dřevo (katalogové 
č. 170 201). Limity pro ostatní druhy stavebních 
a demoličních odpadů zůstávají stejné (viz ta-
bulka níže). Odpady do výše stanovených limitů 
mohou zdarma odevzdávat pouze občané s tr-
valým pobytem ve městě, kteří mají zaplacený 
místní poplatek za systém shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
odpadů za předmětný rok (případně do 30. 4. 
dle údajů za rok předchozí). K výše uvedenému 
opatření město přistoupilo proto, že množství 
objemného odpadu odevzdaného ve sběrném 
dvoře značně převyšovalo množství odpadu ze 
dřeva, které současně často nedosahovalo kva-
lity odpovídající pro příjem na recyklační linku.

170 601 Izolační materiál s obsahem azbestu  
  50 kg/rok
170 604 Izolační materiály neuvedené 
pod čísly 170 601 a 170 603 50 kg/rok
170 802 Stavební materiál na bázi sádry 
(např. sádrokarton) 50 kg/rok
170 107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, 
cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené 
pod číslem 170 106 50 kg/rok
170 504 Zemina a kamení neuvedené  
pod č. 170 503 100 kg/rok
200 307 Objemný odpad (např. sedací soupra-
va, židle, koberce, lina, matrace, zahradní náby-
tek, skříně atd.) 150 kg/rok

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Živnostenský odpad 
v souvislosti s placením 
místního poplatku za odpady
Živnostníkům (kadeřnictví, obchodníci, účetní, 
provozovatelé restaurací apod.) vznikají při je-
jich činnosti na území obce tzv. odpady podob-
né komunálním odpadům. Jedná se o odpady, 
které jsou obdobného složení jako odpady vzni-
kající běžným občanům s tím rozdílem, že tyto 
odpady vznikají z podnikatelské činnosti, tudíž 
pro nakládání s těmito odpady platí odlišný 
způsob zpoplatnění. Živnostník má možnost si 
při odstraňování těchto odpadů zvolit vlastního 
dodavatele odpadových služeb.
Občan obce využívá obecní systém pro naklá-
dání s odpady automaticky na základě (v přípa-
dě města Dobříše) uhrazení místního poplatku 
za provoz tohoto systému, jehož výše je sta-
novena obecně závaznou vyhláškou (č. 5/2019 
s účinností od 1. ledna 2020) a jehož uhrazení 
je povinné. Živnostník si však za své odpady 
a nakládání s nimi zodpovídá sám a nesmí 
bez vědomého souhlasu obce tento systém 
využívat! 
V případech, kdy v dané obci živnostník součas-
ně žije a podniká (např. účetní ve svém domě 
současně provozuje i kancelář), ...

pokračování na straně 6
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Obnova vodovodního řadu 
v ulici Příbramská

Dovolujeme si vás upozornit, že v termínu 
od  2.  3. 2020 do 27. 3. 2020 bude probíhat 
obnova původního vodovodního řadu v ulici 
Příbramská – silnice II/119 (mezi Tyršovým ná-
městím až k ulici Františka Průši).
Obnova je nutná z důvodu plánované rekon-
strukce vozovky, která bude probíhat v tomto 
roce. V rámci akce dojde k omezení silniční do-
pravy v tomto úseku a provoz bude řízen sema-
fory.
Omlouváme se za případné zhoršení komfortu 
při projíždění tímto úsekem.

Vodohospodářská společnost Dobříš

Živnostenský odpad 
v souvislosti s placením 
místního poplatku za odpady

pokračování ze strany 5
... je nutné jasně oddělit odpady vznikající 
mu z jeho podnikatelské činnosti a odpady 
vznikající mu jako běžnému občanovi. Nejen 
k tomu slouží vedení tzv. průběžné evidence od-
padů, kterou je povinen v souladu s § 16 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, vést každý původ-
ce odpadů (právnická osoba nebo fyzická osoba 
podnikající). Na základě předložení této eviden-
ce a potvrzení o likvidaci odpadů odbornou 
firmou kontroluje následně správní orgán v od-
padovém hospodářství, zda živnostník nakládá 
s  odpady v souladu se zákonem. Jako občan 
obce je zároveň povinen v souladu s obecně 
závaznou vyhláškou zaplatit i místní popla-
tek, protože lze oprávněně předpokládat, že mu 
na daném území vznikají i komunální odpady 
z běžné činnosti občana a nikoli živnostníka.

Odbor výstavby 
a životního prostředí

Komise pro životní prostředí řešila připomínky ke sběru 
odpadů a petici
Komise pro životní prostředí a ekologii (dále jen 
komise) projednala dne 19. 2. 2020 připomínky, 
podněty a názory občanů ke sběru odpadů a od-
padovému hospodářství v Dobříši. Zároveň pro-
jednala petici za zrušení obecně závazné vyhlášky 
o poplatku za komunální odpad.
Komise za přítomnosti předkladatele petice po-
drobně diskutovala výhody a nevýhody způsobu 
platby poplatku „na osobu“ (viz zápis z  jednání) 
oproti platbě „za popelnici“. Poplatky v Dobříši 
nepokrývají náklady na sběr a likvidaci odpadů. 
Zneškodňování odpadů občanů podobně jako 
v  minulých letech město dotuje – v  roce 2019 
částkou 3,9 milionu Kč.
Komise nedoporučuje v danou chvíli rušit platnou 
obecně závaznou vyhlášku o poplatku za komunál-
ní odpad. Komise doporučila radě města po  roce 
vyhodnotit přínosy a ztráty, které změna systému 
platby poplatků přinesla a podle toho rozhodnout, 
zda bude ve vybírání poplatků na osobu pokračo-
vat. Komise doporučuje v dalších letech postupně 
směřovat úpravy výše poplatku tak, aby odpovída-
la skutečným nákladům na svoz a ukládání odpadů 
do výše zákonem povoleného limitu.
Na základě výzvy komise oznámené na webu 
města a facebooku obdržela komise připomínky, 
názory a podněty k odpadovému hospodářství 
na Dobříši celkem od 24 občanů. Komise všechny 
projednala. V zápise, který je dispozici na http://
www.mestodobris.cz/rok-2020/ds-25865/ar-
chiv=1&p1=60009 uvádíme stanovisko komise 
k těm z podnětů, které se mohou týkat více ob-
čanů Dobříše.
Časté byly podněty na zavedení svozu biologic-
kého odpadu, což by pomohlo snížit množství 
odpadu směsného. Řešení tohoto opravdu na-
léhavého problému je mnohem komplikovaněj-
ší, než se na první pohled zdá. Zajištění svozu 
biologického odpadu představuje další náklady, 
na kterých by se občané museli finančně podí-
let. Umístění a svoz nádob na biologický odpad 
jsou spojeny s nutností řešit zápach a odtékající 
tekutinu (např. nákup vozu s vanou na zachycení 
vytékající tekutiny nebo by město muselo službu 
soutěžit). Zkušenosti z jiných obcí a měst ale pře-
devším ukazují, že kvůli kontaminaci nevhodným 
odpadem (např. igelitové pytlíky, maso ad.) skon-
čí většina svezeného biologického odpadu nako-
nec stejně v odpadu směsném, proto se komise 
po dlouhé diskusi shodla na tom, že nejlepší řeše-
ní je jít cestou kompostování. V rodinných dom-
kách lidé tuto možnost mají. U bytových jednotek 
komise doporučuje řešit separaci a likvidaci biolo-
gického odpadu umístěním kompostérů. Iniciati-
va by měla vycházet z dohody občanů v bytových 
jednotkách. Město by jim poté za dohodnutých 
podmínek zajistilo kompostéry, na které může 
nyní město získat dotaci. Komise toto řešení na-
vrhla radě města.
Další časté podněty upozorňovaly na nelogické 
poskytování slev v systému MESOH, kdy je člo-
věk, který se chová šetrněji a produkuje málo 
odpadu, znevýhodněn před osobou, která odpad 
třídí a vytváří mnoho tříděného odpadu. Komise 
uvítala informaci, že po krátké zkušební době 
fungování MESOH v loňském roce rozhodla rada 
města o úpravě motivační složky tak, aby byli více 
zvýhodněni občané, kteří předcházejí vzniku od-
padu. Změna by se měla projevit na výsledné sle-
vě v letošním roce.

Někteří občané by z řady důvodů preferovali od-
voz tříděného odpadu z barevných popelnic před 
pytlovým sběrem. Zkušenosti jiných obcí ale uka-
zují, že volba nádoby výrazně ovlivňuje kvalitu 
třídění. Nejlepší kvalita třídění je právě v průhled-
ných pytlích, kde jen výjimečně dochází k tomu, 
že by pytle neobsahovaly požadovaný vytříděný 
odpad. Při použití barevných popelnic někteří lidé 
počítají s tím, že popeláři obsah popelnic nezkou-
mají, a tak se vyskytují častěji popelnice s nespráv-
ně vytříděným obsahem. Ještě horší je to u veřej-
ných kontejnerů. Komise proto považuje pytlový 
svoz tříděného odpadu za vhodnější. Přesto ale 
doporučila radě města umožnit občanům, kteří 
o to projeví zájem, svoz tříděného odpadu z vlast-
ních barevných popelnic od 1. 10. 2020. 
Několik připomínek přišlo od občanů, pro které je 
frekvence svozů tříděného odpadu 1× za měsíc 
příliš dlouhá. Delší skladování více pytlů s třídě-
ným odpadem způsobuje mnoha domácnostem 
praktické problémy. Komise doporučila radě měs-
ta navýšit frekvenci svozů tříděného odpadu, ze-
jména plastů, i když jej to prodraží.
Několik občanů má při sběru tříděného odpadu 
do průhledných pytlů označených štítkem s adre-
sou obavu z narušení soukromí (například „někdo 
se pak hrabe mým odpadem“). Dle sdělení Dokasu 
jsou pytle na ulici po načtení kódu ze štítku nalo-
ženy do popelářského vozu, kde je jejich obsah sli-
sován a smíchán s tříděným odpadem z ostatních 
domácností. Při jeho dalším zpracování již nikdo 
nedokáže identifikovat, od koho odpad pochází.
Část připomínek se týkala motivačního a evidenč-
ního systému pro odpadové hospodářství – ME-
SOH (pozitivních i negativních, včetně návrhu 
na jeho zrušení). Město prostřednictvím MESOH 
motivuje ke třídění a předcházení vzniku odpa-
du a zároveň zavedlo evidenční složku, získává 
přehled o skutečně sváženém množství odpadů 
a de  facto občanům za poskytnutí informace 
o množství dává úlevu z poplatku. Město potře-
buje data k efektivnímu řízení odpadového hos-
podářství, ta mu zatím chyběla (základní mana-
žerské pravidlo: musím měřit, abych mohl řídit). 
Komise vidí v MESOH nástroj pozitivní stimulace 
ke třídění a předcházení vzniku odpadu, který 
má dobré výsledky a doporučuje v jeho využívá-
ní pokračovat. První výsledky zavedení MESOH 
byly publikovány v únorových Dobříšských lis-
tech, https://dlonline.cz/motivacni-a-evidencni-
-system-pro-odpady-mesoh-vykazuje-dobre-vy-
sledky). Komise souhlasí, že pro jednoznačnější 
vyhodnocení trendů po zavedení MESOH je však 
dostupná řada dat krátká, na to potřebujeme del-
ší časové období. Díky zavedení systému MESOH 
(díky jeho evidenční složce) budeme mít za rok 
podrobnější data, která budeme moci hodnotit. 
Stanovisko komise k mnoha dalším připomínkám 
najdete v podrobném zápisu z jednání (http://
www.mestodobris.cz/rok-2020/ds-25865/archi-
v=1&p1=60009). Děkujeme všem občanům, kteří 
nám napsali. Pestrá paleta připomínek ukázala 
problémy, z nichž mnohé je opravdu potřeba 
řešit. I když byly často kritické, ze všech bylo jas-
né, že občanům Dobříše nejsou dopady vzniku 
a likvidace odpadů na životní prostředí lhostejné. 
Názory na nejlepší řešení se ale mohou různit, to 
je přece přirozené.

MVDr. Jaromír Bláha, člen komise pro životní 
prostředí a ekologii a zastupitel
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DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš

si dovolují oznámit, že bude proveden 
svoz odpadů ze zahrad 

(tráva, větve stromů a keřů) 
ve městě Dobříš.

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem;
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpad zeleně;
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas; 
– odpad nesmí být uložen v pytlích a musí být 

roztříděn na větve a kompostovatelný odpad 
(tráva, zbytky rostlin atd.).

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
Sobota 21. 3. a 18. 4. 2020 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na Nábřeží (u Prokopovy zahrady).
Sobota 28. 3. a 25. 4. 2020 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 
Původci černé skládky může být uložena po-
kuta ve výši dle zákona.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši 
spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

Den Země 2020

Město Dobříš bude v druhé polovině dubna, 
konkrétně od 20. do 26. dubna, opět slavit 
Den Země. Hlavní aktivitou bude úklid veřej-
ných prostranství a okolí města, součástí oslav 
však budou i další akce, které různým způso-
bem upozorní na nutnost chránit naše životní 
prostředí. Nejvýznamnější bude tradičně osla-
va Dne Země na hřišti v ulici Boženy Němcové, 
tentokrát v pátek 24. dubna od 10 do 16 hodin. 
Tématem bude „Rozkvetlá Dobříš“.
Město vyzývá k zapojení neziskové organizace, 
dobříšské školy i další občany města, kteří nikde 
organizovaní nejsou a chtějí pomoci. Tradičně za-
jistí svoz a likvidaci sesbíraného odpadu a dle po-
žadavků vydá igelitové pytle a gumové rukavice. 
Pro potvrzení úklidových lokalit i další informace 
k tématu kontaktujte odbor výstavby a životního 
prostředí – e-mail.: harmanova@mestodobris.cz, 
telefon 318 533 380, popřípadě přímo osobní ná-
vštěvou (čp. 1602 – nad Penny Marketem). 

Podrobnější informace si budete moci přečíst 
v  dubnovém čísle Dobříšských listů a na inter-
netových stránkách města.
V dubnu 2020 probíhá jarní dobrovolnický úklid 
po celé České republice i v rámci projektu Ukliď-
me svět – Ukliďme Česko. Český svaz ochránců 
přírody pořádá úklidové akce dvakrát do roka. 
Město Dobříš se oficiálně přidá k hlavnímu ter-
mínu podzimního mezinárodního dne úklidu 
černých skládek a nepořádku, který se bude ko-
nat dne 19. 9. 2020. O způsobu zapojení dobro-
volníků, kteří jsou srdcem celé akce, bude město 
informovat v dostatečném předstihu.
Děkujeme za zapojení do péče o životní prostředí.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
Vážení rodiče, vítání občánků města Dobříše 
se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském 
zámku v krásném prostředí Zrcadlového sálu. 
Rodiče nově narozených dětí si však musí sami 
zažádat o účast na tomto slavnostním obřadu, 
kam jsou zváni pouze na základě vyplněné při-
hlášky.
Přihlášku na vítání občánků je možné stáh-
nout na webových stránkách města (http://
www.mestodobris.cz/vitani-obcanku/ds-25786), 

popřípadě si ji vyzvednout na matrice Městské-
ho úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání 
občánků včetně souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů doručte nejlépe osobně na matriku 
Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mai-
lem na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 

Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Město Dobříš se připojí k mezinárodní kampani  
„Vlajka pro Tibet“
Rada města Dobříše projednala dne 11. 2. 2020 
žádost spolku Lungta o připojení se k meziná-
rodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Tibetská vlajka 
bude symbolicky vyvěšena na budově radnice 
a také na budově knihovny dne 10. 3. 2020. 
V tento den si prostřednictvím mezinárodní 
kampaně připomeneme již 61. výročí povstá-
ní Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které 
bylo násilně potlačeno armádou Čínské lidové 
republiky (ČLR) a při němž zahynulo na 80 000 
Tibeťanů. Statisíce Tibeťanů zemřely v  násle-
dujících letech ve věznicích, pracovních tá-
borech nebo během hladomoru. Počet tibet-
ských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 140 000.  
Na protest proti porušování lidských práv v Ti-
betu se za posledních dvanáct let upálilo již 156  
Tibeťanů.
Vyvěšením vlajky se tak symbolicky vyjadřuje 
podpora malému národu, který má podobně 
jako naše země před rokem 1989 přímou zkuše-
nost s totalitním režimem a s okupací. Tibetská 
vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, kte-
rý Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několi-
kaleté tresty vězení.
Kampaň Vlajka pro Tibet vznikla v polovině de-
vadesátých let v západní Evropě a stala se jed-
nou z nejvýznamnějších symbolických akcí na 
podporu Tibetu. V roce 1996 se k akci připojila 
první čtyři česká města, v loňském roce už to 
bylo 817 měst, obcí, městských částí nebo krajů.  

Vlajky kromě radnic vyvěšuje celá řada škol, 
organizací a po celé České republice probíhají 
v březnu tematické přednášky, výstavy, koncer-
ty a jiné akce. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
… dalajlama ani tibetská exilová vláda nežáda-
jí odtržení a samostatnost Tibetu, ale požadují 
v  souladu s ústavou ČLR skutečnou autonomii 
a důsledné dodržování lidských práv? 
… v únoru 2014 vydal španělský soudní dvůr 
mezinárodní zatykač na pět bývalých čínských 
politických vůdců, včetně bývalého prezidenta 
Ťiang Ce-mina a bývalého premiéra Li Pchenga 
kvůli kulturní genocidě v Tibetu?

Více na  http://www.lungta.cz/projekty/vlajka-pro-
-tibet/.

 Redakčně zpracováno

Uzávěrka příspěvků  
do dubnového vydání Dobříšských listů  

bude 19. března 2020.  
Redakce DL: Ivana Duchoňová 

MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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Bezpečná Dobříš s činností městské policie – leden 2020 
1. 1. ve 14.50 hod. byl na dětském hřišti u kina 
zjištěn 13letý chlapec, který požíval alkoholic-
ké nápoje. Případ se řešil prozatím jen s matkou 
chlapce, která byla přivolána na místo. Pokud by 
se věc opakovala, byla by projednávána se sociál-
ním odborem. 
3. 1. po půlnoci byla hlídka přivolána do Žižko-
vy ulice k možnému fyzickému napadení. Žena 
byla ve svém bytě ohrožována svým podnapi-
lým přítelem. Strážníci se ihned dostavili na mís-
to. Muž po předání klíčů dobrovolně opustil byt. 
Věc byla ukončena domluvou. Žena nepodala 
trestní oznámení.
4. 1. ve 14 hod. nahlásil muž, že ho u sokolov-
ny na Mírovém náměstí slovně i fyzicky napad-
la mladší žena. O půl hodiny později tato žena 
údajně plivala na jiného muže. Kolem 15. hodi-
ny ženu zadržela Policie ČR kvůli agresivnímu 
chování v provozovně Penny Market.
5. 1. v 17 hod. byla nahlášena krádež zboží 
v provozovně Lidl. Zlodějem byl muž, kterému 
byla udělena pokuta za přestupek.
6. 1. v 10 hod. reagovali strážníci na tísňové tla-
čítko na sociálním úřadě, kdy pracovnice žádala 
o pomoc proti drogově závislé osobě.
10. 1. v 1 hod. v noci došlo k fyzickému napade-
ní před restaurací na náměstí. Agresivní mladík 
napadal i hosty v restauraci. Hlídkou PČR byl 
převezen na celu předběžného zadržení pro 
opakované a soustavné agresivní chování.
23. 1. v 11.25 hod. v součinnosti s Policií ČR pro-
běhlo pátrání po dítěti, které nepřišlo do školy. 
Pátrání bylo ukončeno po 30 minutách, kdy 
bylo dítě, r. 2006, nalezeno v pořádku.

24. 1. ve 22.10 hod. byl v součinnosti s HZS 
a PČR na ubytovně Větrník řešen požár elektro-
instalace v přízemí budovy. 

Opakovaně zjišťováno znečištění odpadky

Strážníci při hlídkách opakovaně zjišťují znečiš-
ťování města pohozenými odpadky. Pohozené 
papírové krabice, tašky s odpadky, různé papír-
ky, plechovky od nápojů, střepy, tak to vše se na-
chází okolo nainstalovaných laviček na náměstí 
v Dobříši nebo v parku za sokolovnou. 
Pečujme o náš společný veřejný prostor, užívej-
me odpadkové koše a vyžadujme to i od všech 
ostatních občanů!

Zapsala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Výzva městské policie:  
Starejme se o náš společný veřejný prostor! 
Městská policie v Dobříši při pravidelných po-
chůzkách městem opakovaně zjišťuje proje-

Dobříšští dobrovolní hasiči se zúčastnili mezinárodní soutěže 
ve vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel

Rescue Winter Challenge byla na programu ve 
dnech 31. 1. – 1. 2. 2020 v Českých Budějovicích. 
Startovní listinu tvořilo 16 družstev z Evropy. Ka-
ždé družstvo tvořilo 6 členů, jejich úkolem bylo 
podle dříve vylosovaného scénáře dopravní ne-
hody do 20 minut co nejbezpečněji a nejrych-
leji vyprostit zraněnou osobu z havarovaného 
vozidla. Rozhodčí při pokusu hodnotili taktiku 
zásahu, techniku vyproštění a předlékařskou 
pomoc. Naše družstvo startovalo v pátek 31. 1. 
v 15.00 a rozhodně na nás nečekal lehký scénář: 
Dvě nabouraná vozidla, jako překážky strom 
a elektrické vedení, jedna zraněná osoba ve vo-
zidle. V obrovské konkurenci družstvo obsadilo 
celkově nádherné 7. místo. „Na to, že tohle byla 
naše první zkušenost s mezinárodní soutěží, s vý-
sledkem jsme určitě spokojeni,“ shodují se členo-
vé družstva.

Rádi bychom poděkovali vyprošťovacímu druž-
stvu HZS Hořovice za zapůjčení nářadí a za pod-
poru; firmě Energon Dobříš za finanční podporu 
i lidem, kteří se za námi přijeli podívat a fandit. 
Moc děkujeme!!!

Zanedlouho se družstvo začne připravovat na 
další soutěže, které se budou konat ve Středo-
českém a Plzeňském kraji.

Tým vyprošťovacího družstva JSDH Dobříš:
Velitel: Tomáš Horčic
Zdravotník 1: Jakub Mařík
Zdravotník 2: Tomáš Mařík
Obsluha nářadí:
Jan Zikán, Tomáš Trhlík, Jiří Černý.

Měření hlukové zátěže 
a intenzit dopravy  
v ul.  Plk. B. Petroviče, Dobříš

V druhé polovině září loňského roku proběhlo 
24hodinové měření hluku z provozu silniční do-
pravy na místní komunikaci II. třídy č. 1b, ulice 
Plk. B. Petroviče v Dobříši. Monitoring realizoval 
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem na 
základě podnětu Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní 
pracoviště Příbram.

Místní komunikace v ulici Plk. B. Petroviče je 
dvouproudou komunikací (jeden jízdní pruh 
v každém směru bez oddělení středovou čarou). 
Niveleta komunikace je klesající od křižovatky 
s  komunikacemi Brodecká a Čs. armády až ke 
kruhovému objezdu. Aktuálně je tato komuni-
kace hojně zatížena nejen osobní a autobuso-
vou dopravou, ale také nákladními automobily 
a soupravami tranzitní nákladní dopravy. Pro 
měření bylo zvoleno místo mezi křižovatkou 
ulic Brodecká, Čs. armády a Hostomická ke kři-
žovatce s ulicí U Slovanky. 
V rámci tohoto měření byla monitorována i  in-
tenzita dopravy na měřené komunikaci s rozliše-
ním vozidel do pěti kategorií. Celkové intenzity 
dopravy dosáhlo na této komunikaci 3 881 vo-
zidel za 24 hodin měření. Z toho bylo 296 vo-
zidel z kategorie nákladní automobil a nákladní 
souprava. 
Naměřené výsledky hlukového zatížení z dopra-
vy na předmětné komunikaci byly porovnány 
s  nejvyššími přípustnými hodnotami stanove-
nými nařízením a nedošlo k překročení stanove-
ného hygienického limitu.
Závěrem lze konstatovat i to, že sčítání intenzit 
dopravy poukazuje na hlavní problém dopravní 
charakteristiky Dobříše, kterým zůstává tranzit-
ní nákladní doprava přes město.

Bc. Miloš Novotný, 
referent odboru místního rozvoje

vy vandalismu, nepořádku a černých skládek. 
Veřejné prostranství města znečištěné pohá-
zenými odpadky například v okolí laviček na 
Mírovém náměstí nebo v parku za sokolovnou 
se pravidelně opakuje. Zaměstnanci města sa-
mozřejmě nepořádek na ulicích uklidí, ale inves-
tovaný čas, úsilí a finanční prostředky by mohly 
být nasměrovány do zlepšení našeho životního 
prostředí. 
Pečujme společně o náš veřejný prostor, užívej-
me odpadkové koše, odběry odpadu zdarma 
a vyžadujme to i od všech ostatních občanů! 

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Gymnastika – úspěch našich 
závodnic v okresním kole

Dne 28. ledna 2020 se na Dobříši uskutečnilo 
okresní kolo v gymnastice. Závody jsme mohli 
znovu zorganizovat díky podpoře vedení naší 
školy. Veliké poděkování patří i společnosti VHS 
Dobříš, která zajistila ceny pro vítěze, žákům 7.A 
a 7.C za pomoc při přípravě a celkové organizaci 
soutěže a Nikole Dlouhé z 9.A, která i přes své 
zranění byla po celou dobu nenahraditelnou 
psychickou a technickou podporou malým 
gymnastkám. Naší školu reprezentovalo 18 zá-
vodnic v 5 kategoriích. Soutěžilo se v přeskoku, 

1. místo v okrese a postup do krajského kola v basketbalu

V úterý 28. ledna 2020 proběhlo na ZŠ Březo-
vé Hory okresní kolo basketbalového turnaje 
IV.  kategorie starších žáků. Naši školu v tomto 
turnaji reprezentovali Tobias Bröstl, Václav Hyl-

mar, Vojtěch Panuška, Josef Lojín, Tomáš Havlík, 
Vojta Kulhavý, Jaroslav Jarý, Miroslav Pavrov-
ský, Ondřej Šprungl a Josef Holobrada. V naší 
skupině jsme odehráli čtyři zápasy. Tři zápasy 
naši chlapci vyhráli (se ZŠ Milín, ZŠ Rožmitál 
a  ZŠ   Sedlčany). Jeden zápas skončil remízou 
(se ZŠ Březové Hory). Tato bilance nás posunu-
la do dalších bojů z prvního místa ve skupině. 
V  semifinále jsme porazili ZŠ Jiráskovy sady 
a  postoupili do finále. Zde jsme se opět utkali 
se ZŠ Březové Hory, kterou jsme po skvělém vý-
konu porazili 13:11. Tím jsme obsadili 1. místo 
v okrese a zároveň vybojovali postup do kraj-
ského kola. Velké dík patří celému družstvu za 
skvělou reprezentaci školy.

P. Hadraba

Projekt ETIKETA – 9. ročník

Opět po roce se škola pro žáky devátého ročníku proměnila v taneční parket. Společně s paní L. Peš-
ke a panem T. Kadlecem z taneční školy Dohnal Dancing se žáci naučili základy společenského cho-
vání. Děvčata se také seznámila s problematikou péče o pleť a líčení, zvládla úskalí chůze na pod-
patcích, chlapci trénovali společenskou konverzaci a vázání kravaty. Po společné promenádě si žáci 
zatančili mazurku a rufus. Všichni si tento výjimečný den velmi užili.

Třídní učitelé 9. tříd

Okresní kolo matematické 
olympiády
Ve středu 29. ledna 2020 se konalo v Příbrami 
okresní kolo matematické olympiády pro žáky 
5. ročníků. Naši školu reprezentovaly tři žákyně, 
které byly úspěšnými řešitelkami školního kola 
z  prosince loňského roku. Z Příbrami si krásné 
3. místo přivezla Anička Čiháková z 5.C. 
Blahopřejeme. P. Kladrubská

na kladině, na hrazdě a na koberci. Všechny dív-
ky předvedly skvělé výkony, nejlepší umístění 
získaly:
Ve IV. kategorii se na 3. místě umístilo družstvo 
ve složení: Karolína Fialová (8.B), Anežka Hájko-
vá (8.B), Natálie Jagerová (8.A) a Aneta Lišková 
(8.A).
Ve III. kategorii se na 1. místě umístilo družstvo 
ve složení: Jitka Kořínková (5.A), Karolína Vávro-
vá (6.A), Lucka Sedláková (6.A) a Karolína Alešo-
vá (6.B).
V jednotlivcích se ve III. kategorii umístila na 
3. místě Karolína Vávrová (6.A) a na 2. místě Jitka 
Kořínková (5.A).
Ve II. kategorii se na 1. místě opět umístilo naše 
družstvo ve složení: Sofie Laštovková (3.B), Zuz-
ka Kočí (5.A), Johanka Kujanová (5.A), Evelínka 
Kujanová (3.B).
V jednotlivcích se ve II. kategorii umístila na 
1. místě Sofie Laštovková (3.B).
I v I. kategorii naše družstvo získalo 1. místo, a to 
zásluhou Terezky Guttenbergové (2.C), Julinky 
Sedlákové (2.C), Katky Beranové (2.B), Pavlíny 
Melicharové (3.B) a Evičky Čihákové (2.C).
Mezi jednotlivci se v nejnižší kategorii umístily 
Julinka Sedláková na 3. místě a Terezka Gutten-
bergová na krásném 2. místě.
Všem dívkám moc gratulujeme a děkujeme za 
vzornou reprezentaci školy. 

Z. Kočí

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 19. března 2020 

od 8 do 13 hodin. 

Žáci a učitelé 
Základní školy Dobříš 

na Komenského náměstí 
zvou všechny na

Sportovní akce a úspěchy 
2. ZŠ Dobříš
Florbal – mladší i starší žákyně nej-

prve vyhrály okrskové kolo v Dobříši a v okres-
ním kole v Sedlčanech po dramatických zápa-
sech obsadily opět první místa! V Kutné Hoře 
na krajských kolech se celkově mladší žákyně 
umístily na 5. místě a starší žákyně těsnou pro-
hrou obsadily 4. místo.

pokračování na straně 10

ZÁPIS
do prvních tříd dobříšských škol se uskuteční
ve čtvrtek 2. dubna a v pátek 3. dubna 2020

vždy od 13.30 do 16.30 hodin.

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

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035, tel.: 318 521 002
ZŠ Dobříš, Lidická 384, tel.: 318 521 171
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A co ta Trnka?
Většina z nás to někdy zaži-
la – máme doma předškolá-
ka. Blíží se zápisy do 1. tříd, 

a tak přichází otázka, do jaké školy náš potomek 
nastoupí. Která je pro něj ta nejvhodnější? Jaké 
paní učitelky budou učit v prvních třídách? 
Máme zvolit jednu z velkých dobříšských škol 
nebo některou z okolních vesnic? A co ta nová, 
ZŠ Trnka? Jaká vlastně je, jak se tam učí?
Naše škola nyní funguje čtvrtým rokem. Za je-
jím vznikem stojí skupina lidí, které dohromady 
svedla myšlenka trochu odlišného školního pří-
stupu a jen díky jejich obrovskému odhodlání 
a nadšení se podařilo tuto myšlenku proměnit 
v realitu. ZŠ Trnka má nyní 6 tříd, ve kterých se 
vzdělává celkem 94 dětí. V každé třídě je maxi-
málně 16 žáků, což nám umožňuje individuální 
přístup a ošetření všech jevů, které se ve třídě 
objeví. Při výuce hojně využíváme kooperativní 
metody, metody kritického myšlení, zaměřuje-
me se na rozvoj čtenářské gramotnosti, mate-
matiku učíme podle profesora Hejného. Naši 
učitelé se stále intenzivně vzdělávají, aby načer-
pali inspirace z moderních pedagogických po-
stupů. Snažíme se vést děti k tomu, aby uměly 
získat potřebné informace, které pak dokáží po-
rovnat, třídit a vyhodnocovat, aby dokázaly spo-
lupracovat, ale i obhájit svůj názor, pro který bu-
dou mít relevantní argumenty, aby respektovaly 
postoje a odlišnosti ostatních, aby maximálně 
využily svůj potenciál a nebály se na cestě za 

Sportovní akce a úspěchy 
2. ZŠ Dobříš
pokračování ze strany 9
Lyžařské kurzy – žáci a žákyně čtvrtých až sed-
mých ročníků absolvovali lyžařský výcvik v Hor-
ní Malé Úpě (Pomezky). I přes nedostatek sněhu 
v jiných lyžařských střediscích nám nadmořská 
výška 1050 m n. m. dopřála dostatek sněhové 
pokrývky pro sjezdové lyžování a výcvik na běž-
kových lyžích. Zpestřením pro žáky byly před-
nášky o historii, výstroji a výzbroji i možnost 
vyzkoušet si namazat lyže. V odpočinkovém 
dnu jsme navštívili trutnovský bazén, kde jsme 
otestovali naši odvahu na skokanské věži. Všich-
ni včetně poprvé lyžujících zvládli lyžařskou 
techniku bezpečného sjíždění svahu a lyžování 
jsme si užili.
Gymnastické závody, okresní přebor – dívky 
se hned po lyžařském kurzu zúčastnily gymnas-
tických závodů, přestože některé z nich nena-
vštěvují žádný gymnastický oddíl. 

Gratulujeme za úspěšnou reprezentaci školy 
Karolíně Plasové – 1. místo v jednotlivcích 
a týmu mladších žákyň za vybojované 2. místo 
v družstvech (Karolína Plasová, Nela Špindlero-
vá, Barbora Štefanová a Julie Kahounová).

Kabinet Tv

Den bezpečnějšího 
internetu 2020

Internet je místo, kde naše děti 
tráví čím dál více svého volné-

ho času. Ačkoli nám internet v mnoha věcech 
usnadňuje život, je zdrojem spousty informací, 
zábavy a rychlé komunikace s člověkem na dru-
hém konci světa, zároveň je také místem plným 
nástrah a možného nebezpečí. 

Proto se naše škola zapojila do celosvětové 
kampaně Den bezpečnějšího internetu 2020 
a  ve druhém únorovém týdnu připravila pro 
žáky aktivitu osvětového charakteru týkající 
se nejen problematiky ochrany osobních sou-
kromých dat v prostředí internetu. Výstupem 
aktivity byla výroba semaforu, do kterého děti 
vypsaly informace podle následujícího postu-
pu: červená – co zásadně nesdělujeme a co je 
nebezpečné, oranžová – co může být ohrožující, 
když to sdělíme, a na co si dávat pozor, zelená 
– co můžeme sdělit, co je pro nás bezpečné.
Paní učitelky i děti se výroby semaforů zhostily 
skvěle a všechny výtvory nyní zdobí prostory 
naší školy. 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská 

Úspěch v matematické olympiádě
Žáci pátého ročníku se i letos účastnili školního 
kola matematické olympiády. Ve školním kole, 
které obsahovalo šest náročných úloh, soutěži-
lo 17 žáků. Z tohoto počtu se úspěšnými řešiteli 
stalo sedm žáků. Ti tak postoupili do okresního 
kola. Okresní kolo matematické olympiády se 
konalo v Příbrami 29. ledna 2020. Jelikož i naší 
školu postihla chřipková epidemie, odjeli do 
DDM v Příbrami pouze čtyři žáci. Zde žáci řešili 
tři matematické úlohy v průběhu 90 minut. 

Matúš Orság obsadil 1. místo, Žofie Volfová 
získala místo 2. Další dva žáci se umístili na 
7. a 10. místě.
Všem blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci 
naší školy!

2. ZŠ Dobříš, Školní 1035

Milé děti a rodiče,
přijďte se k nám podívat a vyzkoušet si,

jak se učíme. Otevřeny budou všechny třídy
1. stupně, nové odborné učebny, nový 

pavilon i zrekonstruovaná školní jídelna.
V případě zájmu o cvičení v tělocvičně 

si vezměte s sebou obuv na přezutí.

Pro rodiče je v odpoledních hodinách 
připravena beseda s pracovníky Pedagogic-
ko-psychologické poradny Příbram na téma: 

„Školní zralost“.

Den otevřených dveří
Čtvrtek 19. března 2020

9–11.30 hodin a 15–17 hodin

Od básniček ke sportu

Zima není jenom období zimních sportů a ra-
dovánek, ale bezesporu také obdobím, kdy více 
čteme. Nejinak je tomu i v naší základní škole. 
A není to jenom beletrie, nýbrž také poezie. 
O  tom, že poezie naše žáky baví, jsme se pře-
svědčili při recitační soutěži, která na naší škole 
proběhla hned po jarních prázdninách. Nejprve 
se uskutečnila třídní recitační kola, ze kterých ti 
nejlepší postoupili do kola školního. To se usku-
tečnilo 13. 2. 2020 a žáci se svých rolí zhostili 
s patřičnou důstojností. Měli jsme tak možnost 
poslechnout si v podání našich žáků básně kla-
sické i moderní, známé i méně známé. Výkony 
žáků byly velmi vyrovnané, a tak rozhodnout 
o  vítězích nebylo vůbec jednoduché. Nakonec 
každý z účastníků obdržel sladkou odměnu a i ti, 
kteří nezískali diplom, odcházeli z této soutěže 
obohaceni o další životní zkušenost. 
A jak již bylo v úvodu příspěvku naznačeno, 
od básniček jsme přešli ke sportu, konkrétně 
k bruslení. Tuto možnost nám dalo město Dob-
říš, které v únoru naplánovalo Týden bruslení 
pro mateřské a základní školy v Dobříši a okolí. 
Bruslení se žákům líbilo a náležitě si ho všichni 
užili.

Mgr. Libuše Kabylová, DiS.
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KULTURA A SPOLEČNOST
vzděláním udělat chybu. Velký důraz klademe 
na posilování sociálních vazeb mezi dětmi, a to 
napříč všemi ročníky. Dětem, které mají specific-
ké potřeby v učení či chování, pomáháme najít 
cestu, po které se i jim půjde ve škole úspěšně.
Nezbytnou součástí naší školní filozofie je také 
partnerský přístup ve směru k rodičům. Otevře-
ná komunikace a vzájemná informovanost je 
základem společného výchovně-vzdělávacího 
procesu. Pokud se chcete o naší škole dozvědět 
více, pročtěte si naše webové stránky nebo si 
domluvte osobní návštěvu. Naše škola je ote-
vřená všem.

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Zápis do 1. třídy ZŠ Trnka se uskuteční v pá-
tek 3. dubna. Zápis u nás probíhá skupinovou 
formou, zájemci se proto musí předem zapsat 
do registračního systému, který je na našich 
webových stránkách www.zstrnkadobris.cz. 
Vzhledem k tomu, že z kapacitních důvodů ne-
můžeme zaručit přijetí všech dětí, které se k nám 
hlásí, je nutné zapsat se i na jinou základní školu.
Těšíme se na vás.

ZŠ TRNKA, Příbramská 938, Dobříš

Měsíc čtenářů v knihovně
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, měsíc čtenářů je tady a my ho 
bereme jako výzvu, že v březnu 

by u nás ani jediný z vás neměl být nespokojen. 
Uděláme pro to, co budeme moci. Nové knihy, 
audioknihy i programy jsou pro vás připraveny:

TIBETSKÝ OBCHŮDEK V KNIHOVNĚ 
– po celý měsíc

Knihy, odznáčky, samolepky, modlitební pra-
porky, velké prapory… V knihovně i na radnici 
bude prapor viset – nechcete si ho vyvěsit i vy 
a  říci tak své vlastní malé NE okupaci Tibetu? 
Koupí tohoto zboží podpoříte neziskovou orga-
nizaci Lungta, která se v naší republice dlouho-
době věnuje podpoře tibetské kultury.

Výtvarná dílna s Jíťou: SVÍCEN Z VÝCHODU 
– pondělí 2. 3. od 12 do 17 hodin
Orientální svícen dodá šedým podvečerům hře-
jivé teplo! Vstup volný, materiál zdarma a Jíťa 
jako vždy v dobré náladě!

Malá dobříšská univerzita: KOSMONAUTIKA 
PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ – čtvrtek 5. 3. od 17.00

Co dělají kosmonauti, když se řídicí středisko 
nedívá? Létat do kosmu je zodpovědné a ne-
bezpečné povolání – ale i při velkém množství 
práce si kosmonauti musejí najít čas na jídlo, 
spánek a relaxaci. Jak si kosmonauti připravu-
jí oběd, jak se myjí a chodí na záchod, a jak se 
kosmonautům ve vesmíru spí? A je v kosmu 
místo třeba i na sex? Nepracovním životem kos-
monautů vás provede Milan Halousek z České 
astronomické společnosti společně s Krtečkem, 
který byl v roce 2011 šestnáct dní s americkým 
astronautem Andrewem Feustelem na Meziná-
rodní vesmírné stanici ISS. Vstupné 60 Kč; káva 
/ čaj v ceně.

BOŽENA NĚMCOVÁ BOJUJÍCÍ I MILUJÍCÍ 
– úterý 10. 3. od 18.00
Monodrama Stanislavy Hoškové o životě naší 
slavné spisovatelky se u nás před lety setkalo 
s velkým diváckým ohlasem. Rádi vám ho proto 

v roce dvoustého výročí narození Boženy Něm-
cové nabídneme znovu. Vstupné 50 Kč.

MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 14. 3. od 16.00

Program s hudbou, čtením, divadlem, výtvar-
nou dílnou a domácím občerstvením – pouze 
pro Přátele knihovny a jejich hosty, a to zdarma. 
Výhod programu „Přátelé knihovny“ využívá již 
víc než jedenáct stovek čtenářů naší knihovny, 
chcete se přidat? 

STAŇTE SE PŘÍTELEM KNIHOVNY
Čtenářům naší knihovny nabízíme zdarma člen-
ství v programu, který přináší tyto výhody:
1. pravidelné upozornění na programy a akce 

knihovny a přednostní pozvání na ně;
2. zvýhodněný registrační poplatek pro rodiny;
3. speciální kulturně-společenský program jed-

nou ročně (viz výše);
4. prostor pro upozornění na vaše občanské 

a kulturní aktivity.

RUČPRČKY – úterý 17. 3. od 17.00
Plete se vám háček v ruce? Zaháčkovali jste se 
u  pletení ve fázi řetízku? Se vším vám s úsmě-
vem, trpělivostí a zadarmo pomůže lektorka 
Lenka Kšanová. Základy háčkování, pletení, 
nové vzory a techniky, originální výrobky. Se-
tkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně vždy druhé nebo třetí úterý v měsíci 
od 17.00 do 18.30.

Kino Knihovna: KÁLAČAKRA: PROBUZENÍ 
– úterý 17. 3. od 18.00
Dokumentární film režisérky Natalie Fuchs, 
82 minut.
V pestrobarevném a životem pulzujícím pro-
středí Dharamsaly se čtyři jednotlivci z velmi 
odlišných prostředí dávají dohromady, aby spo-
lečně čelili svým nejhlubším strachům z blížící 
se transformační síly iniciace Kálačakry, vedené 
dalajlamou a následované miliony lidí. Prostřed-
nictvím tohoto filmu objevujeme dimenzi, ...

pokračování na straně 12

v
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pokračování ze strany 11
... kde se smrt setkává se životem, dimenzi, která 
člověka navždy změní. Film přináší divákovi hlu-
boký vjem míru a vysílá krásné poselství do svě-
ta. Tento film promítáme v rámci festivalu Most 
pro Tibet, výtěžek z projekce podpoří projekt 
Voda pro Tibet. Vstupné 50 Kč.

Chvíle pro pohádku: O HLOUPÝCH ČERTECH 
A CHYTRÉM ŠEVCI – čtvrtek 19. 3. od 17.00

Chvíle pro pohádku – foto Svět

Dnes už pozapomenutý pohádkář Beneš Me-
thod Kulda má v letošním roce také dvousté 
výročí narození a Divadlo Knihovna vám uká-
že, že tento moravský buditel, kněz, spisovatel 
a sběratel lidových písní a pohádek vás pobaví 
i v jednadvacátém století. Doporučujeme ze-
jména pro děti od 5 do 10 let s doprovodem. 
Vstup volný.

NORSKÉ LOFOTY – PUTOVÁNÍ ZA POLÁRNÍ 
ZÁŘÍ – úterý 24. 3. od 18.00

Norské Lofoty – foto L. Brychta

Souostroví Lofoty patří k nejkrásnějším přírod-
ním pokladům Evropy. Poloha za severním po-
lárním kruhem a vliv teplého Golfského proudu 
zde vytváří zcela unikátní prostředí. Vydejte se 
s cestovatelem a fotografem Lukášem Brychtou 
poznat tuto drsnou krajinu a především feno-
mén polární záře. Vstupné 50 Kč.

NOC S ANDERSENEM – pátek 27. 3. od 17.00
Bohatý program pro školní děti se spaním 
v  knihovně. Hry, dílny, vycházka, čtení, bojov-
ka… Kapacita akce je již bohužel vyčerpána.

SLAM POETRY NA KUKLÍKU – sobota 28. 3.  
od 20.00

Je to možné? Slam poetry night na Dobříši již 
popáté… V lásce a umění je prý vše dovoleno, 
a o téhle poezii to platí dvojnásob. Dr. Filipitch, 
Pítro, Pan Šeblička, Dejv, Michel, Pogo, Jeník 
a Anna – každý úplně jiný. Mladé hvězdy, staří 
debutanti – všechno máme! Vtip, šmrnc, nalé-
havost, zběsilost… V pivnici Kuklík dnes nuda 
nebude! Děkujeme za spolupráci majitelům 
a provozovatelům pivnice Kuklík a Xaverovi!

KNIHOMRNĚ START – pondělí 30. 3. od 10.00

Z dětí, kterým je předčítáno, vyrůstá většina 
čtenářů. A z dětských čtenářů vyrůstá většina 
jedničkářů! Program pro rodiče s dětmi od 0 do 
4  let: rytmy, melodie, říkadla, divadelní, pohy-
bové i společenské prvky. Cíl: zatraktivnit čtení 
a služby knihovny již nejmenším dětem, podpo-
řit vyjadřovací i jiné schopnosti dítěte a pomoci 
dítěti vytvořit si dobrý vztah k českému jazyku.
Bezbariérový přístup, komfortní zázemí, vlídné 
zacházení. Pro nová knihomrňata je připraven 
malý dárek a průkazka do knihovny na rok 
zdarma.
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve 
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít 
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.

NĚKOLIK TVÁŘÍ TIBETU – výstava po celý 
březen
Velké barevné fotografie ze života Tibeťanů 
a k tomu navíc dva originální tibetské obleky!

Malá dobříšská univerzita: ISLAND – čtvrtek 
2. 4. od 17.00

Cestovatel a fotograf Petr Hricko je na Islandu 
už jako doma. Jeho vyprávění i promítání bude 
jistě stejně úchvatné jako výstava jeho fotografií 
u nás. Vstupné 60 Kč, káva / čaj v ceně.

PETR HRICKO: ISLAND – po celý duben
Výstava krásných barevných fotografií z ledové 
země, kde na jednom kilometru čtverečním žijí 
tři lidé a život je zde (díky tomu???) nejlepší na 
naší planetě. 

Výtvarná dílna s Jíťou: DUHOVÁ VAJÍČKA 
– pondělí 6. 4. od 12 do 17 hodin
Nedáte-li malovaný, dejte radši duhový! Jako 
vždy vstup volný, materiál zdarma.

BOŽÍ (JAKO) BOŽENA – celostátní soutěž pro 
děti i dospělé o 12 000 korun!
Máte rádi pohádky Boženy Němcové, Babičku či 
jiné její dílo? Zaujal vás osud spisovatelky, jejíž 
tvorba zajímá čtenáře i v roce jejích dvoustých 
narozenin? Zúčastněte se celostátní soutěže 
– pište, malujte, sochejte, foťte, natočte video… 
Dopište pokračování vaší oblíbené pohádky, 
ilustrujte scénu z jakékoli povídky B. N., na-
točte blahopřání Boženě k narozeninám nebo 
třeba vyprávějte o své vlastní babičce. Jakékoli 
originální umělecké dílo inspirované Boženou 
Němcovou má šanci vyhrát až 3 000 Kč! Podrob-
ná pravidla a přihláška v knihovně a na www.
knihovnadobris.cz, uzávěrka je 30. 4. 2020.  
Děkujeme za podporu firmě Bobcat DOOSAN!

NEVHODNÝ KNIŽNÍ DÁREK? NABÍDNĚTE 
NÁM HO!
Nadělil vám Ježíšek, svatý Knihodal či přátelé 
knihu, která už se vám nevejde do police? Pošle-
te ji dál! Rádi rozšíříme fond knihovny o čtenář-
sky atraktivní tituly – a na oplátku vám nabídne-
me knihu dle vašeho vlastního výběru z našeho 
velkého knižního bazaru.

Milí čtenáři, užijte si svůj měsíc u nás, doma 
v pohodlném křesílku s knihou či kdekoli jinde 
a nezapomeňte, že jsme tu pro vás kromě čtvrt-
ka každý den. Těšíme se na vás!

Romana Bodorová

Island – foto P. Hricko

Taneční čaje o páté

Termín a místo konání: 29. 3. 2020 od 17.00 do 
21.00 v KD Dobříš. Hrají: Aleš Rusňák (Heligon-
ky Plzeň), Josef Hrabák a Martin Zajíček.
Těšit se můžete na skvělou muziku, taneč-
ní vystoupení, soutěž o volné vstupenky 
a mnoho dalšího.
A co to ty čaje vlastně jsou? Je to pravidelná ve-
černí zábava pro pokročilé nejen věkem s příjem-
nou hudbou, možností si zatancovat, dát si na 
baru nějaké pití ale hlavně strávit příjemný večer 
společně s ostatními. Budeme se na vás těšit. 
Tuto akci pořádá Okrašlovací spolek města Dobříše.

Martin Zajíček
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Březnové akce  
 v kulturním domě 

 
www.kddobris.cz

 � 12. 3. Expediční kamera – přehlídka filmů
Expediční kamera je filmový festival, který již od 
roku 2009 přináší do kin ty nejlepší cestovatel-
ské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí 
produkce.

Výpravy do nitra džungle i pouště, neuvěřitelné 
výkony na skalách, plavby přes oceány i po di-
vokých řekách, adrenalinové šílenství, návštěvy 
domorodých kmenů, stovky uběhnutých kilo-
metrů i putování na dvou kolech, outdoorové 
hvězdy i neznámí a přesto úžasní cestovatelé, to 
vše máte možnost zažít během festivalu. Přijďte 
nasát atmosféru dálek, obdivovat pozoruhodné 
výkony a načerpat inspiraci ke svým cestám.
Program:
19.30 – 1. promítací blok
B7 – 95 kilometrů, které ti změní život (ČR)
Surf Cuba (Kanada)
Boy Nomad (Kanada)
21.00 – přestávka
21.20 – 2. promítací blok
Tieň Jaguara (SK)
Sary Jaz (AUS)

Veškeré informace o programu, včetně trailerů 
k  jednotlivým filmům, najdete zde: https://ex-
pedicnikamera.cz/promitani_ek/expedicni-ka-
mera-v-dobrisi/
Společenský sál KD, čtvrtek 12. března 2020 
od 19.30 hod. Vstupné – základní: 100 Kč, 
snížené – děti, studenti (do 26 let), senioři 
a ZTP: 50 Kč. 

 � 13. 3. United Flavour – tour k nové desce 
Here to Stay

United Flavour vydávají v únoru 2020 dlou-
ho očekávané album s názvem Here to Stay, 
k němuž vyráží na comebackové turné.

Prvotním impulsem pro vznik multikulturní sku-
piny United Flavour byl příchod dvou zakládají-
cích členů kapely – španělské zpěvačky Carmen 

a baskytaristy Djeie z Pobřeží Slonoviny – do 
Prahy v druhé polovině 90. let… 
Kulturní vlivy Španělska, Afriky a střední Evropy 
se v hudbě United Flavour přetavují v energic-
ký mix, ve kterém se propojují prvky latina, re-
ggae, dancehallu, r'n'b, soulu a hiphopu. United 
Flavour mají za sebou již deset úspěšných let 
existence. Dokáží naživo vytvořit skvělou atmo-
sféru, o které by mohly vyprávět desítky festiva-
lů a klubů anebo několikrát vyprodaný pražský 
Lucerna Music Bar. Kapela hrála po boku světo-
vých hvězd, jako jsou Manu Chao, Shaggy, Max 
Romeo, Buju Banton, Israel Vibration, Gentle-
man a další. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 13. března 
2020 od 20.30 hod. Vstupné: 210 Kč (před-
prodej) a 240 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek od 25. 2. do 12. 3. (12 hod.) v trafice 
U Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

 � 19. 3. Vernisáž výstavy obrazů – Karel Jerie 
– Mr. Blue Sky

Výstava obrazů z cyklu „Mr. Blue Sky“ vám na-
bídne tvorbu akademického malíře Karla Jerie-
ho, který se na Dobříšsko přistěhoval před něko-
lika lety a v jehož dobříšském ateliéru jeho dnes 
již mezinárodně uznávaná komiksová a malířská 
tvorba vzniká. Vystavené obrazy zavedou divá-
ka do světa volného prostoru nebeských výjevů, 
které se proměňují v živé bytosti a reagují na ži-
vot na zemi. Malíř zve do světa mraků, denních 
i nočních výjevů, do světa fantazie, ve kterém 
setkání krajiny a nebe nabývá zcela nečekaných 
metafor. Širší tvorbu Karla Jerieho může divák 
nahlédnout v ukázkách z pláten, ilustrací a ko-
miksových kreseb z posledních let jeho tvorby. 
Mimo jiné budou poprvé představeny ilustrace 
pro připravovanou knihu Ondřeje Neffa.

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní ve čtvrtek 19. března 2020 od 17.00 hod. 
Výstava potrvá do 19. dubna 2020. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod. Vstup zdarma! https://www.
kareljerie.cz

 � 27. 3. Sto zvířat – koncert v rámci tour 30 let
Sto zvířat vzniklo v roce 1990 jako reakce na an-
glickou vlnu ska, prezentovanou kapelami jako 
Madness, Specials nebo Selecter. Od té doby 
kapela ušla v rámci žánrů dlouhou cestu lemo-
vanou rocksteady, reggae, swingem i rockem.
Sto zvířat vstupují do třicáté sezóny jistým kro-
kem a v plné síle. Jaro a léto chce kapela věno-
vat přípravám na nové třinácté album a zároveň 
si všemi koncerty a festivaly parádně užít své 
30.  narozeniny. Honza Kalina, kapelník Sto zví-
řat, a textař skupiny Tomáš Belko se shodnou: 
„Kdyby nám někdo na jaře roku 1990 v bistru 
v  Nerudově ulici na Malé Straně, kde jsme po 
tři dny vymýšleli název tehdy ještě neexistující 

kapely, předpovídal, že se dožijeme se Zvířaty 
třiceti let, asi bychom za něj zaplatili a řekli si, 
hele asi nějakej šílenec... Mohli jsme se jmeno-
vat taky Druhá doba, nebo Trollejbus, takže to 
vlastně dopadlo dobře, né?“
Společenský sál KD Dobříš, pátek 27. března 
2020 od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč (před-
prodej) a 280 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek od 3. 3. do 26. 3. (12 hod.) v trafice 
U Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

Připravujeme na duben:
7. 4. Travesti show Techtle Mechtle a Koč-
ky v novém pořadu „Nemocnice na pokraji 
zkázy“
Nový zábavný pořad protkaný vtipnými 
scénkami z nemocničního prostředí plný 
známých melodií a písniček s výpravou více 
než 70 kostýmů a divadelní scénou. Začá-
tek od 19.00 hod. Předprodej vstupenek 
v trafice U Davida. Vstupné: předprodej 
290 Kč; na místě 310 Kč.

17. 4. Helena Zeťová – Consequences Tour 
2020 
Zpěvačka s krásným temným hlasem vydala 
na konci minulého roku novou desku, kterou 
představí také na Dobříši. Zazní i její známé 
hity z let minulých. Vstupné: 265 Kč před-
prodej / 280 Kč na místě. Předprodej v trafi-
ce U Davida Dobříš od 3. 3. 2020 + on-line 
na www.smsticket.cz/vstupenky/20737-
-helena-zetova-consequences-tour.

23. 4. Vernisáž výstavy obrazů – Ladislav 
Hojný

24. 4. Nezmaři a symfonikové ČRo – kon-
cert folkové a filmové hudby v krásném pro-
středí zámku Dobříš. 
Vstupné: 250 Kč / 300 Kč / 350 Kč. Předpro-
dej vstupenek od 17. 3. 2020 v informač-
ním středisku.

JARNÍ TVOŘENÍ pro rodiče s dětmi

ZÁPICH DO KVĚTINÁČE
Muzeum hraček Dobříš – zámek Dobříš
Neděle 15. 3. 2020
Přijďte si vytvořit jarní náladu!
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. 
Materiál v ceně.  
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Březen v Dobříšku 

Úspěšně jsme pro vás spustili zápisy 
do zájmových kroužků pro 2. polole-

tí. Také jsme otevřeli registrace na tolik očekáva-
né příměstské tábory s názvem „Letem světem“. 
K naší velké radosti povedou tábory již osvěd-
čení a zkušení lektoři z let minulých. Děkujeme 
jim za navázání spolupráce a věříme, že se ani 
letos děti nudit nebudou . Termíny a veškeré 
informace již naleznete na našem webu a v re-
zervačním systému.

1. turnus  13. 7. – 17. 7. 2020 s Danielou 
Koubkovou (doporučený věk 7–9 let)
2. turnus 20. 7. – 24. 7. 2020 s Klárou Sudo-
vou (doporučený věk 5–7 let)
3. turnus 27. 7. – 31. 7. 2020 s Johanou Pogra-
novou (ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let) 
4. turnus 3. 8. – 7. 8. 2020 s Miro Pogranem 
(ukončená 1. tř. ZŠ až 11 let)
5. turnus 10. 8. – 14. 8. 2020 s Petrou Šandlo-
vou (doporučený věk 7–11 let)
6. turnus 17. 8. – 21. 8. 2020 s Klárou Sudo-
vou (doporučený věk 7–11 let)

Připravili jsme i něco málo novinek v kroužcích: 
První je pohybově rytmický kroužek „Rytmo-
hrátky“ určený dětem od 18 měsíců do 4 let, 
který u nás vede lektorka Lenka Sosnovcová, 
učitelka 1. stupně waldorfské školy. Děti si zde 
zacvičí, zahrají na nástroje a uvidí i divadélko… 
Rytmohrátky – Út v 10.00

Druhou novinkou tohoto pololetí, hodně poptá-
vaným kroužkem, kde by rodiče mohli sdílet čas 
se svými dětmi, jsou kreativně zaměřené kurzy 
určené pro děti od 2 do 4 let s doprovodem, kde 
vás bude čekat velmi oblíbená lektorka Bc. Lucie 
Nádvorníková, která u nás vyučuje v  naprosto 
naplněných výtvarných a keramických krouž-
cích pro děti. Registrovat se můžete do 2. série 
7 lekcí, která začíná 16. 4. 2020.
Hravé tvoření s rodiči – Čt v 9.00 a v 10.00

Přinášíme i přehled přednášek na různá té-
mata konaných v RC Dobříšek 
Time management. Jak sladit práci a rodinu?
23. 3. v 17.30 
Rodinné faktory a závislost. Na co dát pozor? 
30. 3. v 17.30
Zase zlobí, je neklidné! Co s tím???
6. 4. v 17.30

U nás v RC Dobříšek máte též možnost konzul-
tovat vše osobně s odbornými poradkyněmi:
Rodina a výchova – ve středu od 15 hod.
Mgr. Bc. Kateřina Neubauerová, DiS. 
Digitální média, sociální sítě, cigarety a jiné 
látky – ve čtvrtek od 17.30 hod.
Mgr. Eva Přibylová 
Do práce po rodičovské. Do důchodu s jisto-
tou – dle individuální domluvy
Mgr. Daniela Koubková 
Pro termín nás kontaktujte na 608 906 559 
nebo smiskovapetra@dobrisek.cz.

Aktuální informace, přihlášky, 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.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Srdečně zveme na výstavu fotografi í ALOISE 
MUSILA do Galerie JCM dobříšského zámku. 
Výstava představuje unikátní výběr fotografi í 
světoznámého orientalisty, cestovatele a spiso-
vatele, prof. ThDr. Alois Musila, dr. h. c., z přelo-
mu 19. a 20. století. Výstavu fotografi í jsme pro 
vás připravili ve spolupráci s Akademickou spo-
lečností Aloise Musila a potrvá do 15. března. 
Je  přístupná s průvodcem a jednotné vstupné 
činí 40 Kč.
Ještě bychom vás rádi pozvali na benefi ční kon-
cert Pocta Beethovenovi, který pořádá Sdru-
žení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější 
Trojice.
Bude se konat v neděli 15. 3. od 19.00 v Zrca-
dlovém sále zámku Dobříš. Vystoupí Kinsky 
Trio Prague ve složení Veronika Böhmová 
(klavír), Lucie Sedláková Hůlová (housle) a Mar-
tin Sedlák (violoncello). Zazní skladby L. van 
Beethovena, P. Vranického a Z. Fibicha. Vstupné 
je dobrovolné.

Hledáme nové kolegy – brigádníky – na celo-
roční spolupráci. Životopisy můžete zasílat na 
e-mail: prohlídky@zamekdobris.cz.

Sdružení pro obnovu dobříšských 
varhan zve na zahajovací benefi ční 
koncert 5. ročníku 

„Koncertů pro varhany 2020“, pořádaný 
15.  března 2020 od 19.00 v Zrcadlovém sále 
dobříšského zámku. Koncert pod názvem Pocta 
Beethovenovi v podání předního českého ko-
morního souboru Kinsky Trio Prague, ve slože-
ní Veronika Böhmová – klavír, Lucie Sedláková 
Hůlová – housle, Martin Sedlák – violoncello. 
Trio uvede k 250. výročí narození Ludwiga van 
Beethovena skladbu Klavírní trio c moll, op. 1, 
č. 3. Soubor ještě nabídne posluchačům Klavír-
ní trio G Dur od Pavla Vranického a Klavírní trio 
f moll od Zdeňka Fibicha.
Kinsky Trio Prague patří k předním českým ko-
morním souborům. Na koncertních pódiích se 
objevuje od roku 1998, ovšem až od roku 2004 
nese jméno slavného šlechtického rodu, a to s 
laskavým svolením rodiny Kinských z Kostel-

Zámek Dobříš

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

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

BŘEZEN 2020
15. 1. – 15. 3. Výstava fotografi í Aloise Mu-
sila. Galerie JCM, vstupné: 40 Kč / osoba.
15. 3. Benefi ční koncert Kinsky Trio Pra-
gue. Od 19.00 v Zrcadlovém sále, vstupné 
dobrovolné.
4. 4. – 30. 6. Výstava Františka Kříže
Výstava obrazů, plastik a hudebních nástro-
jů, vstupné 40 Kč. Slavnostní vernisáž se 
uskuteční 4. 4. od 14.00.

ce nad Orlicí. Všichni členové tria studovali na 
pražské HAMU pod vedením prof. Václava Ber-
náška, člena Kocianova kvarteta. Trio absolvo-
valo mnoho úspěšných koncertů v Česku, v ev-
ropských zemích (Německo, Rakousko, Anglie, 
Švýcarsko, Itálie, Španělsko, Belgie, Francie), tur-
né po USA, Kanadě a Mexiku, ale i vystoupení na 
Seychelských ostrovech.
Vstupné dobrovolné – vaší účastí a přispěním 
podpoříte projekt obnovy varhan v dobříšském 
kostele.

Za sdružení Ivo Kylar
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Tanečníci z TK 
Sokol Carola Dobříš 
zazářili na soutěži 
ve Chvaleticích

V neděli 26. 1. 2020 vyrazily taneční páry na prv-
ní letošní soutěž Chvaletické Éčko a kromě jed-
né sady bronzových medailí si odvezly všechny 
stupně vítězů a medaile ve svých třídách.
Matyáš Herman s Dorou Sojkovou nedali niko-
mu šanci a všechny svoje starty proměnili ve 
zlato, a to hned 3×.
Dvě sady zlatých medailí vytančili Jan Fürst s Te-
rezou Chmelovou, 4× stříbrní skončili Jindřich 
Vrba s Terezou Urikovou. Dva bronzy ukořistili 
Jakub Zelenka s Alenou Hermanovou a jedním 
bronzem je doplnili Tomáš Vopička s Terezou 
Neprašovou.
Všem tanečníkům gratuluji! Velké poděková-
ní též patří rodičům a kamarádům za podporu 
a vytvoření skvělé atmosféry.

Vedoucí klubu Stanislav Jílek

Vše, co potřebuje rodič znát o školkách a školách 
– rychlokurz školského práva pro pokročilé 
i začátečníky 

Do školy jsme chodili všichni, proto máme pocit, 
že „to přece dobře známe“. Opravdu se ale vy-
známe ve spletitých cestách školské legislativy?
S Mgr. Veronikou Doležilovou, která se celou 
profesní dráhu věnuje systémovým otázkám 
soukromoprávních i veřejnoprávních vzta-
hů s  důrazem na právo mezinárodní, ústavní 
a správní, budeme hledat tu správnou cestu na 
vzdělávací akci nejenom pro rodiče, kterou po-
řádá MAS Brdy–Vltava. 
Vzdělávání se uskuteční 26. března od 17.30 
hodin v Městské knihovně Dobříš. 
Poradíme si s přijímáním dětí do školy či školky? 
Co to je spádovost a co znamená odklad a kolik 
jich může být? Co je rámcový a školní vzděláva-
cí program? Kdy má dítě speciální vzdělávací 

potřeby? K čemu 
slouží tzv. IVP? 
Odpovíme si na 
tyto i mnohé další 
otázky.
Seminář je pro 
všechny účastníky 
zdarma a je pořá-
dán v rámci pro-
jektu Místní akční 
plán rozvoje vzdě-
lávání ORP Dobříš 
II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630.
Hlásit na seminář se můžete prostřednictvím 
formuláře, který najdete na www.brdy-vltava.cz 
a na https://www.facebook.com/MAPII.Dobris/.

Za realizační tým Lucka Bubancová

Šárka Miková v Dobříši 
Šárka Miková zaplnila společenský sál kulturní-
ho domu na přednášce Nejsou stejné. 

V úterý 11. února jsme společně hledali, jaký typ 
osobnosti nejenom podle Junga jsme my nebo 
naši blízcí. Také jsme se zamýšleli nad tím, že ne 
všem vyhovuje to, co svědčí nám. Mezi účast-
níky jsme zahlédli velké množství pedagogů 
ze školek a škol v našem regionu, což je dobrá 
zpráva pro všechny rodiče. Závěrem byla Šárka 
k dispozici účastníkům k individuálním konzul-
tacím a bylo možné si zakoupit její knihy. 
Děkujeme všem za hojnou účast, zpětnou vaz-
bu a těšíme se na viděnou na další akci.
Vzdělávací akce byla uskutečněna v rámci pro-
jektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Dobříš II, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
8630.

Za realizační tým Lucka Bubancová

Podpora zaměstnanosti v MAS Brdy–Vltava, o.p.s.

Od 7. 2. 2020 probíhal v MAS Brdy–Vltava re-
kvalifi kační kurz „Strážný“. Byl určen pro účast-
níky projektu „Podpora dlouhodobě nezaměst-
naných v regionu Brdy–Vltava“ s registračním 
číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236. 
Dozvědět se o možnosti zapojení do projektu 
a  mít tak příležitost zdarma se účastnit námi 
nabízeného rekvalifi kačního kurzu měli zájemci 
možnost z letáků na dobříšské pobočce úřadu 
práce a v kanceláři MAS Brdy–Vltava. 
Šlo o akreditovaný kurz „Strážný“ (kód profesní 
kvalifi kace 68-008-E) v rozsahu 40 hodin teore-
tické výuky. Celkem 5 účastníků se s lektorem 
a  odborným garantem kurzu Mgr. Markem 
Bílkem ze společnosti M2C, která má mnoho 
zkušeností s rekvalifi kacemi dlouhodobě ne-
zaměstnaných, vzdělávalo v oboru. Obsahem 
kurzu a závěrečné zkoušky bylo obsluhování 
technických bezpečnostních systémů, součin-
nost s IZS, právní minimum a možnost zákroků 
na narušených objektech. Dále organizování 
činností k zajištění a obnovení bezpečnosti a ke 
snížení ztrát na majetku a zdraví osob, vedení 
dokumentace dohledového centra, činnosti 
spojené s ostrahou, s kontrolou a nakonec or-
ganizování výjezdů zásahových jednotek. Ab-

solventi měli přislíbenou pomoc se získáním za-
městnání v oboru a mohou pak směřovat svou 
kariéru do ostrahy obchodních center nebo do 
vrátnic objektů a budov.
Po úspěšném ukončení 21. 2. 2020 absolven-
ti získali „Potvrzení o účasti v akreditovaném 
vzdělávacím programu“. Toto osvědčení má pro 
absolventy výhodu v tom, že jeho platnost je 
neomezená, a tak jej není nutné obnovovat.

pokračování na straně 16 

Již nyní plánujeme letní prázdniny
Během velkých letních prázdnin T. J. Sokol Dob-
říš již tradičně plánuje uspořádat dva turnusy 
dětské tábora v r. s. Častoboř. Týden od 8. srpna 
mohu děti strávit s hrdiny Avengers a od 15. srp-
na se mohou vydat na dobrodružnou Verneovu 
výpravu. Více informací u hlavních vedoucích, 
Oliny Ludačkové a Péti Němečkové, nebo na 
plakátku, na webu T. J. Sokol Dobříš nebo na na-
šem sokolském facebooku. 

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová
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Podpora zaměstnanosti v MAS Brdy–Vltava, o.p.s.

pokračování ze strany 15
„Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v re-
gionu Brdy–Vltava“ se pomalu blíží do fi nále 
(08/2020), ale to neznamená, že v aktivitách 
polevujeme. Stále nabízíme podporu v oblasti 
sociální, pracovní a dluhové. Pomůžeme vrátit 
se dlouhodobě nezaměstnaným z našeho okolí 
zpět na pracovní trh. V květnu 2020 pořádáme 
krátký kurz „Finanční gramotnost“, který bude 
zajišťován Poradnou při fi nanční tísni. Podle zá-
jmu bychom rádi zajistili RK „Sanitář/ka“, kde je 
pak zejména v našem okolí dobrá možnost ná-
sledného pracovního uplatnění. Veškeré projek-
tové aktivity jsou zájemcům nabízeny zdarma.

Jste-li osoba vedená na ÚP nepřetržitě déle než 
rok, vaše doba evidence zde dosáhla v posled-
ních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců anebo 
jste evidováni nepřetržitě déle než 5 měsíců 
a zároveň je vám 55–64 let, neváhejte obrátit se 
na kancelář MAS Brdy–Vltava. Rádi vám poskyt-
neme více informací týkajících se výše zmíněné-
ho projektu a dalších našich činností.
Tento projekt s registračním číslem CZ.03.1.48/
0.0/0.0/17_075/0009236 je spolufi nancován Ev-
ropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava, o.p.s, 
Eva Lenhartová

Skvělé narozeninové oslavy
Slaví vaše dítko narozeniny? Užijte si ve Skřít-
kově úžasnou oslavu. Skvělý animační program 
na dětskou oslavu vám zajistíme ve spolupráci 
s Veselá rodina, z.ú. Občerstvení si můžete vy-
brat z naší široké nabídky. Pokud plánujete osla-
vu, co nejdřív si rezervujte termín, rychle ubývají 
volná místa o víkendech. Navíc narozeniny mů-
žete slavit i v týdnu, kdy se můžete víc vyřádit. 
Všechny informace naleznete na www.skritkov.
com/oslavy. 

A co připravujeme dál?
O letních prázdninách plánujeme dva pří-
městské tábory.

První tábor v termínu 27.–31. 7. 2020 bude na 
téma „Honba za pokladem“. Řešení různých 
úkolů, hádanek a záhad během celého týdne 
nás dovede až k POKLADU. Budou to dny plné 
dobrodružství, pohybu v přírodě, tvoření, her 
a  soutěží. Čeká nás i celodenní výlet, odměny, 
závěrečná diskotéka, malování na obličej, pře-
kvapení pro rodiče a mnoho dalšího.
Druhý tábor 24.–28. 8. 2020 bude na téma 
„Letní olympiáda“. 
V létě 2020 proběhne letní olympiáda v Tokiu. 
Právě na toto téma bude zaměřen druhý tá-
bor. Bude to týden plný pohybu, sportovních 
disciplín, povídání o historii olympiády spolu 
s  tematickým tvořením. Plánujeme celodenní 

výlet, závěrečnou diskotéku, malování na ob-
ličej, odměny pro děti a překvapení pro rodiče.
Oba tábory jsou určeny pro děti od 6 do 12 let. 
Cena každého tábora je 2 750 Kč/dítě.
Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti 
přizpůsobený věku dětí ve skupině, hlídání 
od 7.30 do 16.30 hod., bohatý program v čase 
8–16  hod., tematické tvoření, celodenní výlet, 
hry a soutěže, hodně pohybu, malování na obli-
čej, odměny pro děti, disco a mnoho dalšího…
Denně je zabezpečená strava – 2× svačiny, oběd 
a pitný režim.
REZERVACE ve Skřítkově, na FB Skřítkov nebo
na tel. č. 774 314 249.
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.
com a dozvíte se vše včas.

Absolutně pro každého, kdo 
se chce dozvědět více o křes-
ťanství.
Lehká večeře. Společné jídlo 
boří hradby mezi lidmi.
Fakticky poznat základy víry 
uvolněně a s humorem.
Atmosféra přátelství, kde se 
každý může zeptat, na co 
chce.

ALFA je krátký, praktický 
úvod do křesťanské víry
vedený týmem spolupracov-

níků. Je určen pro všechny, kteří se chtějí sezná-
mit s křesťanstvím a s křesťany.
Kurz začíná ve středu 4. března 2020 úvod-
ním setkáním a bude pokračovat každou 
středu vždy od 19.30 do 21.00 v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše v Dobříši, Na Nábřeží 
1650. Poslední setkání bude 20. května 2020. 
Součástí kurzu je také celodenní program v so-
botu 18. dubna.
Na programu je vždy společná večeře, po ní pro-
mluva a pak diskuze v malé skupince, kde se lze 
ptát a vyjádřit svůj názor. 
Přihlásit se můžete na celý kurz, nebo jen na 
úvodní program. V případě zájmu se, prosíme, 
ozvěte na uvedené kontakty.
Za kurz Alfa žádné poplatky nevybíráme. Dle 
vlastního uvážení mohou účastníci přispět na 
občerstvení.

Základní informace naleznete na internetu 
www.kurzyalfa.cz. Odpovědi na vaše otáz-
ky a  podrobnější informace vám rádi sdělíme 
osobně v Pastoračním centru sv. Tomáše, elek-
tronicky na adrese alfa@farnostdobris.cz nebo 
telefonicky na čísle 777 739 612.
Těšíme se na setkání s vámi ve středu 4. března 
2020.

Angelo Scarano, vedoucí kurzu

kurz

Co vás na setkáních Alfa vlastně čeká?
Témata jednotlivých setkání:

St 4. 3. Jde v životě o víc? 
St 11. 3. Kdo je Ježíš?
St 18. 3. Proč Ježíš zemřel?
St 25. 3. Jak najít víru?
St 1. 4. Proč a jak se modlit?
St 8. 4. Proč a jak číst Bibli?
St 15. 4. Jak nás Bůh vede?
So 18. 4. Kdo je to Duch svatý a jak se projevuje? 
St 22. 4. Jak odolat zlému?
St 29. 4. Uzdravuje Bůh i dnes?
St 6. 5. Jak to říct ostatním?
St 13. 5. A co církev?
St 20. 5. Jak mohu prožít zbytek života   
  co nejlépe? (zakončení kurzu) 

Pozvání na březen 2020
V březnu zveme na cyklus přednášek, které 
povede významná česká teoložka doc. PhDr. 
Mireia Ryšková, Th.D., na téma „Ustanovil jsem 
vás, abyste šli a nesli ovoce“ (Bible, Jan 15,16). 
M.  Ryšková studovala v Praze dějiny umění 
a francouzštiny, v Erfurtu a v Pasově teologii. Je 
spoluzakladatelkou JABOKU, nyní působí na Ka-
tedře biblických věd KTF UK v Praze. Je autorkou 
knih zejména o počátku křesťanství. Přednášky 
budou vždy v úterý od 19.30 v PCSvT v termí-
nech: 3. 3., 17. 3., 24. 3. a 31. 3. Vstup je volný.
Od 4. 3. začíná kurz Alfa – malý úvod do křes-
ťanské víry pro všechny, kteří se chtějí seznámit 
s křesťanstvím a s křesťany. Každou středu od 

Římskokatolická farnost Dobříš Pastorační centrum sv. Tomáše

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

19.30 do 21.00. Přihlásit se můžete na celý kurz 
nebo jen na úvodní program (tel. 777 739 612 
Angelo Scarano). Bližší informace na plakátech.
V sobotu 7. 3. od 9.00 (do 11.30) se bude konat 
postní duchovní obnova s P. Stanislawem Górou 
na téma „Boží zbroj“. V PCSvT. 
V sobotu 14. 3. od 17.00 do 19.00 zveme na 
KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou. Poplatek 
je 200 Kč (děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč). 
V PCSvT. 
Od 23. 3. do 3. 4. bude možnost zhlédnout 
skautskou výstavu ke 30. výročí založení dobříš-
ského dívčího oddílu Minnehaha – v hale PCSvT. 
Nabízíme ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (nejen) pro 
seniory – cvičení na zlepšení fyzické kondice 
a stability a na protažení svalů. Každý čtvrtek od 
18.30 do 19.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše. 
Cvičení vede lektorka ze Senior fi tnes, z.s., po-
platek je 70 Kč.

Zálesácké zdatnosti
Spolek Provas Dobříš zve na druhý roč-
ník Zálesácké zdatnosti. 
Konat se bude 21. 3. od 14 do 16 hod. 
u  altánu na Královské stolici, přibližně 
3 km od Staré Hutě. Především děti si zde 
prověří znalosti o přírodě a pohybové do-
vednosti. Pro každého účastníka máme 
připravené věcné i sladké odměny.

Těšíme se na vaši účast.
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Pomoc přijmout i darovat

Pečujeme o blízkého člověka, jehož život ovliv-
nila demence, a dáváme mu svůj čas i své síly. 
Často nás překvapí chvíle, kdy si říkáme, že 
takhle to zkrátka nepůjde dál. Podobni Sisyfovi 
vlečeme své břemeno, klesáme pod jeho tíhou 
a doléhá na nás pocit marnosti. Potřebujeme 
pomoc. Dokázat si o ni říct a dokázat ji přijmout 
je leckdy obtížné a někdo se k tomu neodhodlá. 
Ti, kdo ano, však často objeví, že přijatá pomoc 
má zajímavou vlastnost: její užitek se někdy 
násobí. Sdílíme-li své těžkosti, obvykle nám to 
umožní pohlédnout na ně z odstupu a vydržet 
ještě chvíli. Zároveň ale zjišťujeme, že i my sami 
máme druhým co nabídnout, protože úsilí, kte-
ré jsme vynaložili, nás proměnilo a dodalo nám 
zkušenosti, které jiní třeba nemají. Tak si může-
me pomáhat vzájemně a díky tomu poznat ne-
jen nové cesty a nové přístupy, ale někdy i nové 
přátele. Protože jak na cestě, tak i v životě do-
mácího pečujícího platí, že ve dvou se to lépe 
táhne.

Stejně jako v předešlých měsících zveme všech-
ny zájemce na setkání pečujících, které v Dobříši 
pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú., každý 
třetí čtvrtek v měsíci (nyní tedy 19. března) od 
17.00 hodin. Scházíme se v prostorách Pečova-
telské služby města Dobříše, na adrese Dukelské 
nám. 443.
Pokud nebudete moci přijít, nabízíme vám mož-
nost prohlédnout si na našich stránkách blog, 
v němž paní Markéta popisuje své vlastní zkuše-
nosti. Naleznete jej na adrese: http://dementia.
cz/blog/.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091
e-mail: hana.dementiaiov@gmail.com

Orientační běžci z OK Dobříš na Zimních olympijských hrách  
dětí a mládeže 2020
Od 19. do 24. ledna 2020 se v Karlovarském 
kraji konala IX. zimní olympiáda dětí a mládeže 
(ZODM) za účasti téměř 2 000 závodníků. Soutě-
žilo 14 krajů z České republiky ve 12 disciplínách 
a již podruhé byl zařazen do programu také ly-
žařský orientační běh neboli „LOB“. 

Orientační běh si většina z nás spojuje s běhá-
ním v lese s mapou a buzolou od jara do podzi-
mu. V orienťáku se však závodí v zimě na lyžích 
(LOB) a v létě také na kole (MTBO). 
Ačkoli se oddíl OK Dobříš zaměřuje na ten kla-
sický „pěší orienťák“, lyžařsky zdatné dětí se za-
čátkem ledna vypravily bojovat o nominaci na 
zimní olympiádu v lyžařském orienťáku. Nomi-
nační závody proběhly v polských Jakuszycích 
(LOB) a na Benecku (3 km, resp. 5 km volnou 
technikou). 
Do olympijského družstva za Středočeský kraj 
v LOB byly zařazeny tyto děti z našeho oddílu: 
z Dobříše v kategorii D16 Veronika Arnoštová 
a v H16 Martin Snížek, v D14 Barbora Housková 

z Mníšku pod Brdy – Stříbrné Lhoty. Pochvalu 
zaslouží všechny děti, které bojovaly v náročné 
konkurenci. Navíc již na nominačkách na Benec-
ku si v běhu na 5 km Veronika Arnoštová vyjela 
titul přebornice Středočeského kraje a Ondřej 
Snížek zde byl třetí.
Uspořádání všech závodů v LOB – sprint, krátká 
trať a mixové sprintové štafety – byl malý zázrak 
a obrovský výkon pořadatelů, kteří se potýka-
li s  nedostatkem sněhu. Nakonec se závodilo 
v  běžeckém biatlonovém areálu Eduard u Já-
chymova a na Fichtelbergu poblíž Božího Daru. 
Závody to ovšem byly profesionální, tratě těžké 
fyzicky i orientačně, závodníci měli na zádech 
GPS jednotky a jejich výkony snímaly v přímém 
přenosu televizní kamery.
A jak se dařilo našim? Středočeský kraj obsadil 
na olympiádě celkově 4. místo za Libereckým, 
Královéhradeckým a Jihomoravským krajem. 
Orientační běžci – Středočeši – obstáli čestně, 
nějakými body jsme do celkového bodování 
krajů přispěli, i když na medaile to nestačilo. 
V  závodě mix-sprintových štafet v HD16 bo-
dovala i dobříšská dvojice Veronika Arnoštová 
a Martin Snížek.
Brzy nato, 25.–26. ledna 2020, vyrazil náš oddíl 
na zimní soustředění na běžkách na Nové Hutě. 
A tam si jednoduchý LOB zpestřený bludištěm 
vyzkoušely všechny děti. Kdopak z nich asi ob-
lékne barvy Středočechů na příští Zimní olympi-
ádě dětí a mládeže v roce 2022? Anebo té bližší, 
letní olympiádě v roce 2021?
Přijďte si i vy vyzkoušet orientační běh, sport 
pro všechny věkové kategorie kombinující fyzic-
kou zdatnost a chytrou hlavu. Příležitost máte již 
22.  března v neděli mezi 14.30–16 hod., kdy 
oddíl OK Dobříš pořádá veřejný trénink ve Voz-
nici pod názvem „Otvírání studánek“, sraz je na 
návsi. Následně pak ve středu 1. 4. 2020 si mů-
žete vyzkoušet orienťák v Mníšku pod Brdy na 
sprintové mapě, sraz v 17.30 na hřišti ZŠ Mníšek 
p. Brdy. Blíže postupně na stránkách www.okdob-
ris.cz. Informace podá též trenérka Jana Bochen-
ková, pište na e-mail okdobris@seznam.cz.

Jana Bochenková, trenérka žactva OK Dobříš

Co pro vás 
chystáme 
v orlovně?

Expedice Apalucha aneb Víkend pro mamin-
ky s dětmi
Oblíbená akce je po roční pauze zpět! Při-
jměte naše pozvání a pojeďte do Českého ráje. 
Program víkendu bude bohatý a užijí si ho děti 
i maminky. V kempu Sedmihorky budeme spor-
tovat, poznávat, tvořit i odpočívat. Ubytování je 
zajištěno v prostorných a vytápěných chatkách. 
Na pobyt vyrážíme od pátku 24. do neděle 
26. dubna 2020 a těšíme se na vás! Přihlašovat 
se můžete už nyní, kapacita pobytu je omezena!
Sport Camp 2020 – prázdninové příměstské 
tábory
Sportovní tábory pro děti od 6 do 12 let pořá-
dáme už od roku 2012. Během několika dní 
vyzkoušíme nejrůznější sporty, poznáme nové 
kamarády, nasbíráme spoustu zážitků, budeme 
tvořit a užijeme si legraci. 
Sport Camp I. se uskuteční 29. června – 3. čer-
vence 2020, Sport Camp II se uskuteční 7. – 10. 
července 2020. Přihlašovat děti můžete na re-
cepci Aerobik studia Orel Dobříš s vyplněnou 
přihláškou a zálohou v hotovosti do naplnění 
kapacity!
Aktuální informace naleznete také na našich 
webových stránkách www.aerobikdobris.cz, 
na facebookovém profilu nebo instagramo-
vém účtu.

Druhý střípek 
Gymnastiky 
Dobříš, z.s.
Přípravky aneb Začínáme s gymnastikou

Přípravka MLADŠÍ dívky 
V přípravce cvičí dívky od 4 let. Tento věk je nej-
bohatší na změny a je velmi důležitý v oblasti 
utváření osobnosti, proto se snažíme trénin-
ky vést hravou a zábavnou formou tak, aby se 
sport stal důležitou součástí jejich života. 

pokračování na straně 18
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Druhý střípek Gymnastiky Dobříš, z.s.

pokračování ze strany 17
Jedenáct dívek trénuje bývalá závodnice Tereza 
Pechová, 1 hod. 2× v týdnu. Cvičení soustředíme 
zejména na rozvoj hrubé motoriky, obratnosti, 
pohybové koordinace, kloubní pohyblivosti 
a správného držení celého těla. Dívky se již se-
znamují s nářadím – prostná, hrazda, lavička 
a  přeskok, kde se nazpaměť učí sestavy, které 
pak předvádí na závodech. I přes svůj nízký věk 
se již účastnily gym. soutěží. Některé mají za se-
bou už třetí závody, které skončily medailovým 
umístěním. Do budoucna bychom chtěli gym-
nastikou trávit více času, aby se dívky mohly 
dál zdokonalovat v tomto náročném a krásném 
sportu. Sportovní gymnastika je ideální průpra-
vou pro další sporty. Cílevědomost, vytrvalost, 
respektování pravidel a chuť na sobě pracovat 
již od raného věku mají na děti velice pozitivní 
dopad a ovlivňují jejich další schopnost spolu-
práce, rozvoje a uplatnění v životě.
Přípravka STARŠÍ dívky
V přípravce STARŠÍ dívky pravidelně cvičí 13 dívek 
ve věku 6–7 let, které trénuje trenérka 3. třídy Ale-
na Kopáčková a dva asistenti (Jiří Kopáček a Eliška 
Krátká). Cílem je rozvíjet v dětech všeobecné po-
hybové dovednosti. Talentované cvičenky mohou 
v průběhu roku přestoupit do závodní gymnasti-
ky, kde se již zaměřují na gymnastické soutěže.

Cvičenky jsou od začátku vedeny tak, aby si vy-
tvořily kladný vztah k pohybu a osvojily si základ-
ní gymnastické návyky ve všech disciplínách, 
a také aby pochopily, jak správně provádět cviky 
v souladu s jejich fyzickými předpoklady. Kolek-
tiv cvičitelů se snaží, aby se cvičenky navzájem 
respektovaly, byly k sobě kamarádské a postup-
ně získávaly zdravou soutěživost. Tréninková 
hodina obsahuje hravou dynamickou rozcvičku, 
průpravné gymnastické a technické protahování, 
cviky na posílení hlavních svalových skupin. Dív-
ky se postupně seznamují s  veškerým gymnas-
tickým nářadím. Učí se přeskoky přes švédskou 
bednu, kozu s odrazem z můstku (z trampolíny) 
a na akrobacii již jednotlivé gymnastické prvky – 
kotoul vpřed/vzad, stoj na rukách, hvězdu, svíč-
ku, gymnastické skoky, rovnovážné prvky apod. 
Jednotlivé zvládnuté cviky jsou součástí soutěž-
ních cvičení. A hlavně, co je motivuje ke zlepšo-
vání osobních výkonů, je možnost provádět těžší 
cviky na jednotlivých nářadích. To přináší dívkám 
radost z pohybu a jsou pyšné na to, že umí více 
než většina dětí v jejich věku. 
Dívky, které mají zájem zkusit si závody ve své kate-
gorii, se dosud zúčastnily závodů v Dobřichovicích, 
Týnci nad Sázavou a Dobříši. Oceňujeme odvahu 
V. Dragounové, A. Farské, K. Voděrové, K.  Nekva-
pilové, T. Kulštejnové a E. Láskové vystoupit před 
rozhodčími, rodiči a v konkurenci dalších cvičenek 
z jiných oddílů předvést to, co dosud zvládly. Bla-
hopřejeme jim k prvním dosaženým výsledkům.

Kolektiv Gymnastiky Dobříš

12. ročník Dobříšského 
gymnastického čtyřboje 25. 1. 2020

Dvanáctý ročník našeho čtyřboje byl trochu 
jiný. Čtvrtou disciplínu místo prostných vystří-
dal člunkový běh, a tak se před závodem v naší 
tělocvičně pilně běhalo 4×10 metrů. Přihlášeno 
bylo rekordních 180 dětí. Díky velké nemocnosti 
nejen v našem oddíle, ale i v ostatních, se nako-
nec zúčastnilo 140 závodnic. Největším oříškem 
při závodě byla lavička/kladina, většinu dětí po-
trápila, a kdo nespadl, tak si mohl tleskat. Dva-
náctý ročník se vydařil a všechny děti si odnesly 
odměny. Velké díky patří trenérům, rozhodčím, 
ale i rodičům, kteří s přípravou a celým průbě-
hem závodu velmi pomohli. 
Pěti děvčatům zacinkaly na krku medaile (Anič-
ce Krchové, Marušce Carbochové, Kačce To-
mánkové, Nele Špindlerové, Barboře Veselé). 
Podrobné výsledky najdete na našich stránkách 
https://www.gymnastika-dobris.cz/.

Program zápasů MFK Dobříš – březen

Muži A
 7. 3. sobota 10.15     
  FK Neratovice-Byškovice – MFK Dobříš 
 14. 3. sobota 14.30 
  MFK Dobříš – SK Aritma Praha 
 21. 3. sobota 10.15 
  FK Brandýs n. L. – MFK Dobříš
 28. 3. sobota 15.00 
  MFK Dobříš – FK Arsenal Česká Lípa 

Muži B
 1. 3. neděle 14.00 
  MFK Dobříš B – Petrovice (přípravný zápas)
 8. 3. neděle 14.00 
  MFK Dobříš B – Nový Knín (přípravný zápas)
 15. 3. neděle 14.00 
  MFK Dobříš B – Čisovice (přípravný zápas) 
 22. 3. neděle 14.00 
  TJ Sokol Nová Ves p. Pl. – MFK Dobříš B 
 29. 3. neděle 16.30 
  MFK Dobříš B – TJ Sokol Dal. Dušníky

Dorost starší (mladší)
 1. 3. neděle 10.15 
  MFK Dobříš – TJ Tatran Rakovník 
 7. 3. sobota 10.15 (12.30) 
  MFK Dobříš – FK Lety
 21. 3. sobota 10.15 (12.30) 
  MFK Dobříš – SK Slavia Jesenice
 28. 3. sobota 10.15 (12.30) 
  MFK Dobříš – Sokol Hostouň 

Žáci starší (mladší)
8. 3. neděle 10.15 (11.55) 

  MFK Dobříš – SK SPARTAK Příbram 
 22. 3. neděle 10.15 (11.55) 
  MFK Dobříš – Sokol Hostouň

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!

Jojo Cup Dobřichovice 1. 2. 2020

Na závody do Dobřichovic jezdíme velice rádi. 
Špičkově vybavené tělocvičny a skvělý kolektiv, 

co víc si přát. Na začátku jarních prázdnin jsme 
sem vyrazili na závod v teamgymu. Poskládali 
jsme dvě družstva, která jsme doplnili dvěma 
chlapci z příbramské gymnastiky. Zařadili jsme 
nové prvky a stejně tak jsme měli možnost za-
závodit si na tumble tracku. Závod to byl velice 
dlouhý, ale vyplatil se. Družstvo Jitky Holcové si 
odvezlo stříbrné medaile.
Výsledky teamgymového závodu v Dobřichovi-
cích:
Kategorie 2A mix: 2. místo
Kategorie Tria mix: 4. Místo

Za Gymnastiku Dobříš Petra Pilousová
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Vzpomínky
Vzpomínku tichou chceme Ti dát, aby si každý 
vzpomněl, kdo Tě měl rád.
Dne 4. února 2020 uplynul 1 rok, kdy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Jan Houska.

S láskou vzpomíná manželka Miluška 
a syn a dcera s rodinami.

Dne 9. března 
2020 uplyne již 
16  let, kdy tiše 
odešla naše mi-
lovaná maminka, 
babička a praba-
bička, paní Vlasta 
Mášová z Dobříše. 

Dne 30. března 2020 uplyne již 30 let od smr-
ti našeho tatínka, pana Miroslava Máši. Dne 
11.  dubna 2020 uplyne 9 let od smrti našeho 
bratra, pana Vlastíka Máši. Kdo jste znali tyto 
vzácné lidičky, věnujte jim, prosím, spolu s námi 
tichou vzpomínku. Děkujeme.

Dcera Mirka a syn Karel s rodinami. 

Dne 12. března 2020 uply-
ne 5 let, kdy nás navždy 
opustil pan Zdeněk Klán. 

Vzpomínají manželka  
a děti s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co si vzal. 
Dne 18. března 2020 uply-
ne 30 let, kdy nás tragic-
ky opustil náš syn Radek  
Havránek. 

S láskou vzpomínají rodiče 
a bratr František!

Dne 21. března 2020 uply-
ne 20 dlouhých let od chví-
le, kdy nás navždy opustil 
pan Jaroslav Ungermann. 

S láskou stále vzpomíná 
dcera Růža a vnučky 

s rodinami.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Blahopřání
Touto cestou bychom k životnímu jubileu chtě-
li popřát tatínkovi, dědečkovi i pradědečkovi,  
Jaroslavu Holanovi z Dobříše, který dne 3. února 
2020 oslavil krásných 95 let. Do dalších let mu 
přejeme hodně zdraví a stále tolik humoru.
Dále děkujeme za krásné blahopřání a dary 
za město Dobříš paní místostarostce města, 
Bc. Dagmar Mášové, a panu tajemníkovi úřadu, 
JUDr. Janu Horníkovi.
Ještě jednou děkujeme a gratulujeme! 

Syn Milan s rodinou.

V únoru oslavil krásných 90 let Ing. Josef Kaiser. 
Děkujeme za milá blahopřání zástupcům TJ So-
kol Dobříš a paní starostce města Janě Vlnasové.

Manželka a synové.

Dne 18. března 2020 oslaví 
pan Oldřich Průša, dlouho-
letý kronikář města Dobří-
še, 80. narozeniny. 
K tomuto významnému život-

nímu jubileu přeje všechno 
nejlepší, hodně zdraví  

a spokojenosti celá rodina.

Informace pro jubilanty

Vážení občané,
rádi bychom v našem městě obnovili dlouho-
letou tradici gratulací občanům, kteří slaví vý-
znamné životní jubileum (od 75 let) nebo výročí 
uzavření sňatku (od 40 let). Jubilantům přijdou 
s potěšením blahopřát zástupci města jak za ve-
dení, tak i za úřad. Blahopřání s malým dárkem 
bude předáno oslavencům v jejich bydlišti, pří-
padně jinde dle dohody. 
K udržení této tradice je však nutný souhlas 
jubilanta nebo alespoň spolupráce s rodinou. 
Pokud máte zájem o gratulaci jménem měs-
ta a gratulanty z radnice, z důvodu ochrany 
osobních údajů prosíme o zaslání vaší žádosti 
e-mailem na adresu pucova@mestodobris.cz, 
telefonicky 318 533 304 nebo osobně na sekre-
tariátu v 1. patře radnice (Mírové náměstí 119).

Vyjádření pana Jaromíra Bláhy 
k petici za zrušení vyhlášky 
o poplatku za komunální odpad

Manipulativní slogany poškozují věrohodnost 
petice
V únorových Dobříšských listech byla zveřej-
něna petice za zrušení závazné vyhlášky o po-
platku za komunální odpad. Její obsah je jasný 
a je třeba se jím zabývat, zvážit argumenty pro 
a proti. Projedná jej komise pro životní prostře-
dí a ekologii a jistě se mu bude věnovat adresát 
– starosta města. 
Dovoluji napsat pár osobních poznámek k prů-
vodnímu dopisu petice, který autor petice opat-
řil názvem „Moje babička je ekologické prase, 
protože se nezúčastní systému MESOH“. Jedná 
se ukázkovou manipulaci, která celou petici sil-
ně znevěrohodňuje. Autor v průvodním dopise 
tímto nadpisem odkazuje na článek v  ledno-
vých Dobříšských listech, který se snažil zjed-
nodušeně vysvětlit způsob přidělování bodů 
a následné slevy v motivačním systému MESOH. 
Ačkoli to evidentně nebylo tak myšleno, vyvo-
dil z něho, že radnice chce typizovat občany. 
A  v  další větě odkazuje na jakousi píseň v Ně-
mecku, ze které čerpal slova „moje babička je 
ekologické prase“. Nic z toho nesouvisí s obsa-
hem petice, kde je požadavek, aby MESOH byl 
pouze doplňkový motivační nástroj, systémem 
přidělování bodů se petice nezabývá. A dovozo-
vat z německé písně záměry dobříšské radnice 
vyžaduje opravdu velkou dávku fantazie. 
Mám zkušenosti z projednávání mnoha petic. 
Vím o podobném případu, kdy nadpis a průvod-
ní text k petici sváděly lákavými hesly občany 
k podpisu požadavků, které byly ve skutečnosti 
o něčem hodně jiném. V jiném případě petice 
stačilo jediné slovo, které teoreticky mohlo pod-
souvat kladné hodnocení požadavků petice, 
aby poslanci takovou petici (respektive počet 
podpisů získaných použitím nikoli zcela neut-
rálního textu) při projednání zpochybnili a sní-
žili její politický dopad. 
V případě petice o poplatku způsobu jeho sta-
novení je škoda, že průvodní dopis obsahuje 
silně manipulativní nadpis a část textu. Proble-
matika, na kterou upozorňuje, nemá černobílá 
řešení a lidé na Dobříši si zaslouží korektní dis-
kusi s argumenty bez manipulací. Neviním při-
tom autora petice ze záměrné manipulace, vě-
řím, že se jen nechal strhnout rozhořčením nad 
článkem, který si špatně vysvětlil a spojil jej s pe-
ticí, aniž by to s jejím obsahem přímo souviselo.
Na závěr si dovoluji upozornit, že způsob platby 
poplatku za svoz a likvidaci odpadů a motivační 
systém MESOH jsou dvě zcela odlišná témata, 
která spolu souvisí jen velmi volně a mohou mít 
různá řešení v různých provedeních. 

MVDr. Jaromír Bláha 

Vyjádření paní Romany Bodorové 
k hlasování o daru pro ZŠ Trnka 
(doplnění příspěvku v DL 2)

KDO PODPOŘIL TRNKU? 
Chápu, že pro některé občany (například bý-
valého starostu pana Vacka) je možná obtížné 
zjistit, kteří zastupitelé dali svůj hlas přidělení 
daru pro ZŠ Trnka, proto doplňuji fakta k mému 
článku v  minulém čísle DL: hlasování bylo pří-
tomno 17 zastupitelů (z toho 11 koaličních), 7 se 
hlasování zdrželo. Pro podporu hlasovali všichni 
členové koalice (PRO DOBŘÍŠ, ODS, KDU-ČSL) 
s výjimkou dvou, kteří mají na školu pracovní či 
osobní vazbu, a tím by se dostali do střetu zá-
jmů. Desátý hlas dal Trnce opoziční zastupitel 
Petr Kadlec (Otevřená radnice), chybějící jede-
náctý se bohužel nenašel. Snad se najde příště…

Romana Bodorová, zastupitelka za PRO DOBŘÍŠ

Vyjádření paní Heleny Kahounové 
k poplatkům za komunální odpad 
Vážení obyvatelé Dobříše,
v těchto dnech začal náš přívětivý a přátelský 
úřad rozesílat dopisy, kolik, jak a kam platit za 
komunální odpad. Vysoutěžená firma MESOH je 
k nám spravedlivá, dává nám přehled o našich 
odpadcích a také nám dává pocit, že děláme 
správnou věc, když třídíme – dostaneme slevu.

pokračování na straně 20

PŘIŠLO DO REDAKCE
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Vyjádření paní Věry Schillerové 
k zodpovědnosti nejen v politice:
Dobříšské pískoviště (7) 
Do letošního lednového kalendáře byla vepsá-
na úmrtí dvou známých politiků naší polistopa-
dové éry: Jaroslav Kubera  20. 1. 2020, Luboš 
Dobrovský  30. 1. 2020.
Tyto dva velmi odlišné typy osobností čímsi pře-
sáhly úroveň většiny svých politických kolegů. 
Oba svým osobitým způsobem usilovali o lidský 
rozměr politiky – o její důvěryhodnost. (Na čemž 
mnoha našim vedoucím činitelům nezáleží, i když 
to s větším či menším úspěchem předstírají).
Alespoň jeden z mnoha odkazů, který by měl 
směřovat nejen k naším politikům, ale i k nám 
občanům, tedy směrem k našemu Dobříšskému 
pískovišti: „Jako svobodný občan mám zodpo-
vědnost za sebe sama a všechno co dělám. Jsem 
za své jednání zodpovědný nejen vůči sobě, ale 
i vůči svému okolí, tedy vůči společnosti.”

Věra Schillerová

Vyjádření paní Heleny Kahounové 
k poplatkům za komunální odpad 
pokračování ze strany 19
V dřívějších dobách ti, kdo měli trvalý pobyt na 
Dobříši, neplatili komunální odpad za chatu. To je 
již minulostí, musím platit i za chatu, kde trávím 
čas hlavně na zahrádce. Doteď jsem vše třídila, 
bioodpad dávala na kompost a to málo, co zby-
lo, jsem přidávala do popelnice u domu. Jestli 
máme být solidární, tak s kým, s těmi, co platit ne-
musí, protože nejsou přihlášeni k trvalému poby-
tu, ale komunální odpad využívají? Majitel bytu 
1× zaplatí, ale ti nepřihlášení nemusí nic. Musím 
uvažovat o tom, jestli je tento systém spravedlivý 
a jestli je opravdu důležité třídit. Platba za chatu 
se bude hodně týkat nás důchodců a důchodkyň 
v zahrádkářské osadě na Vlašce a v Brodcích. Ješ-
tě bych ráda připomenula, že volby na Dobříši vy-
hrála strana „PRO DOBŘÍŠ“: dělejte konečně něco 
pro Dobříš a jeho občany.

Helena Kahounová

Vyjádření pana Václava Pařízka k průvodci Zámeckým parkem v Dobříši

Ošizený průvodce

V informačních centrech města a zámku Dobříš 
se objevila počátkem roku publikace Zámecký 
park v Dobříši s podtitulem Průvodce autora Pet-
ra Kadlece. Je zde popsána historie parku i  jed-
notlivých objektů jako letohrádek, skleník-oran-
žerie, Tritonova fontána, Čertův most atd. Autor 
uvádí, že anglické parky byly z okrasného parku 
přetvářeny v krajinářský celek, který simuluje les-
ní podmínky a jehož cílem je seznámit návštěvní-
ky s přírodou. V tomto duchu pokračují i současní 
majitelé, rodina Colloredo-Mannsfeld. 
Chtěl bych doplnit několik informací o přírodních 
poměrech v parku, o kterých by měl být návštěv-
ník informován. V publikaci je popsáno vysazení 

ondatry americké, ale správný název je ondatra 
pižmová, a také výraz „zavlečení“ není vhodný. 
V parku je umístěna socha tohoto druhu zvěře 
připomínající kulturní čin – import a vysazení Jo-
sefem Colloredo-Mannsfeldem. Ondatra také ne-
byla na Dobříšsku „několikrát vyhubena“, ale její 
populace v celém areálu podléhá různým vlivům 
– nemoci, predátoři atd. Také u dalšího druhu, 
který byl do parku v minulosti dovezen, jelence 
běloocasého, nejsou uvedeny správné informa-
ce. Jelenci jsou ikonickým druhem pro majitele 
zámku, a proto byl zřízen speciální výběh, aby se 
s ním mohli návštěvníci seznámit. V publikaci je 
uvedeno pouze, že návštěvníci mohou jelence 
vidět u francouzské zahrady, ale nepochopitelně 
je otištěna fotografie samice daňka skvrnitého! 

Založení chovu jelenců v parku nebylo jedno-
duché. Nejprve byl chov založen na polesí Svatá 
Anna (Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.) a v roce 
říjnu 2012 vypustil prvního jelence osobně pan 
ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld do výběhu 
v parku. Nejedná se o „oboru“, ale podle součas-
né legislativy o  zájmový chov. Po  160 letech se 
tak navázalo na starou tradici. Také další tradice 
ukázat návštěvníkům přírodu v parku pokračuje, 
nejedná se jen o „rostliny a hmyz“. Park navazuje 
na okolní lesy a je zde možno spatřit srnčí zvěř, 
zajíce, procházejí tudy i divoká prasata. Žije zde 
řada druhů vodního ptactva, můžeme pozorovat 
ledňáčka a díky starým stromům je park hnízdiš-
těm řady vzácných druhů – žluva šedá, strakapúd 
prostřední, lejsci. Dobříšští ornitologové zde pro 
návštěvníky pořádají pravidelné akce. Škoda, že 
vedení zámku nevěnovalo posouzení průvodce 
větší pozornost.

Václav Pařízek
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 10. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 10. 2. 2020
V úvodu zasedání uctili přítomní minutou ticha 
památku Ing. Karla Mencla, bývalého místosta-
rosty obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
– Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcné-

ho břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-
12-6025774/VB/2 mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s. IČO: 24729035;

– Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 
8800091669_1/VB/P pro parc. č. 917 mezi 
Obcí Stará Huť a společností GasNet, s.r.o. 
IČO: 27295567 na uložené plynárenské zaří-
zení „PREL, Stará Huť – Družstevní, plynovod-
ní přípojka, č. stavby 8800091669;

– mlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a Ing. Arch. 
Petrem Kouřimským, IČO: 15083951 na prove-
dení  dokumentace pro výběr dodavatele no-
vých šaten TJ Stará Huť, z.s. v rozsahu dle DSP;

– měsíční odměnu s platností od 10. 2. 2020, 
případně ode dne následujícího po dni zvo-
lení do funkce, za výkon funkce pro:

• neuvolněného člena zastupitelstva ve výši 
1 264 Kč

• neuvolněného člena rady ve výši 5 506 Kč
• neuvolněného člena výboru zastupitelstva/

komise rady ve výši 2 107 Kč
• neuvolněného předsedy výboru zastupitel-

stva/komise rady ve výši 2 528 Kč
• neuvolněného starosty ve výši 36 112 Kč
s tím, že funkce se nekumulují.
– uzavření smlouvy o úvěru č. 0431435479/

LCD s Českou spořitelnou, a.s. IČO: 45244782; 
– darovací smlouvy na fi nanční částku vždy ve 

výši 1 000 Kč u příležitosti narození dítěte, 
mezi Obcí Stará Huť a rodiči narozených dětí;

– Směnnou smlouvu mezi Obcí Stará Huť 
a majitelem na pozemky parc. č. 836/26 o vý-
měře 3 m2 a parc. č. 3/12 o výměře 36 m2 ve 
vlastnictví obce Stará Huť a pozemky parc. 
č.  928/11 o výměře 17 m2 a parc. č. 843/8 
o výměře 5 m2 ve vlastnictví majitele;

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– výsledek kontroly Krajského úřadu Středo-

českého kraje akce Rekonstrukce kulturního 
domu Stará Huť fasáda s tím, že dotace byla 
použita hospodárně v souladu se sjednaným 
účelem;

V diskusi starosta obce seznámil s Rozhodnu-
tím Nařízení odstranění stavby vydaném Měst-
ským úřadem Dobříš. Jedná se o odstranění 
části komunikace v ulici Ke Strži na pozemku 
parc. č. 387/3; v důsledku toho dojde ke znač-
nému zúžení vozovky a pravděpodobně zjed-
nosměrnění celé lokality.
– Paní Kubešová vznesla dotaz, zda obec vyu-

žívá služby právníka, zda má obec vypraco-
ván povodňový plán a jak je zajištěn systém 
rychlého varování; odpověď starosty: obec 
využívá služby JUDr. Koláře, obec má povod-
ňový plán a v krátké době bude instalována 
siréna po dohodě s HZS. 

– starosta podal informaci o požadavku zá-
stupců evangelické církve, aby obec Stará 
Huť převzala do správy evangelický hřbitov. 
Dále informoval o zahájení prací na výstav-
bě MŠ; pro vybavení MŠ bude potřeba do 
konce června udělat výběrové řízení na 
dodavatele interiérového vybavení nové 
MŠ a na vybavení varny. Další informace se 
týkala objektu č.p. 178, kde se provádí vý-
měna střešní krytiny – byla podána žádost 
o  dotaci ke Středočeskému kraji. Obec ne-
chala vypracovat analýzu průzkumných 
vrtů na louce za chatami, kterou provedla 
fi rma Envirex. Jsou vytipovány další lokality, 
kde budou provedeny kontrolní vrty, přede-
vším na pozemcích ve vlastnictví obce. Sta-
rosta dále informoval o  plánovaném navý-
šení nájmu v obecních bytech, které nebylo 
od r. 2012 měněno. 

– Pan Klika se dotazoval v rámci plánované 
demolice stávající mateřské školky, kolik stá-
la výměna nových oken, střechy a vybavení 
kuchyně; starosta slíbil zaslat odpověď. Dále 
upozornil, že došlo ke zbourání altánu na 
zahradě školy a pokácení stromů; odpověď 
starosty: jakékoli zásahy na zahradě školky 
jsou pouze v takovém rozsahu, kam zasahu-
je stavba, kdokoli se může seznámit s pro-
jektem stavby v kanceláři obecního úřadu.  
Dále se p. Klika dotazoval na zabezpečovací 
zařízení na přejezdu v ulici U Tratě; odpověď 
starosty: obec prodala pozemek pro zázemí 
zabezpečovacího zařízení, stavba zařízení je 
v režii SŽDC (dnes Správa železnic).

Den Země
Zveme vás na další z řady úklidových akcí pořádaných nejen u příležitosti Dne Země. Úklidová 
akce pod záštitou Obecního úřadu a za spolupráce Základní a mateřské školy ve Staré Huti pro-
běhne v sobotu dne 4. dubna 2020 od 9 hod. Zveme všechny, kterým není jedno, jakým prostře-
dím se necháme obklopovat, aby přišli vybaveni pracovními nebo gumovými rukavicemi. Pytle 
budou zajištěny. Sraz je před budovou školy. 

Kotlíková dotace
Upozorňujeme, že je stále ještě možnost získat kotlíkovou dotaci ze Středočeského kraje až do 
výše 127 500 Kč. Více informací na Krajském úřadě Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz/
web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace, tel. 257 280 991 nebo prostřednictvím 
emailu kotliky@kr-s.cz.

Zprávičky 
z mateřské školičky
Milí čtenáři,

měsíc únor nadále probíhal ve školce v duchu 
zimy. Co nám k tomu trochu chybělo, byl sníh, 
který jak rychle přišel, tak i rychle odešel. Proto 
zimních radovánek jsme v měsíci únoru měli 
možnost využít pouze na malou chvíli, ale za to 
si to děti velice užily stavěním sněhuláků a kou-
lovačkou. V plném proudu je i stavba naší nové 
školky, a tak děti mají nové zpestření v podobě 
bagrů a jiné techniky, kterou obdivují hlavně 
chlapci. Dne 19. 2. jsme navštívili Mořský svět 
v Praze. Stálá expozice nabídla dětem možnost 
pozorovat z blízka život spousty mořských, ale 
i sladkovodních ryb a jiných vodních živočichů. 
Byl to opravdu velký zážitek. Masopust jsme 
oslavili 21. 2. uspořádáním maškarního karne-
valu, kde se děti promenádovaly ve velice vy-
dařených maskách, a také jsme si zasoutěžili 
a zatancovali. Ke konci měsíce proběhl pod ve-
dením speciálních pedagogů „Grafomotorický 
kurz pro předškolní děti“ za účasti rodičů.
A co nás čeká v měsíci březnu? Do školky při-
jede Mobilní planetárium se zajímavým pro-
gramem pro děti. Podnikneme výlet na zámek 
v Mníšku pod Brdy, kde nás přivítá Elsa s Ola-
fem. Děti se samozřejmě můžou těšit na ještě 
spousty jiných akcí a výletů.
Přejeme Vám krásný začátek jara.

Kolektiv MŠ Stará Huť

Knihovna

Obecní knihovna ve Staré Huti zve širokou 
čtenářskou veřejnost na pohádkovou babičku. 
Sejdeme se ve čtvrtek 26. března v 17.00 hod. 
Zaposloucháme se do pohádek a příběhů au-
torů, s kterými jsme se v našem okolí mohli 
setkat: M. Nesvadba, K. Čapek, V. Čtvrtek, J. Ka-
houn, V. Klimtová, J. Drda a jiní.

S lítostí jsme přijali zprávu, že 6. února nás na-
vždy opustil pan Ing. Karel Mencl, místostaros-
ta obce Stará Huť v letech 2006 až 2010. Ke své 
práci přistupoval s pečlivostí, byl empatický, 
trpělivý, vstřícný, nekonfl iktní. Dlouho a sta-
tečně bojoval se svou nemocí, ale ani to mu 
nezabránilo účastnit se veřejného života. Byl 
to člověk vzácných vlastností, kterými nám, 
kteří jsme jej znali, obohatil život.

Petr Dragoun, starosta
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Poděkování
Děkuji paní Lence Kubátové a Jindřišce Něm-
cové za krásné blahopřání, květiny a dárek 
k narozeninám. Také děkuji celému obecnímu 
úřadu Stará Huť a přeji všem hodně zdraví 
a pracovních úspěchů v roce 2020. 

V. Fuňková 

Děkuji tímto paní Jindřišce Němcové a Aničce 
Pechanové z obecního úřadu a SPOZ za přání, 
krásné květiny a dárek k mým narozeninám. 
Dále děkuji všem členkám Klubu důchodců 
a  tiskové mluvčí paní Mgr. Marii Volfové za 
krásné blahopřání. Také děkuji všem spolu-
cvičenkám v čele s paní Janou Skůčkovou za 
krásnou květinu a nápaditý dárek a hlavně za 
krásně prožité odpoledne.
Děkuji všem ostatním kamarádkám za přání 
a své rodině.

Dagmar Drozdová

Děkujeme obecnímu úřadu, SPOZ a Klubu 
důchodců ve Staré Huti za blahopřání a dárek 
k  našim narozeninám a milou návštěvu paní 
Kubátové a Pechanové.

Manželé Láskovi

Děkuji Klubu důchodců, panu starostovi, člen-
kám SPOZ a celé naší rodině za květiny a dárky 
k mému životnímu jubileu.

Josefa Jahodová

Zprávy ze základní 
školy

Školní rok se přesunul do druhého pololetí 
a proběhly i jarní prázdniny. Všichni žáci si ná-
ležitě odpočinuli a načerpali nové síly do další 
práce.

17. a 21. února 2020 jsme navštívili zimní sta-
dion na Dobříši. Byli jsme mile překvapeni, 
jak je nová ledová plocha, mantinely a lavičky 
kolem krásně zrekonstruované. Výuka s profe-
sionálními trenéry byla velice přínosná a žáci 
byli nadšeni. Děkujeme vedení města Dobříš 
za uspořádání tohoto týdne, neboť ne každý 
žák má sportovně založené rodiče a naučí se 
správně bruslit. 
25. února 2020 si žáci čtvrtého a pátého roč-
níku udělali výlet do iQLandia v Liberci. Je 
to moderní centrum zážitkového učení, kde 
se nachází přes 400 interaktivních exponátů 
z oblasti astronomie, geologie, fyziky, chemie, 
biologie, zeměpisu, techniky a matematiky.
A co nás čeká v březnu.
5. března 2020 proběhne „Pasování na čtená-
ře”. Tato čtenářská slavnost se týká našich prv-
ňáčků, kteří předvedou, jak umí po půl roce ve 
škole krásně číst.
26. března 2020 se budeme věnovat rytmice 
a  to bubenické show „Bubny pro Vás”. Již po-
třetí nás navštíví bubeníci se svými bubny 
a všichni žáci to vesele rozjedou...

Dana Kunrtová

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
březnu 2020 dožívají pan Vladislav Veverka, 
Cyril Mareš a paní Květuše Čepelová a Marie 
Burianová.

Srdečně blahopřejeme.

Dne 12. 3. 2020 se dožívá 90 let paní Marie 
Mlejnská, bytem Mníšek pod Brdy – rodačka 
ze Staré Huti. Celý život byla zaměstnána ve 
zdravotnictví. Dlouhou dobu, až do důchodo-
vého věku, pracovala jako zdravotní sestra na 
ošetřovně v Rukavičkářských závodech Dobříš.
Přejeme jí více radosti a hlavně zdraví, které ji 
poslední dobou trápí.

Za celou rodinu Božena Frajerová, sestra

Ve čtvrtek 13. února 2020 proběhlo v Praze 
slavnostní předání Ceny Karla Čapka organi-
zované Českým centrem Mezinárodního PEN 
klubu. Medaili Karla Čapka, jako výraz podě-
kování za celoživotní práci věnovanou odkazu 
spisovatele a zakladatele PEN klubu, převzala 
bývalá ředitelka Památníku Karla Čapka a naše 
zastupitelka paní Kristina Váňová. 

Gratulujeme!

Plánované akce v Kulturním domě 
Stará Huť
Březen
  6. 3. Ples SOU Hluboš
  7. 3. Monkey Business
13. 3. Sportovní zábava 
(pořádá TJ Stará Huť, z.s. házená)
21. 3. Ples Bios FIT
Duben
  3. 4. Divadelní představení DEHHET
  4. 4. Divadelní představení DEHHET
11. 4. Velikonoční zábava s kapelou Brtník Band
12. 4. Bára Basiková, Naďa Válová
17. 4. Kapitán Demo
25. 4. Divadelní představení KLAS

Divadelní představení „Charleyova teta“ 
– Divadelní soubor DEHHET
Divadelní soubor DEHHET ze Staré Huti se už 
několik let snaží více či méně úspěšně bavit pu-
blikum představeními jak autorskými, tak i kusy 
slavnějších, známějších a kvalitnějších autorů. 
Nejnovějším počinem souboru je inscenace 
slavné hry britského autora Brandona Thomase. 
Oxfordští studenti Charley a Jack chtějí požádat 
své dívky o ruku a jako záminku použijí seznámení 
s Charleyho bohatou tetičkou z Brazílie. Co ale dě-
lat, když teta nedorazí? Řešením by mohl být jejich 
podnikavý spolužák Babs. Ale je Babs opravdu ře-
šením, nebo spíš další problém, které musí mladí 
muži překonat na cestě ke svým láskám? 
KD Stará Huť 3. a 4. dubna 2020 od 19.00 
hod. Vstupné 100 Kč.

Divadelní spolek KLAS Klášterec nad Ohří 
zve své příznivce na představení Knězovy 
děti 25. dubna od 19 hod. 
Divadelní představení Knězovy děti od chor-
vatského autora Mate Matišiće vám přináší 
DS KLAS z Klášterce nad Ohří. Hořká komedie, 
která dává za pravdu rčení, že cesta do pekel je 
dlážděna dobrými úmysly. Děj se odehrává na 
chorvatském ostrově, zaplněném svéráznými 
postavičkami, do jejichž života zasáhne neob-
vyklý experiment nového faráře. 
Vstupné 100 Kč.

Dětský karneval 
Na neděli 9. února připravilo MKS tradiční dět-
ský karneval. Taneční parket zaplnila tentokrát 
opravdu ta nejmladší generace naší obce. 
V kostýmu svých oblíbených pohádkových by-
tostí, zvířátek nebo jiném převleku, který vymy-
sleli i připravili obětaví rodiče, si děti přišly užít 
radost z pohybu, z kolektivní zábavy. 
Vzhledem k jejich věku, bylo velmi náročné 
jak pro našeho osvědčeného a oblíbeného 
moderátora – tak pro sympatickou hostující 
dvojici mladých moderátorů je zaujmout, zba-
vit ostychu a s pomocí oblíbené hudby jim při-
pravit dobrou zábavu. A to se podařilo – děti se 
uvolnily a postupně nabývaly odvahu, vyjádřit 
pohybem hudbu, zkrátka si svůj maškarní ples 
užívaly. Samozřejmě některé s pocitem jistoty, 
kterou byla přítomnost rodičů. A tak nám ne-

tančícím se naskytl krásný pohled na rozzářené 
děti, šťastné rodiče, na celá rodinná společen-
ství, která jsou hrdá na své potomky.
A tak mi dovolte, abych za všechny, kteří jsme 
to takto vnímali, vyjádřila velké poděkování 
všem, kteří karneval připravili a viděni i nevi-
děni zajišťovali. Ale v tu chvíli jsem si také uvě-
domila, skutečné bohatství naší obce – tvoří 
ho naši spoluobčané, kteří dokázali zajistit 
podmínky výstavbou prostorného kulturního 
domu. A stejně jako spoluobčané, kteří mu do-
káží vdechnout život, připravit hodnotnou zá-
bavu od nejmenších až po tu nejstarší genera-
ci. Vám všem náleží poděkování za pracovitost, 
ochotu a obětavost a vězte, že to tak cítí mnozí, 
jen to nestíhají projevit veřejně. 

PhDr. Marie Dvorská 

Sport – fotbal
21. 3. Stará Huť – Sparta Věšín – utkání bude 
odehráno v Dobříši ve fotbalovém areálu
28. 3.  Vrtule Láz – Stará Huť  16.30 hod

Skončily nám zimní hody, 
chceme zase jarní body. 
Tak nás přijďte podpořit!



Statek U Kapličky



MARaCO Dobříš
naproti poště
318 522 701
603 836 323

MARaCO Dobříš
naproti poště
318 522 701
603 836 323
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