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Kdo je v březnu ještě za kamny?
Dosavadní zima byla i na české poměry mírná, 
a pokud se počasí v březnu nezblázní, bude to 
jedna z nejteplejších zim. Obavy z vyšponova-
ných cen plynu a energie z loňského podzimu 
se naštěstí nenaplnily a nyní je téměř jisté, že 
v  Evropě nezmrznem. Je tedy čas rozpálit kot-
le naplno a rozsvítit ve městě všechny žárovky? 
Určitě ne! I když ceny plynu a energie postupně 

klesají z loňských maxim, úrovně „před válkou“ 
dlouhodobě nedosáhnou. Proto i na Dobříši 
pokračujeme v přípravě projektů pro snížení 
energetické náročnosti chodu města. Čekáme 
na schválení dotace ve výši 3,8 mil. Kč na rekon-
strukci veřejného osvětlení a budeme postupně 
vyměňovat staré pouliční lampy za úspornější 
s technologií LED. Pokračuje také příprava pro-
jektů na instalaci fotovoltaických panelů na 
sportovní halu a  čističku odpadních vod. Ana-
lyzujeme možnosti přechodu vytápění základ-
ních škol z plynu na tepelná čerpadla. Příprava 
projektů se však netýká jen energetiky. Právě 
probíhá hlasování Tvoříme Dobříš. Dejte svůj 
hlas některému z navržených projektů a  roz-
hodněte o jeho realizaci v letošním roce.
V únoru proběhlo jednání zastupitelstva, které 
rozhodlo, jak přesně se upraví územní plán na 
základě výsledků místního referenda. Zastupite-
lé podle výsledku referenda potvrdili, že chtějí 
změnit městské pozemky v Brodcích na neza-
stavitelné typu NS – plochy smíšené nezasta-
věného území. Tento typ umožňuje i další po-
kračování chovu koní. Téma etapizace nakonec 
zastupitelé vyřešili kompromisem, kdy jakmile 
jedna ze 4 lokalit Javorová, Na Kole, Západní, 
Nad Papežem dosáhne zastavěnosti 85 %, bude 

možné stejný počet domů povolit i v dalších vy-
jmenovaných okrajových lokalitách omezených 
podmínkou etapizace. A další etapa výstavby 
bude uvolněna až po dosažení 85 % zastavěnos-
ti v další ze 4 lokalit. Takto definovaná podmínka 
zajistí, že město se bude pomalu dále rozrůstat, 
ale nedojde ani k okamžitému znemožnění dal-
ší výstavby, ani k hromadné výstavbě na všech 
stavebních plochách na Dobříši. I výsledek hla-
sování v třetí otázce referenda zastupitelé od-
souhlasili pro zapracování do územního plánu. 
Nyní zadání dostal architekt, který požadavky 
zpracuje a připraví změnu č. 3 územního plánu 
k veřejnému projednání.
I tento rok se Dobříš připojí k mezinárodní kam-
pani připomínající porušování lidských práv 
Vlajka pro Tibet. Na jeden den ukrajinskou vlaj-
ku na radnici vystřídá vlajka Tibetu. V únoru se 
v  našem městě konala řada kulturních a spor-
tovních událostí. Navazující březen bude plný 
akcí, kde se můžete zasmát, zamyslet se či si 
zasportovat. Podle počasí bude v březnu ukon-
čena bruslařská sezóna na zimním stadionu.  
Pokud si led chcete užít, neodkládejte to. Zkrát-
ka neseďte za kamny.

Pavel Svoboda
Foto: Denisa Havlíčková

Stručně z jednání zastupitelstva dne 16. 2. 2023
Zastupitelé schválili
• Vyjmutí pozemků města v Brodcích ze zasta-

vitelných ploch a jejich změnu na plochy NS 
– plochy smíšené nezastavěného území, jako 
zadání pro změnu č. 3 územního plánu.

• Navrženou úpravu podmínky etapizace pro 
změnu č. 3 územního plánu.

• Poskytnutí dotací z dotačního programu 
města zájmovým spolkům, sportovním klu-
bům a individuálním žadatelům.

• Poskytnutí účelového peněžního daru 
120  000  Kč Hasičskému záchrannému sboru 
Středočeského kraje na pořízení bateriových 
hydraulických nůžek pro jednotku v Dobříši.

• Navýšení provozního příspěvku na tepelné 
energie pro 5. MŠ.

• Rozpočtové opatření č. 1/2023.
• Uzavření směnné smlouvy pro výměnu po-

zemků pod chodníkem u Hostomické ul.

• Delegování starosty, aby zastupoval město na 
valné hromadě VHS.

• Uzavření dodatku č. 2 ke zřizovací listině Pečo-
vatelské služby města Dobříše.

Zastupitelé neschválili 
• Stavební uzávěru na zastavitelné plochy 

města.
• Finanční podporu ZŠ Trnka.
• Navýšení provozního příspěvku na energie 

pro 4. MŠ.

Zastupitelé vzali na vědomí 
• Informace o činnosti kontrolního a finanční-

ho výboru.
• Vydání nařízení vlády o úpravách odměn za-

stupitelů.
Zpracovala DH

Foto: Petr Oplíštil

Realizace výsledků 
místního referenda
V době, kdy jsme volili prezidenta, se obyvatelé 
Dobříše také vyjadřovali k otázkám referenda 
ohledně: 1. Vyjmutí pozemků města v lokalitě 
Brodce ze zastavitelných ploch; 2. Etapizace na 
základě povolené zastavěnosti 85 % v lokalitách 
Nad Papežem, Javorová, Na Kole, Západní zóna; 
3. Vyloučení rozšíření možnosti výstavby v okol-
ní krajině oproti současnému stavu… Nadpo-
loviční většina oprávněných osob se vyjádřila 
v těchto otázkách „ano“. Proto bude v budouc-
nosti třeba tyto výsledky zapracovat do změny 
územního plánu.
Chápu, že se majitelé stavebních pozemků ve 
výše zmíněných lokalitách budou bránit.
Také chápu obyvatele, kteří hlasovali v referen-
du „ano“. Od roku 2000 docházelo ke změně 
územního plánu – měnily se pozemky polí a luk 
na stavební pozemky. Mnoho obyvatel Dobříše, 
kteří zde vyrostli, vychovali děti a žíjí zde prak-
ticky do smrti, opakovaně poukazuje na tuto 
skutečnost.
Co mě zaráží: staví se čím dál víc od centra měs-
ta (o tyto lokality se lidé dohadují) a centrum 
města se zanedbavá (viz ul. Pražská). Chápu, že 
oprava starých domů je náročná a finančně ná-
kladná (památkáři, stav, …). Napadá mě otázka: 
„Až zestárnu, budu mít stav fyzický a psychický 
tak dobrý, že se dostanu sám/sama bez pomoci 
(taxi, děti, pečovatelé, asistenti) bez problému 
ke službám do centra?“ Teď mluvím z osobní 
zkušenosti.

Eva Burešová

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš

tel.: 318 533 311
www.mestodobris.cz
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Uspořádání místního referenda bylo totiž znač-
ně náročné nejen časově, ale i finančně. Do sa-
motné přípravy se zapojilo bezplatně a  dob-
rovolně téměř 80 občanů, mnozí jste ho pak 
podpořili svou osobní účastí při volbách. 85 ob-
čanů přispělo na konání referenda finančně do 
veřejné sbírky Darujme.cz celkovou částkou 

73 854 Kč. Ještě jednou všem děkujeme. Nada-
ce Via nám přispěla dalších 20 000 Kč. Díky této 
finanční pomoci jsme mohli uhradit především 
právní služby při zastupování u soudů proti 
odporu vedení města Dobříš a jeho mylným 
argumentům, které uplatňovalo u soudů proti 
vyhlášení referenda.

Z grantu Nadace Via jsme uhradili 40 000 Kč za 
právní služby, které přípravný výbor potřeboval 
na obhajobu konání referenda u Krajského sou-
du v Praze, kde se vedení města Dobříše snažilo 
zabránit jeho vyhlášení. Krajský soud rozhodl ve 
prospěch argumentů pro konání referenda a vy-
hlásil ho v září 2022. S tím vedení města opět ne-
souhlasilo. Proto se pokusilo zvrátit rozhodnutí 
krajského soudu a podalo proti němu kasační 
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu a svým 
právníkům zaplatilo z městského rozpočtu té-
měř 200 000 Kč. Přípravný výbor proto opět 
požádal o pomoc právníka, který za nás v řízení 
u Nejvyššího správního soudu úspěšně obhájil 
vyhlášení referenda, což nás stálo 67  000  Kč, 
které jsme uhradili z veřejné sbírky. Byla to však 
jediná možnost, jak se domoci spravedlnosti. 
Z  ostatních financí jsme hradili tisk informač-
ních bannerů, plakátů, letáků, vylepování a další 
nezbytné výdaje na informování občanů o ko-
nání referenda.

Helena Kahounová

Ještě vzpomínka ke článku  
Markéty Dvořákové v minulých DL

Bylo to v roce 2016, kdy Markétu ohromila studie 
výstavby v Brodcích svou velikostí. Byla to ona, 
kdo nás upozornil o existenci studie na výstavbu 
cca 65 rodinných domků v Brodcích. Navrhla text 
petice a vytiskla petiční archy. Děkujeme jí doda-
tečně za včasné upozornění na Brodce. 

Helena Kahounová 
a sběrači podpisů v roce 2016

Foto: Denisa Havlíčková

Podnikatel, zastupitel, developer?
Území se neustále rozvíjí. Už samotný pojem 
„udržitelný rozvoj“ a jeho definice nám to po-
tvrdí. Máme zde územní plán, který nám urču-
je, do jaké míry můžeme v dané lokalitě stavět. 

Územní plán nám určuje vhodnost a účel stavby 
do konkrétní lokality. Účel stavby a vhodnost 
stavby do konkrétní lokality určuje v neposled-
ní řadě i selský rozum a úcta k starousedlíkům. 
To jsou zásady, kterými se normální člověk řídí, 
nebo snad ne?

Náš článek poukazuje na stavbu v ulici Jirásko-
va, v širším centru města Dobříše. Tento objekt, 
jehož stavebníkem je dobříšský zastupitel, vás 
hned na první pohled uzemní. Nejen, že se stav-
ba do dané lokality svou velikostí vůbec nehodí, 
je nevzhledná, ale i obyčejnému laikovi dojde, 
že se jedná o budoucí bytový dům, který je v zá-
stavbě rodinných domů zcela vyloučen. Samot-
né vydané povolení hovoří o RD 12+3kk, pů-
vodní projekt uvádí tři bytové jednotky a nově, 
v opravném řízení, už je z plánů zcela evident-
ních devět bytů.
Může vám toto v dnešní době projít? Pokud 
jste zastupitel, tak asi ano. Samotná stavba se 
už od prvního kopnutí nestavěla dle schválené 
projektové dokumentace a stavebník provedl 

několik zásadních změn, které jsou i v rozporu 
s územním plánem. Po vyslechnutí přímých sou-
sedů, tj. účastníků řízení, kteří mu původní pro-
jektovou dokumentaci podepsali a schválili, zů-
stává rozum stát. Stavebník jim předložil situační 
plánek s tím, že je jedná o předběžná povolení 
a bude se jednat maximálně o dvougenerační 
dům. S odstupem času však seniorům v  dobré 
víře zůstávají jen oči pro pláč. 
Nyní, v řízení o dodatečném povolení stavby, 
se jim snad naskytla alespoň malá šance na do-
držení stavebních i občanských práv. O jejich 
osudu rozhodne nestranný stavební úřad. 
Závěrem jen myšlenka, proč je stavba tak me-
galomanská. Všichni si jistě uvědomujeme, kolik 
stojí a jak je těžké v Dobříši sehnat nájem. Lidé 
chápou myšlenku tržního hospodářství i vidinu 
dobrého výdělku. Musí však přeměňovat vzhled 
místních ulic člověk, který má jít příkladem a je-
hož cílem bylo ve volebním programu město 
zvelebovat? Uvidíme…

Jakub Jánský & Přemysl Žižka
Foto: Přemysl Žižka

Vyjádření majitele stavby
Chtěl bych se vyjádřit k výše uvedenému člán-
ku. Velice mě mrzí jeho samotné vydání, tento 
článek uvádí některé zavádějící a nepodlože-
né informace. Vydáním dochází autory článku 
k „poplivání“ mě samotného, mé rodiny, poško-
zení koaličních partnerů, jména ODS a také v ne-
poslední řadě úředníků stavebního úřadu. Chtěl 
bych všechny ujistit, že tento rodinný dům včet-
ně provedených úprav není v rozporu s územ-

ním plánem, k čemuž je vydáno platné závazné 
koordinované stanovisko. 
Dále bych chtěl ujistit, že stavba domu byla 
povolena v říjnu roku 2021, tedy bezmála rok 
před tím, než jsem se stal zastupitelem. Vždy 
jsem vše se stavebním úřadem řešil jako soukro-
má osoba a nemám žádný vliv na rozhodování 
úředníků. S  místním stavebním úřadem vedu 
řádné stavební řízení v mezích a liteře zákona, 
nepochybuji o tom, že všichni dělají svou prá-

ci zcela profesionálně a nezávisle. Abych všem 
nepodloženým spekulacím o nezávislosti učinil 
přítrž, tak jsem se rozhodl ze všech městských 
funkcí odstoupit. Chtěl bych veřejnost i některé 
své sousedy požádat, aby na mé kolegy a spo-
lupracovníky v této věci přestali útočit, protože 
s touto mou soukromou záležitostí nemají žád-
nou spojitost. Děkuji rodině, přátelům a zná-
mým za podporu.

Lukáš Hořejší

Stálo to za to
Vážení spoluobčané,
ještě jednou bych vám chtěla poděkovat za podporu místního referenda v Dobříši. Jeho konání 
umožnilo občanům demokratickou cestou vyslat jasný vzkaz zastupitelům, jaký další rozvoj svého 
městečka si přejí. 
Výsledky hlasování v referendu mi první telefonicky sdělil pan starosta Pavel Svoboda a blahopřál 
mi. Také se vyjádřil, že respektuje rozhodnutí občanů. Jsem tedy zvědavá, jak budou zastupitelé 
postupovat při naplnění výsledku hlasování. Snad to půjde bez dalších sbírek.
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Dotační řízení města Dobříše pro rok 2023

Vážení žadatelé o dotaci z rozpočtu města, 
v návaznosti na článek zveřejněný v čísle 
11/2022 DL bylo i pro rok 2023 vyhlášeno dotač-
ní řízení na podporu žadatelů v oblasti sportu 
a tělovýchovy, kultury a umění a volného času 
se zaměřením zejména na výchovu a vzdělává-
ní, prevenci kriminality a protidrogové aktivity.
Letos se rozděluje částka 3 968 383 Kč. V souhrn-
né výši byly podány žádosti za 6 377 285 Kč, pro-
to je logické, že muselo dojít k výraznému krá-
cení požadavků všech žadatelů. V programech 
1 a 2 muselo dojít ke krácení dotace na 74 % ná-
roku (tzn. žadatel získá 74 % částky, na kterou by 
jinak měl po vyhodnocení žádosti nárok, bylo-li 
by v dotačním programu více peněz). V progra-
mu 3 došlo ke krácení na necelých 83 % nároku. 
Celkem bylo přijato 49 žádostí o programové 
dotace a 7 žádostí o individuální dotaci. Kvali-
ta žádostí a jednotlivých projektů se očividně 
zlepšila, proto nedocházelo oproti roku 2022 

k většímu odebírání bodů za jednotlivá kritéria – 
jen dvě žádosti nezískaly minimální počet bodů 
pro přidělení dotace. Vyřazena pro nesplnění 
základního důvodu (účelu) podpory byla pouze 
jedna žádost o programovou dotaci a nebylo 
vyhověno jedné žádosti o individuální dotaci. 
Sedmičlenná komise přes Vánoce všechny žádos-
ti prostudovala a na dvou jednáních (11. a 18. led-
na) hromadně posoudila všechny žádosti dle 
vyhlášených specifických kritérií. Doporučení 
komise následně projednala rada města dne 
7.  února 2023, kdy schválila poskytnutí progra-
mové dotace do 50 000 Kč celkem 26 žadatelům 
a poskytnutí individuální dotace 6 žadatelům. Za-
stupitelstvo města pak na zasedání konaném dne 
16 února 2023 schválilo poskytnutí programové 
dotace nad 50 000 Kč celkem 20 žadatelům. 
Vzhledem k rozsáhlým podkladům podrobné 
informace o přidělených finančních prostřed-
cích naleznete na webu města v sekci „Občan 
a úřad“ – „Dotace poskytované městem Dobříš“ 
– „Dotační řízení pro rok 2023“. 
„Děkuji členům dotační komise za jejich náročnou 
práci při hodnocení žádostí, úředníkům MěÚ Dob-
říš, kteří se podíleli na organizaci celého dotačního 
řízení. Žadatelům, kteří dotaci získali, přeji, ať ji ve 
zdraví řádně užijí. Děti i rodiče se těší, že mohou vy-
užít pestrou nabídku dobříšský sportovních klubů, 
kulturních a dalších spolků. Všem vám přeji úspěš-
nou sezónu,“ zhodnotila letošní dotační řízení 
Dagmar Mášová, předsedkyně dotační komise.

Jan Horník, tajemník úřadu
Foto: Denisa Havlíčková

Vážení a milí sousedé, 
máme za sebou již rok od vypuknutí konfliktu 
na Ukrajině. Je to rok, co někteří z vás poskytli 
okamžitou pomoc. Za to vám patří můj velký 
dík. Děkuji vám všem, kteří jste v prvních oka-
mžicích, kdy byla napadena Ukrajina, poskytli 
svou nezištnou pomoc ženám a jejich dětem 
prchajícím před bombardováním. Většina z nás 
byla v šoku, všichni jsme doufali, že k této situaci 
nedojde, někteří z nás možná měli i strach, kte-
rý postupem času střídala zloba. Nebuďme na-
štvaní na ženy a děti, které jsou v bezpečí v Če-
chách. Opakovaně děkuji všem pracovníkům 
škol. Děkuji ředitelce Andree Hornové a hlav-
ně kuchařkám 4. MŠ, které vařily pro dětskou 
skupinu, když se podařilo pro ukrajinské děti 

dočasně zajistit bezpečný prostor v Denním sta-
cionáři Charity Starý Knín v Dobříši. Tehdejší ře-
ditelce Evě Burešové a jejím skvělým vstřícným 
kolegyním ze ZŠ Lidická, kam děti docházely na 
oběd a trávily zde odpoledne. Časem se poda-
řilo vybudovat zázemí pro dětskou skupinu ve 
4. MŠ, kde se děti zapojují do programu školky. 
Děkuji vedení 2. ZŠ, paní ředitelce Pallagyové, 
jejím zástupkyním paní Kašparové a Kvídové. 
Jsem si plně vědoma, že ten nápor byl obrovský. 
Ano, některé jsme z ruštiny maturovaly, posled-
ní maturanti v roce 1989, velmi dlouhá doba, 
aby znalosti šly jen tak oprášit… Většina z nás se 
chtěla domluvit. Když jsme nemohli najít správ-
né slovo, pomohl přítel Google. Myslela jsem si, 
že do letních prázdnin se většina ukrajinských 
rodin setká, že se podaří dojednat mír a všichni 
pojedou domů (ano, bylo to naivní). Děkuji vám 
všem, kdo jste přispěli do materiálních sbírek. 
Ráda bych zmínila Matouše Bláhu, kluka z Dob-
říše, který se téměř rok pohybuje po Ukrajině. 
Intenzivně pomáhá, organizuje, zajišťuje trans-
port potřebné pomoci, kterou se díky týmu Hu-
manitárnímu koridoru na Ukrajinu daří zajistit.
Prosím. Vím, že toho máte někteří plné zuby, ale 
ty ženy tady opravdu nejsou na dovolené, větši-
nou pracují, děti už téměř rok neviděly své táty. 
Nechci, abychom tohle museli řešit, nechci, aby 
naši muži, synové umírali. Nebojte se pomoci, 
nemusíte adresně, nikdo nečeká žádné veleda-
ry. I na Dobříši jsou organizace, které potřebnou 
pomoc rády zprostředkují, například MAS Brdy–
Vltava, Svět dobrých lidí. 
Děkuji, buďme k sobě slušní a tolerantní.

Text a foto: Dáša Mášová

Svoz odpadů ze zahrad
DOKAS Dobříš, s. r. o., a město Dobříš si dovo-
lují 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 odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob 

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

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

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
Sobota 25. 3. a 22. 4. 2023, 8.00–15.00
• 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 1. 4. a 29. 4. 2023,  8.00–15.00
• 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 spo-
lupráci.

Jakub Jarůšek, jednatel společnosti
Zdroj foto: Pixabay
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kopech. V lednu jste si jistě všimli redukce vrb 
v ul. Čs. armády a v parku po bývalém kině. 
Hlavní letošní akcí bude ošetření aleje jírovců 
v  Dubinských Kaštánkách dle zpracovaného 
dendrologického průzkumu od Bc. Roberta Ko-
houta, který s městem dlouhodobě spolupra-
cuje. Ošetřeno tam bude 238 stromů, bohužel 
17 jich bude muset být pokáceno, protože jejich 
stav již není udržitelný. Místo nich budou samo-
zřejmě vysázeni noví jedinci. 
Krom toho pracovníci firmy Dokas Dobříš udr-
žují živé ploty, provádí sečení travnatých ploch, 
upravují zeleň například v křižovatkách, u byto-
vých domů, zkrátka se celkově starají o hezký 
ráz našeho města. 
V minulém roce jsme velmi uvítali pomoc na 
údržbě zeleně a okrasných záhonech od žen 
z Ukrajiny, které se zapojily a byly nám velkou 
posilou. Práce s nimi byla radostí a krásně se 
nám spolupracovalo. Bohužel se jednalo o práci 
pouze sezónní, a tak nám koncem října skončily. 
Doufáme, že i letos nějaké brigádníky seženeme 
a budeme pokračovat v započaté práci na zele-
ni, která je náročná, ale krásná. 

Text a foto: Bc. Klára Loudová, 
referentka odboru správy majetku 

Z MĚSTA A RADNICE

Nyní přišel čas pořádně se zaměřit také na ná-
slednou a pěstební péči o výsadbu, která je na-
prosto nezbytná, pokud se chceme v budouc-
nosti těšit ze zdravého, bezpečného, a krásného 
stromu. 

Jedná se zejména o tato opatření: 
• prevence proti poškozování kmínku křovino-

řezem (k tomu používáme plastové ochrany), 
• pravidelná zálivka dle potřeby do správně vy-

tvořené zálivkové mísy, 
• péče o stanoviště spočívající v odplevelení, 

• sečení, příp. mulčování, 
• kontrola a včasné odstranění kotvení, 
• kontrola ochrany kmene a správně realizova-

ný a cílený výchovný řez. 

U dospělých stromů se zaměřujeme hlavně na 
zajištění provozní bezpečnosti, zvláště s ohle-
dem na v posledních letech celkem větrné poča-
sí. K tomu slouží provádění takzvaných udržova-
cích řezů. V letošním roce je v plánu pravidelný 
řez hlohů, provedení bezpečnostních řezů na 
lípách v prostoru plovárny, v Lidické ulici a Na Pří-

Péče o městskou zeleň v Dobříši 
V minulých letech probíhala ve městě celkem intenzivní výsadba stromů a keřů. Napří-
klad v loňském roce bylo vysázeno přes 90 stromů a přes 300 okrasných keřů (zvláště 
dosadba na Mírovém náměstí), pokračovalo se s výsadbou cibulovin na Pražské ulici 
a osázením citybloků před Střediskem zdraví. V letních měsících město opět zkrášlí 
letničkami rozkvetlé pyramidy a truhlíky na sloupech veřejného osvětlení.
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péči v podobě výchovných řezů, které jsou pro 
stromy a jejich další vývoj nejdůležitější. Kdyby 
se tyto výchovné řezy dělaly na všech nově vy-
sazených stromech, čímž nemyslím jen na těch 
u vás v Dobříši, ale obecně, tak bychom se o do-
spělé stromy téměř nemuseli starat. Byly by totiž 
takzvaně vychované. Koruna takového stromu 
pak nemá tendenci vytvářet defekty, je mno-
hem silnější, odolnější a zdravější. Samozřejmě 
pokud přijde nějaké extrémní počasí, jako jsme 
měli teď posledních pět let, tak zvláště stromy, 
o které nebylo řádně postaráno chřadnou, a ty 
méně vitální začnou prosychat. Potom nastou-
píme my, abychom řešili suché větve a další věci. 
Díky hojné výsadbě nových stromů v Dobříši 
provádíme výchovné řezy celkem často. Rád 
bych tady ale zdůraznil, že právě tato činnost je 
v péči o stromy z našeho pohledu nejen nejdů-
ležitější, ale také nejlevnější. Takovou práci totiž 
zvládnete dělat doslova ze země nebo z žebříku. 
Takové ošetření je účtováno v řádu stovek korun, 
na rozdíl od péče, při které musím použít horole-
zeckou techniku. I kdyby mělo dané město tisíc 
stromů, tak je stále péče v podobě výchovných 
řezů nejefektivnější a nejekonomičtější.

Když se nyní zaměříme na ty dobříšské do-
spělé stromy. Jaké zásahy máte letos v plánu? 
Nejvýznamnější bude v tomto ohledu komplet-
ní ošetření jírovcové aleje v Dubinských Kaštán-
kách. Aktuálně za sebou máme ošetření bez-
pečnostními řezy, což jsou řezy, při kterých se 
stromy zbavují nebezpečných větví nebo defek-
tů. Ty provádíme u stromů, které jsme ve velkém 
ošetřovali zhruba před sedmi lety a které podle 
vizuálního hodnocení opět potřebují prořezat. 
Obcházíme předem vytipované a naplánované 
lokality se vzrostlými stromy. Hotové už máme 
vysoké lípy u ZŠ Lidická, park za sokolovnou 
a čeká nás i několik stromů v blízkosti Mírového 
náměstí. 

Z jakých důvodů se stromy řežou nejčastěji?
Důležité je říct, že stromy se neřežou kvůli stro-
mům, ale z důvodu bezpečnosti osob. Kdy-
bychom nechali někde v nepřístupném místě 
strom svému osudu, tak on se sice začne časem 
rozpadat, protože na něm budou různé defek-
ty, spousta suchých větví, ale bude to jeho při-
rozený vývoj a ten strom si s tím nějak poradí.  

Z MĚSTA A RADNICE

Bc. Robert Kohout je jedním z předních českých 
arboristů. Kromě bohatých zkušeností vlastní 
také evropský certifikát, tedy nejvyšší možnou 
odbornou licenci v tomto oboru, která ho oprav-
ňuje vykonávat arboristickou práci kdekoli po 
světě. A právě on a jeho kolegové se společně sta-
rají od roku 2015 o stromy a keře u nás v Dobříši.

Kdo je vlastně arbotista a co je arboristika?
Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny 
rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro 
speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboris-
ty jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů nezbyt-
né znalosti z dendrologie, fyziologie rostlin, ale 
i pedagogiky a dalších oborů. Typickou náplní 
práce arboristy je provádění pěstebních a stabi-
lizačních zásahů, kácení stromů, ale také výsad-
ba nových stromů, jejich ochrana a hodnocení. 
Arboristika je komplexní péče o dřeviny, které 
se nacházejí mimo les. Zabývá se péčí o stromy 
a jejich porosty zejména v urbanizovaném pro-
středí i v krajině.

U nás v Dobříši máte na starost prostor celé-
ho katastru, nebo jen město či jeho části?
Kdybychom se měli starat kompletně o celý 
katastr města Dobříše, tak se dopočítáme do 
desetitisíců stromů, a o všechny tyto stromy se 
samozřejmě postarat nemůžeme. Ve spolupráci 
s městem Dobříš proto vybíráme vždy lokality, 
které jsou provozně frekventované a které se 
nachází přímo na území města samotného.
Jako první se vždy řeší stromy okolo náměstí, 
v blízkosti mateřských, základních a středních 
škol, dětských hřišť a sportovišť. Vybíráme nej-
preferovanější lokality, ve kterých je největší 
provoz, a tam se staráme o stromy nejvíce. Pak 
se dle plánu a finančních možností investora, 
tedy města, postupuje dál do vzdálenějších, 
a méně frekventovaných míst. 

Kdy a jak Vaši práci a péči o stromy plánujete?
Naše práce probíhá celoročně. Každé město 
by mělo mít nějakou koncepci péče o zeleň 
a v  ideálním případě i pracovníka, který se za-
bývá přímo touto problematikou, tak jako je 
to u vás v Dobříši. Paní Loudová a pan Hrabák, 
kteří se starají o městskou zeleň u vás, ví velmi 
dobře, co, jak a kdy je třeba udělat. Ve spoluprá-
ci s námi i s vedením města se pak řeší, v jaké 
lokalitě by se měly stromy řezat primárně.

Co vše tedy Vy a Váš tým u nás ve městě 
v rámci péče o stromy a další dřeviny děláte?
První věcí, kterou lze v rámci péče o stromy dě-
lat, je samozřejmě jejich výsadba. Nová výsad-
ba se v Dobříši řešila ve velkém v loňském roce 
a letos je v plánu hlavně následná péče. Co se 
týká péče o stromy, je naše činnost rozdělena 
do několika fází. V té první stromy paspartizu-
jeme, to znamená, že jednotlivé stromy zakres-
líme do mapy, pojmenujeme je a změříme. Díky 
tomu pak víme, kde máme jaké stromy a jaké 
jsou jejich dimenze. Druhá fáze je inventariza-
ce, což znamená, že k uvedeným kvantitativním 
parametrům přidáme i ty kvalitativní. Strom 
prohlédneme, řekneme, jestli je vitální, jestli je 
zdravý, zda nemá nějaké defekty, a navrhneme 
způsob ošetření. Poslední fáze se týká jen vý-
znamných stromů nebo stromů, u kterých se 
rozhodne o kácení. Tady děláme celkové hod-
nocení, jelikož jde nejen o náročnou práci, ale 
také finančně nákladnou záležitot. Řekneme, 
proč by se měl daný strom pokácet, případně 
navrhneme speciální ošetření. 

Co tedy všechno Vy jako arboristé se stromy 
děláte?
Když to vezmu úplně od začátku, tak stromy vy-
sazujeme a následně u nich v ideálním případě 
následujících 10–20 let provázíme následnou 

Jak pečujeme v Dobříši o stromy? 
Ne všude mají tak dobře zpracovanou koncepci péče o městskou 
zeleň jako u vás, říká přední český arborista Robert Kohout
S příchodem jara se nám do města opět pomalu vracejí barvy, ožívá městská zeleň 
a přichází nejlepší čas na péči o stromy a další dřeviny. Je tedy také ideální čas 
promluvit si s odborníkem na slovo vzatým, tedy arboristou, který pečuje o stromy 
u nás v Dobříši.

O zeleň a stromy pečuje v Dobříši celý tým lidí. Na fotografii zleva: Jan Dědina, Robert Kohout, 
Klára Loudová, Martin Hrabák, Petr Maleček, Josef Beníšek

Stromolezci musí mít kromě skvělé kondice 
i perfektní znalosti o stromech, po kterých lezou 

a o které se starají
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Pravděpodobně se tedy nedožije takového 
věku, jako když ho ošetřujeme. My však ty stro-
my řežeme kvůli lidem, protože poptávka je ta-
ková, že ze stromů nemůžou padat větve, aby 
se někomu něco nestalo nebo aby to nepadlo 
na nějakou nemovitost, auto nebo jiný majetek. 
Primární důvod ošetřování stromů v arboristice 
tak není samotný strom, ale provoz v jeho okolí. 

V jaké době je ideální provádět velké ořezy 
stromů?
Když se dělají větší zásahy, je ideální provádět 
je v zimě a v první půlce vegetačního období. 
Bezpečnostní řez, který se dělal například v uli-
ci Lidická, lze dělat celý rok, jak ve vegetačním 
klidu, tak i v době růstu, protože neřežeme do 
živého dřeva, ale odstraňujeme suché větve, 
takže stromu vůbec neškodíme a jemu to nijak 
nevadí. Kdybychom zasahovali do živého a dě-
lali jsme i zdravotní řez případně redukční řez, 
tak je nejlepší zvolit období první půlky vegeta-
ce, tedy aktuální předjaří. 
Například v Dubinských Kaštánkách jsme na-
plánovali veškeré práce přesně v období, kdy 
se stromy mají správně řezat, protože je to vel-
mi významná alej. Právě tady se budou dělat 
všechny řezy – stabilizační zásahy, zdravotní 
řezy, bezpečnostní i výchovné řezy. Začít by-
chom měli někdy v půlce března a ideálně do 
začátku června bychom měli mít hotovo. 

Když Vás člověk sleduje při práci, jako laik 
vidí horolezce na stromě, který řeže větve. 
Řekněte prosím, jak Vaši práci děláte?
Je to tak, ale nejsme žádní horolezci po stro-
mech, odborně a správně se nazýváme stro-
molezci. Rozdíl proti horolezectví je ten, že 
horolezec leze po skále nahoru a dolů většinou 
slaňuje. My se snažíme po laně dostat nahoru 
i dolů (musíme být celou dobu jištěni).
Zásadní však je, že abychom na strom, který je 

třeba ošetřit, mohli vůbec vylézt, musíme o něm 
dopředu něco vědět, jinak bychom mohli vylézt 
na strom, který je nestabilní a mohli bychom se 
zranit. Předpokladem samotného stromolezení 
je tedy fakt, že já vím, že strom je v dobrém sta-
vu, mám jistotu, že nemůže spadnout. Měl bych 
mít jistotu, že tam, kam si chci nainstalovat lano, 
není větvení defektní. 
Pokud jsem si jistý dobrým stavem daného 
místa, pomocí speciálního lanka se závažím si 
na strom nainstaluji lano, obléknu si veškeré 
potřebné vybavení, vezmu nářadí a jdu praco-
vat. Výhoda práce stromolezce je, že se dostane 
přesně tam kam potřebuje. Ve chvíli, kdy jsou 
stromy ořezávány pouze z žebříku nebo z ploši-
ny, může se stát, že se nedostanete přesně tam, 
kam potřebujete. 

Jaké pracovní pomůcky a nářadí je k Vaší prá-
ci potřeba?
Kromě jisticích prostředků, musím mít pracov-
ní ochranné pomůcky: helmu, brýle, rukavice.  
Pokud se kácí nebo se řeže motorovou pilou, 
měl bych mít neprořezné kalhoty a ideálně i ru-
kávy a neprořezné boty. 
Samozřejmě musíme mít zajištěné pracoviště, 
aby se pod stromy, které ořezáváme, nedostali 
lidé a nikomu se nic nestalo.
Co se týká nářadí. Máme různé druhy pil: Použí-
váme ruční pilku s jemným zubem. Když děláme 
větší řezy, tak máme pilku s hrubším zubem a na 
redukce a kácení pak máme motorovou pilu. 
Často používáme také ruční pilku s násadou, 
které říkáme pinoha.

Vaše práce je nesmírně zajímavá a rozhodně 
nepatří mezi klasická zaměstnaní. Je jasné, 
že k ní potřebujete kromě dobrých znalos-
tí stromů a všeho okolo nich také dobrou 
fyzickou kondici. Náročnou péči o stromy 
provádíte v zimě i v létě a určitě i za nepřiz-
nivého počasí. Mnohdy pracujete ve výškách 
a s opravdu velkými stromy, jejichž kácení 
může být velmi nebezpečné. Vzpomenete si 
na závěr našeho rozhovoru na ošetření stro-
mu, které pro Vás bylo tady u nás v Dobříši 
nejzajímavější nebo nejnáročnější? 
Tak pokud si vzpomínám, velmi zajímavé bylo 
kácení obrovského topolu v lokalitě Na Vlašce. 
Kácení tak velkého stromu je vždycky zážitek.
Nejzajímavější pro mě byla ale asi péče o po-
lámaný dub U Ovčína. Tento strom patří mezi 
velmi významné stromy ve městě, a tak musel 
být po vichřici, při které se odlomila podstatná 
část koruny speciálně ošetřen. Měl velký defekt 
v kosterním větvení, a abychom ho zachovali na 
stanovišti co nejdéle, museli jsme ho výrazně 
zredukovat. 

Zpracovala DH, foto: Michael „Hrabák“ Kočí

V rámci projektu dojde tedy k úpravám travnaté 
části před úřadem, k ozelenění trvalkovými zá-
hony, k opravě funkční pumpy, k výsadbě dře-
vin (6 ks slivoň myrobalán a 1 ks javor stříbrný) 

a k instalaci nového mobiliáře. Cílem projektu 
je zrenovování prostor u radnice a sjednocení 
celkového vzhledu v centru města, aby došlo 
k vytvoření příjemného zázemí se zelení, které 

Revitalitace zeleně v prostoru u radnice v Dobříši

bude občany přímo vyzívat k posezení v centru 
města.
Zhotovitelem stavebních prací se stala společ-
nost Jihočeské zahrady, s. r. o., Za Továrnou 467/, 
38 711 Katovice, IČO 09945539, se kterou byla 
dne 20. října 2022 podepsána smlouva o  dílo 
v celkové výši 680 671 Kč vč. DPH za výsadbové 
a stavební práce a 237 013 Kč vč. DPH za nový 
mobiliář. Stavební práce byly započaty již na 
podzim 2022 a prozatím došlo k přípravným 
fázím. Po technologické přestávce budou prá-
ce obnoveny a předpoklad jejich dokončení je 
květen 2023.

Na projekt je zažádáno o poskytnutí dotace 
z 9. výzvy MAS Brdy–Vltava, operace 19.2.1 Pro-
gramu rozvoje venkova na období 2014–2020 
v  souladu se Strategií CLLD: „Strategie komu-
nitně vedeného místního rozvoje území místní 
akční skupiny Brdy–Vltava na období 2014–
2020“ ve výši 517 296 Kč.

Mgr. Julie Peterková, projektová manažerka 
z odboru místního rozvoje

Revitalizace zeleně v prostoru u dobříšské radnice
Předmětem projektu je rekonstrukce veřejného prostranství v těsné blízkosti his-
torické budovy městského úřadu. Stávající travnatý povrch časem již degradoval 
a bylo zapotřebí upravit plochu, tak aby nedocházelo k dalšímu vyšlapávání trávníku 
a prostor se přizpůsobil přirozenému směru pohybu občanů. 

Arborista Robert Kohout, který ošetřuje se svým 
týmem stromy i u nás v Dobříši je odborník,
jehož hlavním záměrem je udržet je zdravé 

a ve stavu provozní bezpečnosti



8 | DOBŘÍŠSKÉ LISTY Z MĚSTA A RADNICE

Vzduchová trampolína 11 × 9 m
• Umístění projektu: V Lipkách 
• Odhad rozpočtu: 250 000 Kč 
Vzduchová trampolína v blízkosti Rákosníčkova 
hřiště jako další herní prvek pro zlepšení koordi-
nace pohybu dětí a mládeže.

Přírodní hřiště a bosonohá stezka
• Umístění projektu: Jedlový hájek
• Odhad rozpočtu: 250 000 Kč
Přírodní hřiště složené z dřevěných hracích prv-
ků (např. balanční kůly, kladiny atd.) pro děti od 
cca 3 let a bosonohé stezky z přírodních mate-
riálů. 

Informačně vzdělávací tabule
• Umístění projektu: Anenská
• Odhad rozpočtu: 180 000 Kč
Část vycházkového okruhu po Dobříši osadit 

cca 5 informačně vzdělávacími tabulemi (např. 
ptactvo, obilniny, …) a lavičkou. 

Pingpongový stůl na plovárně u rybníka Papež
• Umístění projektu: Dělnická
• Odhad rozpočtu: 50 000 Kč
Osazení pingpongového stolu nabízí další roz-
šíření rekreační zóny a sportovního vyžití u ryb-
níka Papež. 

Lavičky k odpočinku u rozcestí Nad Bzdinkou 
(žlutá) a nad loukou nad KK Technoing
• Umístění projektu: nemá přesné umístění
• Odhad rozpočtu: 50 000 Kč
Umístění 2 laviček na vycházkové trase. 

Oprava hřiště Na Kole
• Umístění projektu: U Plovárny
• Odhad rozpočtu: 250 000 Kč

Hlasujte v Tvoříme Dobříš 2023 až do 21. března
Pátý ročník participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2023 je nyní ve fázi hlasování, 
které již běží od 24. února a potrvá do 21. března 2023, kdy také od 22. hodiny budou 
známy výsledky. 
Do letošního ročníku bylo podáno celkem 17 návrhů, a to od 12. prosince do 15. ledna 2023. Dalším 
krokem bylo posouzení ze strany městského úřadu s termínem do 31. ledna. Ve čtvrtek 9. února pro-
běhly v dobříšském kulturním domě veřejné prezentace všech 8 postupujících návrhů do hlasování. 

Vhodná obnova a úprava povrchu hřiště (ne 
umělý povrch) umožní jeho využití pro míčové 
hry, ale například i pro pálení čarodějnic. Včetně 
dalších oprav oplocení a nátěrů stávajících her-
ních prvků.

Venkovní převlékárna u Papeže
• Umístění projektu: Dělnická
• Odhad rozpočtu: 50 000 Kč
Na pláži u nového mola u rybníka Papež chy-
bí místo, kde je možné kultivovaně se převléci 
do/z plavek.

Multifunkční vybavení sportovní haly
• Umístění projektu: Školní 36
• Odhad rozpočtu: 200 000 Kč
Nová výsledková tabule se základní zvukovou 
aparaturou zvýší kvalitu pořádání nejen sportov-
ních, ale také kulturních či společenských akcí.

Více informací na zveřejněné návrhy do partici-
pativního rozpočtu Tvoříme Dobříš 2023 může-
te získat na: https://tvorime.dobris.cz/tvorime-
-dobris-2023. Zde máte také možnost hlasovat. 
Těší nás, že tvořit Dobříš vás baví. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová  
a Miroslav Sochor, koordinátoři projektu

Zdroj foto: www.tvorime.dobris.cz

Participativní rozpočet Tvoříme Dobříš 
je realizován v rámci projektu Dobříš

 – Zdravé město a místní Agenda 21 

O kterých návrzích se hlasuje?
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Kontrolujte domácí zařízení, předejdete únikům vody!
Vážení odběratelé,
kontrolujte pojistné ventily, které máte osazené 
například na boilerech, kotlech apod. Nefunkční 
pojistný ventil propouští vodu, a je-li přepad za-
veden do odpadního potrubí, protékající voda 
nenápadně uniká. Při dlouhodobé poruše tak 
může dojít k velkému úniku vody, který bývá 
odhalen až po obdržení faktury s vyúčtováním 
vodného a stočného.
Dlouhodobé úniky vody nezpůsobují jen po-
jistné ventily, ale i například protékající toaleta 
nebo kapající vodovodní kohoutky.

Upozorňujeme, že v případech úniků vody 
VHS Dobříš nebude poskytovat úlevu na 
vodném a stočném.

Ukázka správně napojeného 
pojišťovacího ventilu

Ukázka správného napojení pojistného ventilu 
do odpadu. Hadička nasazená na pojistný ventil 
je umístněná do odpadu prostřednictvím nálev-
ky. V nálevce je vidět protékající voda, když do-
jde k selhání pojistného ventilu, a tak je možné 
včas poškozený ventil vyměnit, což zabrání zby-
tečnému úniku pitné vody do kanalizace.
Další možností je nenapojovat pojišťovací ven-
til do odpadu a umístit pod odkapávací místo 

nádobu na vodu. Zde nehrozí „neviditelný“ únik, 
ale může dojít k přeplnění nádoby a poté vypla-
vení místnosti, ve které je ventil umístěn. 
V následujícím obrázku je napojení, které ne-
doporučujeme vzhledem k tomu, že v případě 

poruchy pojišťovacího ventilu bude nerušeně 
pitná voda utíkat do odpadu po dlouhou dobu, 
protože nelze únik vizuálně detekovat.

Blanka Marvanová

Přehled realizovaných projektů: 
2019 – 100 000 Kč (realizace 1 projektu) 
– Počet návrhů celkem: 21
– Počet návrhů k hlasování: 11
• Celkem 324 hlasujících; 

1. Venkovní posilovna v Lipkách – 100 hla-
sů – 31 % (dokončeno 12/2019)

2020 – 500 000 Kč, částka snížena na 300 000 Kč 
(realizace 1 projektu)
– Počet návrhů celkem: 20
– Počet návrhů k hlasování: 16
• Celkem 470 hlasujících; 

1. Vybudování chodníku v údolí Trnovského 

potoka – 151 hlasů – 32 % – nerealizováno 
a nahrazeno projektem na 2. místě

2. Dětské hřiště Větrník – 137 hlasů – 29 % 
(dokončeno 4/2021)

2021 – 200 000 Kč (realizace 2 projektů)
– Počet návrhů celkem: 17
– Počet návrhů k hlasování: 8
• Celkem 500 hlasujících; 

1. Revitalizace zeleně a nové přírodě blíz-
ké herní prvky – dětské hřiště Větrník 
– 179 hlasů – 36 % (dokončeno 10/2021 + 
jaro 2022 dosazeny vrbičkové stavby)

Tvoříme Dobříš 
Projekt participativního rozpočtu Tvoříme Dobříš vznikl na Dobříši v roce 2019. U jeho zrodu stáli 
především zastupitelé Pavel Svoboda a Miroslav Sochor a za úřad pak koordinátorka projektu Dob-
říš Zdravé město a místní Agenda 21 Šárka Krůtová. Uplynulé 4 ročníky přinesly mnoho zajímavých 
projektů. Některé z nich jsou pak realizovány i mimo participativní rozpočet v rámci běžného roz-
počtu a jsou zařazeny do zásobníku projektů. 

2. Úprava schodů do rybníka Papež – 172 
hlasů – 34 % (dokončeno 10/2021)

2022 – 250 000 Kč (realizace 2 projektů)
– Počet návrhů celkem: 17
– Počet návrhů k hlasování: 7
• Celkem 760 hlasujících; 

1. Pumptrack Dobříš – 437 hlasů – 57 % (roz-
pracováno)

2. Barevné hry na chodníku – 233 hlasů – 
31 % (dokončeno 11/2022)

2023 – 500 000 Kč (realizace 2 nebo více pro-
jektů)
– Počet návrhů celkem: 17
– Počet návrhů k hlasování: 8

Projekty realizované nad rámec Tvoříme 
Dobříš:
2019 
– Odpadkové koše na tříděný odpad v centru 

města
– Veřejné osvětlení v Husově parčíku a lavička
2020
– Defibrilátor (umístěn ve sportovní hale)
– Přechod přes hlavní komunikaci na Mírovém 

náměstí u České spořitelny
2021
– Sloup sv. Tekly
– Lavička u kapličky sv. Jáchyma
2022 
– Vybudování chodníku v údolí Trnovského po-

toka
Text a foto: Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka 
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Týden bruslení v Dobříši
Týden bruslení v Dobříši letos proběhne 
v týdnu od 6. do 12. března. Od pondělí 
do pátku se během dopoledne vystřída-
jí na ledové ploše mateřské a základní 
školy z Dobříše. 

O program pro děti a žáky se postarají profesi-
onální trenéři z Veřejné Sportovní Akademie. 
V  sobotu 11. března od 9.00 hodin se můžete 
těšit na dětský hokejový turnaj O pohár starosty 
města Dobříše a od 17.00 hodin pak na hokejo-
vou exhibici HC Dobříš vs. HC Nový Knín. 
Na neděli 12. března od 14.00 hodin připravuje-
me pro děti a rodiče karneval na ledě. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátorka projektu Dobříš 

– Zdravé město a místní Agenda 21

Akce se koná v rámci projektu Dobříš
 – Zdravé město a místní Agenda 21.

Antifetfest aneb Jde to 
i jinak! 2023
Amatérská filmová soutěž Antifetfest aneb 
Jde to i jinak! 2023 je určena pro:
 – žáky II. stupně základních škol a studenty odpo-
vídajících ročníků víceletých gymnázií;
– studenty středních škol a odborných učilišť.

Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby 
mohou do soutěže přihlásit jednotlivce nebo 
skupiny maximálně pěti tvůrců v uvedených 
dvou kategoriích.
Přihlásit lze filmový snímek s námětem riziko-
vého chování, například drogovou závislostí, 
kriminalitou, šikanou, rasismem, záškoláctvím, 
gamblingem, domácím násilím atd. Soutěž-
ní snímky budou spolu s přihláškou přijímány 
do 3. dubna 2023 na podatelně úřadu. Obál-
ku označte „Antifetfest 2023“. Město Dobříš je 
opět organizátorem obvodního kola.
Více informací včetně přihlášky, technických 
parametrů pro snímek naleznete na Antifetfest.
 
V roce 2022 se této soutěže zúčastnili „Osssá-
ci ze STARky“ se snímkem Sebeláska a získali 
2.  místo v celorepublikovém hodnocení. Zkusí 
Dobříš letos opět zabodovat?
 

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Akce se koná v rámci projektu Dobříš – Zdravé 
město a místní Agenda 21a kampaně Dny zdraví.

Jsem moc ráda, že můžeme našim spoluobča-
nům zprostředkovat služby, které příbramská 
pobočka této organizace poskytuje již 15 let. 
Na  Dobříši tyto služby momentálně zajišťuje 
paní Marie Fišerová, která se této činnosti vě-
nuje již 14 let a mnozí z vás již měli příležitost 
využít jejích letitých zkušeností.
Péče o naslouchadla by měla být každodenní. 
Paní Fišerová je schopná vám na místě zajistit 
výměnu hadičky, filtru nebo posoudí, zda je na-
slouchátko funkční. 
Tato terénní práce je velmi důležitá, protože 
nedoslýchavým, kterým není umožněn rozsah 
této služby v takzvané sociální rehabilitaci, je 
pak služba nastavena špatně. Nedoslýchaví, 
většinou starší a staří lidé, si nezvládnou zajistit 
pomoc na základě edukace, proto je snaha do 
tohoto procesu aktivně zapojit rodiny, případně 
personál sociálních zařízení. V Praze je situace 
výrazně snazší, příslušné specializované servisy 
jsou dostupné, ale na Dobříši ani v Příbrami ta-
kový servis nenajdete.

„Práce s naslouchadlem je založená na zkušenos-
tech a školení ve značkových opravnách. Laická 
veřejnost nemá šanci se k těmto informacím do-
stat a řešit to s odborníky. Na naši práci je dobrá 
odezva ze strany foniatrů a lékařů ORL v Příbrami, 
Dobříši i v Benešově, kam část klientů dojíždí,“ říká 
paní Fišerová, vedoucí CNN Příbram.
Doufám, že tato spolupráce bude dál pokračo-
vat a alespoň jednou za měsíc vám můžeme 
díky centru pro neslyšící a nedoslýchavé zpro-
středkovat tuto službu. Za paní Fišerovou mů-
žete na Dobříši přijít do Pečovatelské služby 
města Dobříše, Dukelské náměstí 443, nejbližší 
termín je 15. března 2023 od 12.30 hod. do 
14 hod.
Další naplánované termíny návštěv v roce 
2023: 12. dubna, 10. května, 14. června, 12. čer-
vence, 9. srpna, 13. září, 11. října, 15. listopadu, 
13. prosince. 
Děkuji paní Fišerové za její laskavý přístup ke 
klientům.

Dagmar Mášová, ředitelka PS města Dobříše
Foto: Denisa Havlíčková, rawpixel.com

Město Dobříš ve spolupráci 
s Aerobik studiem Orel Dobříš zve na akci

KARNEVAL NA LEDĚ

KDY? Neděle 12. března 2023
14–16 hodin

KDE? Zimní stadion Dobříš 
Vstup zdarma

PROGRAM? Hry, soutěže, zábava pro malé 
i velké bruslaře

Těšíme se na maškarní rej 
plný skvělých masek!

Akce se uskuteční v rámci 
„Týdne bruslení v Dobříši“ 

a projektu Dobříš – Zdravé město 
a místní Agenda 21. 

Město Dobříš ve spolupráci 
s HC Dobříš hokejový klub

zvou na exhibiční zápas

HC Dobříš – HC Nový Knín
Sobota 11. března 2023

od 17.00 
Zimní stadion Dobříš

Vstupné zdarma

Akce se uskuteční v rámci „Týdne bruslení 
v Dobříši“ a projektu Dobříš – Zdravé město 

a místní Agenda 21.

Poradenské dny pro sluchově postižené v PS 
na Dobříši 
I v letošním roce pokračuje spolupráce Pečovatelské služby města Dobříše s Cent-
rem pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. – CNN.  
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Počasí nám přálo. Každý den sněžilo. Ihned jsme 
postavili několik sněhuláků. A to bobování! Uží-
vali jsme sněhu, co to šlo. A sjezdovka? Ti, kteří 
to už uměli, se rozprchli ke dvěma vlekům a byli 
pryč. Lyžovali. My jsme stáli pod kopcem, na no-
hou lyže, které nás neposlouchaly. Přišla záchra-
na. Paní učitelky Zuzana Kočí a Nicol Kadlecová 
a pan učitel Matěj Velebil nás odvedli na malý 
kopeček, kde nám donekonečna vysvětlova-
li, jak postavit lyže na špagety nebo na pizzu. 
Nevěděli jsme, na co se dřív soustředit. Zda na 
lyže, postavení nohou, kolen, nebo spolužáky, 
kteří vedle na kopci jezdili na vleku. V pondělí 
a v úterý to s námi vypadalo beznadějně, páni 
učitelé se moc a moc snažili, byli moc a moc tr-
pěliví, jezdili s námi dokonce pozpátku z kopce, 

ale naše lyže si dělaly, co chtěly. Ve středu jsme 
jeli do bazénu, odpočinuli jsme si a ve čtvrtek se 
vše změnilo. Díky stálému povzbuzování, chvále 
a trpělivosti vyučujících jsme se rozjezdili. Od-
měnou bylo, že nás vzali na sjezdovku, vyvezli 
na vleku a sjížděli s námi postupně sjezdovku. 
Šlo nám to stále lépe a lépe. V pátek jsme si už 
troufli sami na vlek. Přidali jsme se na sjezdovce 
ke spolužákům, kteří se lyžovat naučili takto už 
v předchozích letech. Už se těšíme na příští ško-
lu v přírodě, kdy se budeme moci zdokonalovat 
a užívat si sněhu a zimních radovánek. Poděko-
vání patří všem pedagogům, kteří s námi mají 
odvahu vyjet na školu v přírodě v zimě a záro-
veň nás ještě učit lyžovat.

Nelyžaři, vlastně už lyžaři z 2.BC, 3.A a 4.A

1. místo v okresním kole
matematické olympiády

Dne 25. ledna se vybraní žáci naší školy zúčastni-
li okresního kola matematické olympiády v Pří-
brami. Se ztrátou jediného bodu obsadil první 
místo Jason Sýkora z 5.A a na krásném 4. místě 
se umístil Radek Cieślik z 5.C. Ostatním žákům 
děkujeme za účast a vítězi blahopřejeme.

Mgr. Dominika Vejlupková

Škola v přírodě
Na konci ledna a na začátku února jsme se my, žáci 2.BC, 3.A a 4.A vyjeli na školu v přírodě do Krko-
noš. Kdo chtěl, mohl si s sebou vzít i lyže. Pochopitelně nás byla většina. Někteří totiž už umí lyžovat 
z dřívějška, protože se to naučili s rodiči nebo na předchozí škole v přírodě. Ale my, kteří jsme jeli 
poprvé, jsme byli plni očekávání i obav. 

Lyžařský výcvik na Starce
V měsíci lednu jsme si vyjeli my, žáci sedmých tříd, od neděle do neděle na lyžařský výcvik do Krko-
noš. Jeli s námi i žáci pátých a osmých tříd, kteří už umí lyžovat. Páťáci se lyžovat naučili buď s rodiči, 
nebo v předchozích školách v přírodě. Osmáci jsou už ostřílení lyžaři. Všichni jsme se zdokonalovali 
ve sjezdování, učili se zvládat ježdění na snowboardu (půjčili jsme si ho ve škole), jen školní běžky 
jsme nevyvětrali, protože sněhu ve stopách bylo velmi málo (ale vůbec nám to nevadilo). Naše po-
děkování patří paní učitelkám Zuzaně Kočí, Nicol Kadlecové, Monice Cieślik, Olze Šídové, pánům 
učitelům Petru Hlinkovi a Matěji Velebilovi a paní vychovatelkám za trpělivost, vstřícnost, pochope-
ní a stále dobrou náladu.

Žáci sedmých tříd

Zprávy ze Základní školy Dobříš, Komenského nám. 35

Exkurze 9. ročníku v České
národní bance

Žáci 9. ročníku, kteří studují předmět finanční 
gramotnost, se vydali ve čtvrtek 26. ledna na 
exkurzi do České národní banky. Viděli to nej-
lepší z obou dvou expozic, které má aktuálně 
ČNB ve svém programu. Podívali se na krátké vi-
deo o českých bankovkách, vyslechli zajímavou 
přednášku o historii peněz a historii i součas-
nosti ČNB, navštívili trezor, kde si mohli „osahat“ 
12,5 kg těžkou zlatou cihlu.

M. Rumlová, J. Pončíková

Žáci a učitelé Základní školy Dobříš 
na Komenského náměstí

zvou všechny na

Den otevřených dveří
ve čtvrtek 16. března 2023 

od 8 do 13 hodin. 
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Máme rádi divadlo
Děti ze školní družiny na 2. ZŠ v Dobříši navští-
vily Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, kde se hrálo 
představení Pohádky do kapsy. 

Autobus nás dovezl až před divadlo a na malé 
scéně nás uvítaly paní uvaděčky. Když jsme si 
odložili kabáty a bundy v šatně, usadili jsme se 
pohodlně v hledišti. Ze zadních dveří vešli herci 
a s veselou písničkou prošli hledištěm na pódi-
um. Postupně vytahovali z babiččina kapsáře 
pohádky, které nám zahráli. Nejdříve O Perní-
kové chaloupce, potom O Červené Karkulce, 
O  princezně na hrášku, O Budulínkovi a nako-
nec Jak šlo vejce na vandr. Vše provázela hra 
na kytaru a zpěv. Děti s herci spolupracovaly, 
tleskaly do rytmu a některé se dokonce mohly 
zapojit do hry přímo na pódiu. Na závěr sklidili 
herci velký potlesk a my jsme odjížděli s hezkým 
zážitkem ze vtipně zahraných pohádek, kde 
všechno nakonec dobře dopadlo.

Vychovatelka Hana Kajgrová

ŠKOLY

Předškoláci, přijďte za námi 
Každoročně připravujeme před zápisem dětí do prvních tříd akce pro 
budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Děti tak mají možnost seznámit se se 
školním prostředím, vyzkoušet si některé činnosti. Na podzim tak děti 
tvořily ve výtvarné dílně, v lednu pracovaly s keramickou hlínou a vy-
ráběly si panáčky a panenky. V únoru si mohly děti společně s našimi 
prvňáčky vesele zazpívat. 

Kdo se k nám ještě nepřidal, v březnu nás čekají ještě dvě společná 
setkání. 
– 16. 3. 2023 v 16.00 hodin proběhne Hravé učení. Děti si vyzkouší 

grafomotorická cvičení, pohrají si s písmenky a číslicemi a budou 
pracovat s interaktivní tabulí. 

– 27. 3. 2023 od 16.00 hodin se uskuteční Sportovní odpoledne. 
Děti, které k nám přijdou, si zahrají různé pohybové a míčové hry, 
zacvičí si a zasoutěží v naší tělocvičně. Pro rodiče předškoláků je 
v tomto čase připravena beseda se speciálním pedagogem z peda-
gogicko-psychologické poradny. 

Těšíme se na vás při dalších setkáních a zveme všechny budoucí ško-
láky a jejich rodiče i na den otevřených dveří v úterý 21. 3. 2023 od 
10.00 do 16.00 hodin.

A jestli se ještě rozmýšlíte a nevíte, zda jít v září do školy, v následu-
jícím školním roce 2023/24, tj. od 1. 9. 2023 nabízíme předškolákům 
přípravnou třídu. Do přípravné třídy mohou nastoupit předškoláci, 
kterým potvrdí tuto docházku PPP nebo SPC. Kapacita přípravné třídy 
je minimálně 10 a maximálně 15 dětí. V tuto chvíli již přijímáme před-
běžné přihlášky. 

 Mgr. Jana Kvídová

Projekt masopust

Rok se s rokem sešel a opět nastalo veselé ob-
dobí masopustu. A tak i my, ve třídách 1.A a 1.C, 
jsme se předposlední únorové úterý rozhodli 
masopust oslavit. Cílem bylo seznámit děti s li-
dovými tradicemi a společně prožít radost i ve-
selí.

K tomuto období patří masky a maškary, proto 
se děti hned ráno převlékly do kostýmů a celé 
vyučování se uskutečnilo v převlecích. Nejprve 
jsme si povídali o masopustním období, poté 
jsme pracovali na úkolech s masopustní tema-
tikou a nakonec jsme den zakončili maškarním 
karnevalem. Tady si děti zarejdily a zasoutěžily

 v různých zábavných disciplínách. Po každé ak-
tivitě čekala na soutěžící sladká odměna.
Celý den se velmi vydařil a báječně jsme si ho 
společně užili. K tomu jsme poznali další lidovou 
tradici.

Mgr. Lucie Víchová, třídní učitelka 1.A, 
a Mgr. Jiřina Zorková, třídní učitelka 1.C

Ozoboti ve výuce
Ozobot je autonomní robůtek, který rozvíjí informatické myšlení žáků. Je to inteligentní minirobot, 
který se snadno programuje pomocí barevných kódů na papíře.
I my v 1.C jsme se s tímto minirobotem seznámili ve výuce. Během hodiny českého jazyka jsme 
pomocí ozobota vyvodili nové písmeno R.
Děti činnost velmi zaujala a těší se na další hodiny s robůtkem.

Mgr. Jiřina Zorková, třídní učitelka 1.C

pro školní rok 2023/24 se uskuteční
ve čtvrtek 13. dubna 2023
a v pátek 14. dubna 2023

13.30–16.30 hodin

K zápisu si přineste rodný list dítěte a občan-
ský průkaz zákonného zástupce. Dostavte se 
i s dětmi, které již měly odklad, nebo o něj 
budou žádat. Můžete využít elektronické 
objednání na konkrétní čas, nebo přijít bez 
objednání. 
Elektronické přihlašování bude spuštěno 
1. 3. 2023. 

https://2-zs-dobris.reenio.cz

Zápis dětí
do 1. ročníku  
2. ZŠ Dobříš

Ze života žáků na 2. ZŠ Dobříš
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Základní škola Dobříš, Lidická 384, 
vypisuje 

Zápis do 1. ročníku ZŠ 
zřízené podle §16 ods. 9 školského zákona

a do 1. ročníku ZŠ speciální
Kdy? pátek 14. 4. 2023 
od 12.30 do 15.30 hod.

Kde? ZŠ Dobříš Lidická 384, 
263 01 Dobříš

Kontakt: 602 116 411, 722 929 365
 – individuální dotazy

Co s sebou? Občanský průkaz zákonného zá-
stupce, rodný list dítěte, psychologická a spe-
ciálně pedagogická vyšetření, lékařské zprávy, 
podklady pro případnou žádost o odklad škol-
ní docházky. 
Našimi žáky jsou děti, kterým z různých důvo-
dů nevyhovuje vzdělávání v běžné ZŠ.

Co poskytujeme?
– klidné a podnětné prostředí, bezbariérový 

přístup
– méně početné třídy – individuální přístup 

ke všem žákům
– kvalifi kovaný tým speciálních pedagogů 

a přítomnost asistentů pedagoga ve třídách 
– možnost stanovení individuálních vzdělá-

vacích plánů
– speciální pomůcky a metody práce
– zkušenosti se vzděláváním žáků s PAS, se 

specifi ckými poruchami učení a chování, 
s narušenými komunikačními schopnostmi

– exkurze, výlety, vycházky, projektové dny, 
soutěže, dny s různými tematikami, třídnic-
ké dny

– školní družinu, tělocvičnu, cvičnou kuchyň-
ku, počítačovou učebnu

Žádosti lze podávat telefonicky, písemně 
nebo e-mailem.

Otevření kroužku v ZŠ Lidická
Od února je při naší škole po mnoha letech opět 
otevřen volnočasový kroužek. Jedná se o krou-
žek keramický a zájem o něj je vzhledem k po-
čtu našich žáků velký. Kroužek je organizován 
v prostorách keramické dílny, která je v suterénu 
školy a je společně využívána s místní základní 
uměleckou školou. 
Děti se v kroužku seznamují s keramickou hlí-
nou, jejími vlastnostmi a vytvářejí vlastní kera-
mické výrobky. Práce s keramickou hlínou má 
pro ně velký relaxační a terapeutický význam. 
Význam této činnosti spočívá v rozvoji jemné 
motoriky, výtvarného cítění a vlastní fantazie, 
schopnosti soustředění. Prvním výrobkem na-
šich žáků byly krásné kočičky a nutno dodat, že 
se opravdu vydařily. 

ZŠ Lidická

Plesová sezóna dorazila do Trnky!
Co se vám vybaví, když se řekne 80. a 90. léta? Kterou osobnost si představíte jako 
první? Jaká píseň vám zní v uších? Na co nejraději vzpomínáte a co byste raději zapo-
mněli? Vraťte se spolu s námi o více než 20 let zpět v čase na druhém ročníku benefi č-
ního plesu pro Trnku v sobotu 25. května 2023. Ples začíná v 19 hodin v sokolovně 
a k poslechu i tanci hraje kapela Wocaties Band.
Čeká vás večer s několika překvapeními, bohatou tombolou a lahodným občerstve-
ním. Navíc se jakýkoli návštěvník může přihlásit do soutěže a napodobit svou oblí-
benou významnou hudební či kulturní osobnost, nebo prostě zaujmout dobovým 
outfi tem z 80. a 90. let. Na nejlepší masky či kostýmy čekají zajímavé ceny! 

Předprodej vstupenek již započal! Více informací naleznete na FB spolku Trnkový 
květ a na webových stránkách a FB ZŠ Trnka.
Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich čas a nasazení, taktéž společnosti OSA za její 
partnerství!
Těšíme se na vás!

Zapsaný spolek Trnkový Květ a ZŠ Trnka

Zápis v ZŠ Trnka
Zápis do 1. třídy se v ZŠ Trnka uskuteční v pondělí 3. dubna v odpo-
ledních hodinách. Probíhá skupinovou formou a je nutné se na něj 
předem registrovat. 

Žádost o přijetí je třeba doručit do 25. března. Všechny další informace najdete na 
našich webových stránkách www.zstrnkadobris.cz.

7. únor 2023 – Den bezpečnějšího 
internetu
Každoročně se na celém světě v únoru připo-
míná Den bezpečnějšího internetu (Safer Inter-
net Day). V letošním roce to bylo 7. února 2023. 
Pod heslem „Společně pro lepší internet“ probí-
hají v únoru a březnu po celém světě aktivity, 
které spojují organizace a lidi s cílem pomoci 
udělat internet lepším a bezpečnějším místem.
Internet – technologie, díky které můžeme ko-
munikovat mnohem snáze než kdy dřív. Vždyť 

právě díky internetu se podařilo zabezpečit 
plnohodnotnou distanční výuku i v době, kdy 
byly školy zavřené. Podařilo se něco, co bychom 
si ještě před několika lety ani nedokázali před-
stavit.
Přes všechny tyto klady je zde ovšem i druhá 
strana mince. Negativa, která vyžívání interne-
tu přináší – doba strávená na telefonech, počí-
tačích a dalších zařízeních výrazně roste, a tím 
pádem rostou i rizika, která zde na nás číhají.
Naši žáci dostali za úkol zamyslet se nad tím, 

kolik času denně, týdně a měsíčně tráví na mo-
bilu, tabletu nebo počítači a co je vlastně vede 
k tomu, aby tomu tak bylo. Průvodcem jim byla 
kniha Online-zoo z Edice CZ.NIC, kde jednotlivá 
zvířata z online zoologické zahrady vysvětlují, 
jaký důvod mají i oni proto, aby používala inter-
net. Společně se žáci zamysleli, zda by nešlo čas 
strávený na sociálních sítích omezit a vhodně ho 
nahradit.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská,
školní metodik prevence

ŠKOLY
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Osmáci ZŠ Trnka a volba povolání
Svou pozornost jsme začali s osmou třídou vě-
novat budoucí volbě povolání již na adaptač-
ním kurzu v září tohoto roku. Zamýšleli jsme se 
nad tím, čím se lidé při volbě povolání řídí a co 
bychom tedy potřebovali znát my, abychom se 
mohli jednou dobře rozhodnout. Co vše tedy 
hraje roli? Aby nás práce bavila, naplňovala nás, 
abychom zúročili svá nadání, aby nám naše 
povolání nepohltilo v budoucnu rodinný život 
a naše koníčky, aby nám umožnilo cestování 
nebo naopak, abychom ho mohli dělat poblíž 
bydliště a rodiny… 
Zjišťujeme, že to nemáme rozhodně všichni 
stejně. Blikají nám ale i další barvy na semafo-

ru. Jakou školu je třeba na cestě za vysněným 
povoláním vystudovat? Bude to práce v týmu 
nebo spíše samotářská? Vyžaduje práci na smě-
ny či časté přesčasy? Uživí nás? Téma to nebylo 
nikterak snadné, a protože otázek máme oprav-
du hodně, vytvořili jsme záhy seznam povolání, 
k nimž nás to nejvíc táhne, s chutí setkat se s ta-
kovými osobnostmi, které pro svou práci stále 
hoří. 
Započali jsme tak cyklus setkávání s inspirativ-
ními lidmi. V lednu jsme se seznámili během 
online debaty vysílané z Británie s Lenkou 
Mudrych, zajímavou ženou s pracovními zkuše-
nostmi z oblasti robotiky, kybernetiky a progra-
mování. Po lyžařském kurzu nás navštívil Petr 
Hudský, český spisovatel a scenárista. Dozvěděli 

jsme se mimo jiné, jak vzniká film a kam až práce 
scenáristy během tohoto procesu sahá. V úno-
ru jsme přivítali ve škole policistu ze zásahové 
jednotky. Zjistili jsme, jak se člověk může k ta-
kové práci dostat, jaké vlastnosti a dovednosti 
pro svou práci potřebuje a v čem je jeho prá-
ce náročná. Otázek jsme měli opravdu hodně 
a všechny dostaly svou odpověď. 
A co nás ještě čeká? Láká nás například povolá-
ní psychologa, pracovníka v útulku pro zvířata, 
fyzioterapeuta, veterinárního asistenta či malíře. 
A my učitelé se nesmírně těšíme, kam naše žáky 
nakonec cesta vzděláním a životem dovede.  
Držíme jim palce!

S vděčností k našim milým hostům
Kateřina Šmahelová, třídní učitelka osmáků

Okénko do 2. mateřské školy Dobříš
V novém roce 2023 jsme se všichni sešli v mateř-
ské škole plni očekávání, co nám tento rok přine-
se. Děti po vánočních svátcích vyprávěly zážitky 
a některé kamarádům přinesly ukázat dárky, kte-
ré našly pod stromečkem. Tradičním završením 
programu vánočních svátků bývá v lednu oslava 
příchodu tří králů. Stejné je to v  naší mateřské 
škole. Děti si vyrobily tříkrálové koruny, zazpívaly 
společně písně a zahrály si divadlo „Tři králové“. 
V zimním období se děti nejvíce těší na sněho-
vou nadílku. Letošní zima také přinesla několik 
bílých dní. Sněhu bylo sice méně, ale i tak se po-
dařilo na školní zahradě pár pěkných sněhuláků. 
Děti si hezky užily sáňkování, bobování, mohly 

experimentovat se sněhem a ledem nebo pozo-
rovat stopy ve sněhu a na zahradě pečlivě dopl-
ňovat krmítka zrním pro ptáčky.
Ke každému tématu ze školního vzdělávacího 
programu zpíváme, tvoříme, hrajeme divadlo, 
učíme se. V lednu a únoru se věnujeme napří-
klad tématům řemesla a povolání, pohádky, 
masopust a karneval, zimní hry a sporty, zvířát-
ka v zimě. Program pro děti je vždy pestrý, děti 
si užijí hodně legrace a také se hodně naučí.  
Například pečovat o své zdraví a být citlivé k po-
třebám dalších tvorů. 
Děti, které se chystají v září 2023 do škol, se pod 
vedením paní učitelek, pilně připravují k zápisu 

Škola Helen Doron funguje v Dobříši už více než 10 let
Nebýt covidu, oslavila by před dvěma lety ja-
zyková lektorka Tereza Kompánková se svými 
žáky, jejich rodiči i s  učitelkami kurzů anglič-
tiny deset let úspěšného provozování licence 
výuky angličtiny pro děti podle metody britské 
lingvistky Helen Doron. Letos už naštěstí žádná 
omezení nemáme!
Helen Doron English pod vedením Terezy 
Kompánkové tak může konečně uspořádat 
svůj dětský maškarní karneval. Ten se usku-
teční v sobotu 12. března v 15.00 hod. v sále 
huťského kulturního domu. Lístky si lze zakou-
pit v předprodeji ve výukovém centru v Dobříši 
(kavárna Puntík) nebo přímo na místě ve Staré 
Huti. Program bude určitě příjemný pro děti 
i  rodiče. Na akci zazní písničky Helen Doron, 
hudba Karla Čiháka, nebude chybět tombola, 

foto koutek nebo překvapení v podobě skvělé-
ho kouzelníka Jakuba Koutského. Všechny lístky 
budou navíc slosovatelné o hlavní ceny, které 
jsou velmi lákavé. Vyhrát můžete platbu kurzu 
angličtiny, výukové materiály, rodinné venkovní 
focení nebo vouchery do dobříšské zámecké re-
staurace. Benefitem tohoto karnevalu je poukaz 
na roční obědy pro vybrané dítě Mgr. Jaroslavou 
Novákovou z 1. ZŠ Dobříš. 

do 1. třídy. Při této příležitosti naše mateřská 
škola a 2. ZŠ Dobříš uspořádaly pro rodiče a ve-
řejnost přednášku o podmínkách vzdělávání 
na 2. ZŠ Dobříš a připravenosti dětí na úspěšný 
vstup do základní školy. Rodiče budoucích prv-
ňáčků měli příležitost vznést své dotazy k paní 
ředitelce a paní učitelkám z 2. ZŠ Dobříš. Všem 
za tuto příležitost děkujeme.
V únoru jsme se s dětmi vydali za kulturou.  
Navštívili jsme Divadlo Antonína Dvořáka v Pří-
brami. Děti si užily krásné divadelní zpracová-
ní známé pohádky Maková panenka a motýl 
Emanuel. Všem se pohádkové představení, plné 
humoru a veselých písniček, velmi líbilo. V úno-
ru pořádá naše mateřská škola tradiční dětský 
karnevalový rej masek. Letos si jej užijeme spo-
lečně s  klaunem Cecilkou a živými zvířátky, na 
které se děti velmi těší. Přejeme vám také hodně 
radosti a příjemné předjarní dny.

Za kolektiv 2. MŠ Dobříš 
Martina Gonzálezová

„Dnes je to 7 let, co jsem se ze samostatné lektorky 
rozšířila na centrum, které pracuje na území Dob-
říše a v Příbrami. Mám 5 plně proškolených a skvě-
lých učitelek pro 220 žáků. Koncept Helen Doron 
English je velmi speciální a rodiče jsou v  dnešní 
době chtiví a informovaní. Děti v  mých kurzech 
jsou od 3 let, a pokud je někdo k výuce angličtiny 
u tak malých dětí skeptický – máme vždy v září 
ukázkové hodiny. O Helen Doron, o  škole a  prin-
cipech výuky se může každý zájemce informovat 
na oficiálních stránkách nebo u nás ve výukovém 
centru Helen Doron Dobříš–Příbram, anebo bude 
čas na našem prvním karnevalu 12.  března ve 
Staré Huti. Přijďte, ráda se s vámi i  vašimi dětmi 
setkám,“ říká Tereza Kompánková, zakladatel-
ka anglické školy Helen Doron v Dobříši, která 
měla na začátku představu o pár kurzech pro 
maximálně 30 dětí.

Pavla Slancová
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„Pan profesor se narodil 14. února 1923 na Zbra-
slavi a po předchozím působení na několika ško-
lách ve středních Čechách přišel ve svých třiceti 
letech na právě založenou jedenáctiletou střední 
školu v Dobříši. Na naší škole již pak trvale zakot-
vil, a v letech 1966–1983 byl jejím ředitelem. Vtiskl 
gymnáziu jeho charakteristickou lidskou, tole-
rantní a demokratickou atmosféru. Na gymnáziu 
učil až do roku 2002 a za tu dobu vychoval něko-
lik generací studentů, kteří na něj dodnes s úctou 
vzpomínají,“ tak popisují úžasnou osobnost prof. 
Miroslava Oliče současní vyučující Gymnázia 
Karla Čapka.
Gymnázium Karla Čapka tak právě na 14. února 
2023 sezvalo občany, jakož i pamětníky a přá-
tele pana profesora Miroslava Oliče, mimo jiné 
laureáta Ceny města Dobříše, na oslavy výročí 
100 let od jeho narození.
Celý program vzpomínkového ceremoniálu se 
nesl ve velmi slavnostní a důstojné atmosféře. 
První část oslav byla zahájena na dobříšském 
hřbitově. 
„U hrobu profesora Oliče se sešli skauti, držící čest-
nou stráž, dále mnoho učitelů z dobříšského gym-
názia, přátel a spoustu dalších lidí. O půl čtvrté 
akci zahájil a uvedl politolog a vysokoškolský pe-
dagog Jan Bureš. Svými proslovy následovali ředi-
tel Gymnázia Karla Čapka Jiří Kastner, který krátce 
popsal Oličovu životní dráhu a vyjádřil svou vděč-
nost za to, co pro dobříšské gymnázium udělal, 
a hlavní vedoucí místního skautského střediska 
Jana Šigutová. Pan Miroslav Olič vyznával po celý 
život skautské hodnoty, a dokonce se skautingu 
aktivně věnoval ve svém rodišti na Zbraslavi. Když 
bylo v roce 2018 v Dobříši založeno nové skautské 
středisko, rozhodlo se, že ve svém názvu ponese 
právě jméno profesora Oliče. Poté měli návštěvní-
ci možnost uctít profesorovu památku položením 
květin na hrob. Nakonec už zazněla jen skautská 
hymna a akce se přesunula na půdu gymnázia,“ 
popsal první část vzpomínkového ceremoniálu 
na dobříšském hřbitově současný student dob-
říšského gymnázia a dlouholetý dobříšský skaut 
Štěpán Böhm.
Druhá část vzpomínkové akce na pana Mirosla-
va Oliče se uskutečnila přímo v budově dobříš-
ského gymnázia. 
Na úvod slavnostního setkání přivítal v gymná-
ziu všechny přítomné současný ředitel školy pan 
Jiří Kastner, který následně předal slovo bývalé 
ředitelce gymnázia paní Zdeňce Cimické. Ta při-
pomněla zásluhu pana prof. Oliče na vybudová-
ní kvalitního pedagogického týmu školy, jakož 
i na vytvoření přátelského vztahu mezi studenty 
a učiteli, a zmínila také jeho specifický humor. 
Na osobnost významného ředitele školy poté 
zavzpomínal starosta města pan Pavel Svoboda 
a program proslovů doplnili o své hudební a re-
citační vystoupení také současní žáci gymnázia. 
Vzpomínkové akce se účastnil i  bývalý ředitel  
Jaromír Žák. Oba bývalí ředitelé následně odhalili 
pamětní desku s podpisem prof. Miroslava Oliče. 
Originální pamětní deska, kterou vyrobila umě-
lecká slévárna ve Staré Huti, nyní připomíná tuto 
významnou osobnost přímo u vchodu do školy.
Profesoři a studenti dobříšského gymnázia pod 
vedením profesora Jana Bureše navíc pro tento 
školní rok připravili originální výstavu v prvním 
patře budovy školy. Výstava originálním způso-
bem mapuje život pana profesora, připomíná 
jeho práci, jeho přátele a jeho samotného jakož-
to úžasného člověka.

Zpracovala DH
Foto: Jan Veverka a Denisa Havlíčková

ŠKOLY

Vedení dobříšského gymnázia, jeho současní 
i bývalí profesoři, současní i bývalí žáci, vede-
ní města a v neposlední řadě skauti z Dobříše. 
Ti  všichni se zapojili do vzpomínkové akce na 
prof. Miroslava Oliče, jehož činy ovlivnily řadu ži-
votů mladých studentů z celého našeho regionu, 
významným způsobem přispěly k mnoha dob-
rým věcem ve městě, a hlavně vtiskly přátelské-
ho ducha a demokratické hodnoty gymnáziu 
v Dobříši, které zde přetrvávají dodnes.

Oslava stého výročí narození 
prof. Miroslava Oliče 

Pan profesor Miroslav Olič byl člověk, který 
svými vysokými morálními hodnotami, svým 
osobitým humorem, neutuchající energií a dal-
ší řadou velmi vzácných vlastností dokázal pro 
Dobříš a jeho občany udělat mnoho dobrého. 

Ti,  co měli to štěstí se s ním osobně setkat, na 
něj nikdy nezapomenou a všichni, kdo se účast-
nili slavnostního odhalení pamětní desky k pří-
ležitosti uctění jeho památky, mohli doslova 
cítit, že na dobříšském gymnáziu zůstává jeho 
duch a hodnoty dodnes. Přes všechny změny 
režimů, modernizaci všeho možného i  nemož-
ného můžeme s klidným svědomím říci, že 
Gymnázium Karla Čapka Dobříš bude mít ve 
své budově a pro své studenty i profesory vždy 
něco navíc, něco výjimečného a významného… 
Tady totiž význam slov jako demokracie, svo-
boda, přátelství, úcta k člověku a přírodě berou 
velmi vážně a velmi si jich váží. Také proto byl 
celý program k oslavám 100. výročí od narození 
pana profesora připraven s velkou úctou k jeho 
osobnosti, a  také proto se ho účastnily stovky 
studentů, učitelů, profesorů, ale i politiků, přátel 
a pamětníků.

Dobříšské gymnázium oslavilo 100. výročí 
od narození významné osobnosti prof. Miroslava Oliče
V úterý 14. února 2023 odpoledne proběhla v Dobříši velká vzpomínková akce, která 
připomněla osobnost bývalého ředitele Gymnázia Karla Čapka v Dobříši prof. Mirosla-
va Oliče a jeho významné a nezapomenutelné činy.
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Přejeme si, aby přilehlé ulice v okolí dvou nej-
větších dobříšských škol a gymnázia byly pro 
naše děti bezpečnější. Současně bychom rádi 
i vás rodiče ušetřili ranního dopravního běs-
nění. Ulice před základními školami, zejména 
ulice Za Poštou a ulice Školní, jsou těsně před 
začátkem školního vyučování velmi rušné. Pro-
jektem Pěšky do školy bychom chtěli pomoci 
nejen zvýšit bezpečnost dětí před školami, ale 
také upozornit na to, že do školy se dá dostat 
bezpečně i jinak než automobilem. V okolí škol, 
jak jste jistě vypozorovali, je v ranních hodinách 

zvýšená koncentrace aut. Ta přibržďují dětem, 
které vystupují do ne vždy bezpečné vozovky. 
I  když se město dlouhodobě snaží, aby bylo 
před školami bezpečněji, současná turbulentní 
doba tomu není nakloněna.
Projekt Školní ulice by se mohl do budoucna 
stát nástrojem, který pomůže, aby bylo před 
školami dopravně bezpečněji. Tím by se vytvoři-
ly příjemnější podmínky pro pěší docházku dětí 
do škol. Děti si budou moci rozšířit své kom-
petence – umět se pohybovat v prostoru města, 
registrovat orientační body v terénu a utvrzovat si 
dobrý odhad vzdálenosti a času. Pokud cestu sdílí 
s kamarády, rozvíjí navíc své sociální dovednosti. 

A o co vlastně v projektu jde?
Zjednodušeně řečeno: jedná se o úpravu do-
pravního provozu konkrétně v ulici Za Poš-
tou, kdy po krátkých 30 minut od 7.30 do 
8.00 hod. bude část této ulice po dobu tří týd-
nů od 24. dubna do 12. května 2023 zneprů-
jezdněna. Připravovaný uzavřený úsek bude 
pravděpodobně od kotelny za poliklinikou po 
křižovatku s ulicí Fričova. Dopravní značky a zá-
brana z dopravních kuželů, které budou moci 
být i na krátko odsunuty, tak aby mohli z této 
ulice vyjet v případě nutnosti rezidenti, přispě-
jí ke klidnějšímu prostředí. Věřím však, že po 
dobu půlhodiny si i obyvatelé této ulice mohou 

své odjezdy naplánovat tak, aby se v uzavřeném 
úseku ulice nepohybovalo vůbec žádné auto. 
Ulice tak bude od pondělí do pátku na 30 minut 
denně sloužit jako pěší zóna pro bezpečný po-
hyb dětí pěšky či na kolech a koloběžkách. 

V současné době společně s oddělením výstav-
by, úsekem dopravy a silničního hospodářství 
i městskou policií pracujeme na plánu zklidně-
ní dopravy v blízkosti škol po dobu tří týdnů.  
Půjde o experiment, který následně vyhodnotí-
me s žáky, rodiči i obyvateli této lokality. Nyní 
mapujeme dopravní situaci a zvažujeme:
– varianty omezení dopravy v části ulice Za Poš-

tou a Školní, 
– využití dopravního značení,
– možné záchytné body pro vysedání dětí z aut. 

Věříme, že nakonec bude celý projekt ku pro-
spěchu a přispěje k budoucí dopravní bezpeč-
nosti dětí před školami.

Jindřiška Romba, místostarostka
Zdroj foto: Freepik

Přijměte pozvání na březnové 
cestopisné besedy s názvem  
NAŠI NAŠIM
V únoru odstartoval v Dobříši cyklus vyprávění o cestování, přírodě a dal-
ších zajímavostech z koutů dalekých i blízkých. Besedy, na kterých mohou 
jejich návštěvníci vidět fotografie a užít si příjemné povídání o zkušenos-
tech cestovatelů z Dobříšska, se těší čím dál větší návštěvnosti a nesou se 
vždy ve velmi příjemné atmosféře. Přednášející nejsou profesionální ces-
tovatelé, ale lidé, kteří se dostali na krásná místa, kde viděli mnoho zajíma-
vého, a podělí o své zážitky a zkušenosti z cest. Zatím jste si mohli vyslech-
nout krásné vyprávění o dalekých končinách Nového Zélandu a Surinamu 
i našem blízkém okolí kolem Dobříše. Další krásná místa nás čekají.
Setkání s tématem cestování jsou realizována ve zbrusu nových prosto-
rech denního stacionáře v Domě pečovatelské služby města Dobříše 
za podpory ředitelky této organizace Dagmar Mášové. Společná setkání 
se zde uskuteční také každou březnovou středu od 17.00 hodin. 
Záštitu nad touto aktivitou převzala Alena Harmanová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí Městského úřadu Dobříš, která zároveň 
koncept celého únorového i březnového cyklu připravila.
Přijměte tedy pozvání a přijďte si v březnu poslechnout další před-
nášky z cyklu besed NAŠI NAŠIM, které jsou určeny široké veřejnosti. 
Všechna setkání jsou zcela zdarma. Lidé, kteří se podílejí na celé orga-
nizaci, ale i samotní přednášející realizují tyto večery z vlastního nadšení 
a bez nároku na honorář. „Potěší nás, pokud i samotní návštěvníci přinesou 
například něco dobrého na zub nebo něco zajímavého k danému tématu.  
Každá z doposud realizovaných besed byla pro mě samotnou i ostatní ná-
vštěvníky vždy velmi příjemně stráveným společným večerem a velkou inspi-
rací. Mám z celé akce velkou radost,“ dodává Alena Harmanová.
Vzhledem k omezené kapacitě prostoru, ve kterém se budou setkání ko-
nat, doporučujeme si místa na konkrétní besedu rezervovat předem for-
mou SMS na tel. 605 929 910. 

Zpracovala DH

Projekt Školní ulice aneb Pěšky do školy
Vážení spoluobčané, ráda bych vám představila projekt takzvané školní ulice, který 
chceme i v našem městě uskutečnit. V současné době se připravujeme na jeho 
postupnou realizaci, namýšlíme možné varianty jeho řešení, tak aby byl co možná 
nejvíce přínosný a zároveň co nejméně omezující pro všechny zúčastněné. 
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Stanislav Kadlec se narodil v roce 1951 a výtvar-
né práci se věnuje přibližně již 50 let. Vyrostl 
v Jincích a od svých 20 let žije v Sedlčanech. 
Kreslil tužkou i akvarelem, maloval také olejem. 
Postupem času se ale našel v tvorbě suchými 
pastely: „Tato technika mi umožňuje docílit jem-
ných odstínů a přechodů. Na výstavě, kterou jsem 
nazval Proměny krajiny, proto představím krajinu 
Brd, Šumavy a Sedlčanska v jejích proměnách,“ 
říká Stanislav Kadlec, který výstavu zahájí ně-
kolika vlastními klavírními improvizacemi, které 
zahraje. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
17.  března 2023 od 17.00 hod. ve výstav-
ním sále KD Dobříš. Výstava potrvá do 16. 4. 
2023. Otevřeno po–čt 8.30–16.00 hod., ne 
14.00–16.00 hod. Vstup zdarma!

18. 3. Divadelní spolek Kruh Dobříš – Manžel-
ské zemětřesení – DERNIÉRA!!!
Nenechte si ujít poslední představení humor-
né, bláznivé komedie o manželství a jeho stras-
tech i radostech. Ženy i muži jsou totiž velmi 
rozdílní a jejich myšlení tak může lehce zavdat 
nejrůznějším větším i menším problémům 
a zmatkům. Ochotníci z Dobříše se s  touto 
úspěšnou autorskou hrou Táni Staffové na prk-
nech dobříšského kulturního domu rozloučí, 
a tak neváhejte a přijďte si užít krásné divadlo. 
V derniéře Manželského zemětřesení uvidíte 
Erika Pergla, Lenku Kroužeckou, Helenu Lan-
gerovou, Danielu Piharovou, Oldřicha Kníže 
a další dobříšské ochotníky, kteří vás dozajista 
pobaví, rozpláčou i rozesmějí. 
Společenský sál KD Dobříš, sobota 18. břez-
na 2023 od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné!

24. 3. Lenka Dusilová BAND – koncert
Devítinásobná držitelka výročních hudeb-
ních cen Anděl Lenka Dusilová má novou 
kapelu.
Tento hvězdný BAND dává jejímu nadčasovému 
repertoáru novou jiskru a současný zvuk. Skupi-
nu tvoří špičkoví hudebníci v čele s kytaristou 
Igorem Ochepovskym. Hvězdný band dále tvoří 
klávesista Jan Aleš, basista Ondřej Hauser, bu-
beník Michal „Kolouch“ Daněk a vokalistka Alen.
„Brilantní hudebníci, kteří jsou o generaci mlad-
ší než já, velmi dobře vnímají současnou scénu,  

reflektují moderní aranže i zvuk. Dodávají novou 
energii výběru skladeb z mého dosavadního pů-
vodního repertoáru. Díky schopnostem a chemii 
této kapely se mi otevírají nové možnosti a nápa-
dy. Těším se na nový hudební svět přímočařejšího 
zvuku a skladeb, který mě aktuálně láká," říká 
o své nové kapele Lenka Dusilová. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 24. března 
2023 od 20.30 hod. Vstupné: 370 Kč (před-
prodej v trafice U Davida od 1. 2. 2023) 
a 400 Kč (Goout.net a na místě). 

28. 3. Travesti show TECHTLE MECHTLE – 
nová divadelní show Dokud nás smrt neroz-
dělí 

V dobrém i ve zlém, dokud nás smrt nerozdělí… 
Tuhle větu řekla minimálně jednou za život snad 
většina z vás. Ti odvážnější i vícekrát. Travesti 
skupina Techtle Mechtle si tentokrát ve svém 
pořadu posvítí na to, jak vypadá takové manžel-
ství po 30 letech pod jednou střechou. Uvidíte 
muzikálové a tanečně-divadelní představení, 
kde nebude nouze o vtipné scénky z manželství, 
které píše sám život. Uvidíte i propracované ta-
neční choreografie v bohaté kostýmní výpravě. 
Více informací naleznete na www.techtlemecht-
lerevue.cz nebo facebooku: Techtle Mechtle re-
vue – travesti show.
Společenský sál KD Dobříš, úterý 28. března 
2023 od 19.00 hod. Vstupné: 390 Kč (před-
prodej v trafice U Davida) a 440 Kč (na místě). 
(Pořadatel: Travesti skupina Techtle Mechtle) 

Připravujeme na duben:
13. 4. Expediční kamera 2023 – mezinárodní 
přehlídka filmů o cestování
20. 4. Vernisáž výstavy – Jan Hájek (obrazy)
21. 4. Koncert houslových virtuosů na zámku 
Dobříš – Václav Hudeček, Jan Mráček, Vlastimil 
Kobrle, Ludmila Mráčková a dal. – předprodej 
vstupenek v Informačním středisku Dobříš
28. 4. Alf Carlsson / Jiří Kotača Quartet – ja-
zzový koncert

Kultura KD – březen
Výstava ZEJTRADEŠ? Vojtěch Horálek a Linda 
Klimentová (malba a objekty) otevřena do 
12. 3. 2023.

10. 3. Kolektivní Halucinace + Vasilův Rubáš 
– dvojkoncert
Tento dvojkoncert slibuje mnohé.
Kladenská kapela Kolektivní Halucinace – 
dvě duše, jedno tělo, dva přátelé, hudebníci, 
zpěváci. Před rokem vydali třetí album Reality 
o labyrintu současnosti, ve kterém existují jen 
uzavřené bubliny oddělené vysokou zdí nepo-
rozumění. Písně o tom, že nám schází cosi, o co 
bychom se mohli podělit s ostatními. Akustické 
se proplétá s elektronickým a nad tím vším se 
klenou skvělé texty (Zdroj: ČT, Artzona).

Vasilův Rubáš, to jsou chytlavé melodie, nápa-
dité a vtipné texty plné originálních spojení, ob-
razů či asociací, a především neuvěřitelný proud 
energie. Přesně to nabízí folk-reggae-punkové 
duo Vasilův Rubáš. Máme se opět na co těšit...
Společenský sál KD Dobříš, pátek 10. března 
2023 od 20.30 hod. Vstupné: 300 Kč (před-
prodej v trafice U Davida od 4. 10.) a 330 Kč 
(Goout.net a na místě).
 
16. 3. Vernisáž výstavy obrazů Stanislava  
Kadlece s názvem PROMĚNY KRAJINY
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Knihovna: Mimozemšťané, slam poetry i program pro přátele knihovny
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, je tu 
opět MĚSÍC ČTENÁŘŮ, a tedy i několik našich 
speciálních nabídek:

VELKÁ ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE + PRŮKAZKA 
NA ROK ZDARMA!
Na celý březen vyhlašujeme mimořádnou 
amnestii. Máte-li u nás nějaký vroubek, přijďte 
ho s námi vyřešit a my vám promineme veške-
ré sankční poplatky. A navíc: pro nově přihláše-
né čtenáře průkazka do knihovny na celý rok 
zdarma!

JARNÍ PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ – 27. 2. až 
3. 3. OTEVŘENO!
O prázdninách rozšiřujeme výpůjční dobu od-
dělení pro děti takto:
pondělí + středa 8.00–17.00
úterý + pátek 8.00–18.00

TIBETSKÝ OBCHŮDEK V KNIHOVNĚ – po celý 
březen

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.

MDU – Tomáš Petrásek: Kde hledat mimo-
zemšťany – čtvrtek 2. 3. od 17.00

Astronom RNDr. Tomáš Petrásek, Ph.D., se vě-
nuje popularizaci astronomie a astrobiologie, 
vědního oboru, který se zabývá původem, vývo-
jem, distribucí a budoucností života ve vesmíru. 
Astrobiologii od roku 2015 také přednáší na 
Univerzitě Karlově. Je spoluautorem populárně 
naučné knižní série Vzdálené světy, zabývající se 
problematikou astrobiologie, a stejnojmenného 
webu, také je literárně činný v žánru science-fic-
tion. Jestli vás tedy zajímají mimozemské formy 
života, honem sem! Vstupné 60 Kč; káva/čaj 
v ceně.

KNIHOMRNĚ – pondělí 6. 3. od 10.00

Pokud je vašemu děťátku něco mezi šesti mě-
síci a třemi lety, šup s ním k nám do knihovny! 
V rámci celorepublikového projektu Bookstart 
pracujeme se 160 takto malými dětmi v devíti 
skupinách: jednou měsíčně pro ně chystáme 
speciální čtyřicetiminutový program s básnič-
kami, písničkami, pohybovými prvky a krátkou 
pohádkou. Dlouhodobé výzkumy jednoznač-
ně potvrzují jasnou souvislost práce s knihou 
u  předškolních dětí s pozdějšími výbornými 
školními výsledky. Vstup je volný a na prvním 
setkání obdržíte uvítací balíček s vhodnou kníž-
kou a průkazku na rok zdarma.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: ŽELVÍ RODINKA 
– pondělí 6. 3. od 12 do 17 hodin

Je vás doma málo? Pořiďte si želvičky! Ty z knihov-
ny jsou milé a naprosto nenáročné. Vstup volný, 
materiál zdarma.

PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT DO KNIHOVNY! 
– úterý 7., 14., 21. a 28. 3. a 4. 4. od 16.16

Kroužek pro děti jakéhokoli věku – ideálně však 
od 6 do 12 let – každé úterý zdarma. Výtvarná 
dílna, pohádka, povídání... Kroužek je volně pří-
stupný, není nutno chodit pravidelně, děti mo-
hou chodit i s rodiči. Hlavním cílem kroužku je 
propojit ukrajinské děti s jejich českými vrstev-

níky. Kroužek je podpořen Nadací OSF z progra-
mu Neformální vzdělávání v knihovnách.

SLAM POETRY NIGHT – sobota 11. 3. od 20.00 
v pivnici Kuklík

Poezie mladá, živá, naléhavá – tak trochu po pan-
káčsku... Ale nemějte obavy – žádné pubertální 
výkřiky... Texty v angažovaném podání trojná-
sobných mistrů ČR v duoslamu Doktora Filipiče 
a Tukana; a pár dalších skvělých slamerů k tomu... 
Vstupné dobrovolné. Pořádá MěK Dobříš a Xaver. 
Děkujeme pivnici Kuklík za spolupráci!

RUČPRČKY – úterý 14. 3. od 18.00

Základy háčkování, pletení, nové vzory a tech-
niky, originální výrobky, veselá nálada a neko-
nečně trpělivá pomoc lektorky Lenky Kšanové. 
Setkání jsou otevřená komukoli, bez předchozí 
domluvy; materiál a jehlice či háček s sebou! 
Pravidelně jednou měsíčně v úterý od 18.00 do 
19. 30. Vstup volný.

Chvíle pro pohádku: PRASÁTKO NA ÚTĚKU 
– čtvrtek 23. 3. od 17.00

Znáte půvabnou knížku Arnolda Lobela? A víte, 
co může způsobit přehnaná čistotnost? A vů-
bec: víte něco o prasátkách? Vhodné zejména 
pro děti od 5 do 10 let, vstup volný.

MŮJ PŘÍTEL KNIHOVNA – sobota 25. 3. od 
16.00
Program s hudbou, čtením, divadlem, výtvar-
nou dílnou a domácím občerstvením – pouze 
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pro Přátele knihovny a jejich hosty. Výhod pro-
gramu „Přátelé knihovny“ využívá již čtrnáct set 
čtenářů naší knihovny, chcete se přidat? Staňte 
se Přítelem knihovny a přijďte!

NOC S ANDERSENEM – pátek 31. 3. od 17.00 
do rána
Večerní a noční program v knihovně pro děti 
školního věku. Vycházka, hry, dílna, spaní 
v  knihovně... Nejlepší možnost, jak oslavit na-
rozeniny krále pohádek neboli Mezinárodní 
den dětské knihy! Kapacita akce je již bohužel 
vyčerpána.

NEHÁZEJ FRYNTU DO ŽITA! – soutěž o 3 000 Kč

Vyhlašujeme literárně-výtvarnou soutěž pro 
děti i dospělé ke 100. výročí narození básníka 
Emanuela Frynty. Inspirujte se kterýmkoli dílem 
či zajímavým osudem Emanuela Frynty. Pište, 
malujte, sochejte, foťte, natočte video... Dopiš-
te pokračování, napište variaci či napište vlastní 
báseň či příběh; ilustrujte některý z jeho textů, 
natočte mu blahopřání k narozeninám, zamys-
lete se nad odkazem a významem jeho díla pro 
dnešní společnost...
V každé kategorii – literární i výtvarné – ocení-
me 3 nejlepší práce a udělíme 3 finanční ceny.
Hodnota 1. ceny je 3 000 Kč, dále pak 2 000 Kč 
a 1 000 Kč. Více na www.knihovnadobris.cz.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Cyklus přednášek zajímavých osobností není 
skutečný studijní program, je tedy otevřen ko-
mukoli, bez nutnosti přihlášek či rezervací. Vy-
berte si přednášky, které vás zajímají, nebo si 
rovnou pořiďte zvýhodněné předplatné. V tom-
to semestru k nám kromě známé novinářky 
Petry Procházkové přijede ještě historik umění 
Jaromír Adamec – poví vám o New Yorku vše, co 
byste chtěli vědět; v červnu pak bude novinář 
Tomáš Etzler hovořit o Číně minulé i součas-
né. Přednášky se konají (s výjimkou přednášky 
P. Procházkové) vždy první čtvrtek v měsíci od 
17 hodin. Předplatné na zbývající tři přednáš-

ky můžete koupit v knihovně za zvýhodněnou 
cenu 120 Kč – a to i v dárkovém balení pro vaše 
blízké!

KNIHOMRNĚ – pondělí 3. 4. od 10.00
Dubnová nadílka říkadel, básniček a písniček 
– a pohádka k tomu.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: VESELÝ ZAJÍC 
– pondělí 3. 4. od 12 do 17 hodin

Zajíčci se radují, že je tu konečně jaro! Takového 
veselého parťáka mít doma, to stojí za to. Tak si 
ho k nám přijďte vyrobit. Vstup volný, materiál 
zdarma.

VESELÉ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – 18. až 20. 4. od 
10 do 12 hodin

Opět se nám podařilo získat nejvtipnější pamě-
ťovou trenérku Stáňu Benešovou! Neváhejte, 
hlaste se, dokud jsou volná místa. Kurz je vhod-
ný jak pro nováčky, tak pro absolventy našeho 
předchozího kurzu. Za třídenní trénink zaplatíte 
pouhých 100 Kč. Pouze pro předem přihlášené!

LUKÁŠ BRYCHTA: LOFOTY – výstava do konce 
března
Velkoformátové barevné fotografie z krajin po-
lární záře – prostě nádhera...

MAGIC THE GATHERING – každé pondělí od 
17.00
Přijďte si zahrát! Vstup samozřejmě volný.

ČEŠTINA PRO CIZINCE – dvouhodinový kurz 
zdarma každý pátek od 16.00
Kurzy pro dospělé a mládež – více informací 
v knihovně, na našem fb a www.knihovna-
dobris.cz nebo na tel. č. 777 299 044. Kurz je 
podpořen Nadací OSF z programu Neformál-
ní vzdělávání v knihovnách.

Milí čtenáři, do opravdového jara to nejspíš ještě 
chvíli potrvá, tak co se dá dělat: zatím si musíme 
vystačit s dobrou zábavou doma – nebo třeba 
v knihovně... Jsme tu pro vás šest dní v týdnu 
(kromě čtvrtka) a těšíme se na vás!

Romana Nováková

KULTURA A SPOLEČNOST

Noc s Andersenem
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Užijte si s námi poslední Manželské zemětřesení
Ochotníci z Dobříše si vás dovolují po-
zvat na derniéru svého úspěšného hu-
morného představení o nejen partner-
ských vztazích. 
Autorské dílo režisérky Táni Staffové s názvem 
Manželské zemětřesení mělo premiéru 20. květ-
na 2022 na domácí půdě Kulturního domu Dob-
říš a zde se s touto hrou dobříšští ochotníci také 
rozloučí. 
Divadelní spolek Kruh Dobříš uvede v sobotu 
18. března od 19.00 hod. DERNIÉRU své úspěšné 
hry Manželské zemětřesení. Vstupné je dobro-
volné! Ochotníci z Dobříše se s touto úspěšnou 
autorskou hrou režisérky Táni Staffové na prk-
nech dobříšského kulturního domu rozloučí, 
a tak neváhejte a přijďte si užít krásné divadlo. 
Kromě dobříšského publika měli možnost vidět 
hru plnou vztahových zemětřesení na mnoha 
jiných místech. Diváci vítali herce z Dobříše na-
příklad v Čenkově, v Sedlčanech, Žebráku, v Mi-
roticích, Kamýku nad Vltavou a naposledy také 
v Nové Vsi pod Pleší. 
U této hry se rozhodně zasmějete a jistě v ní po-
znáte i mnohé všem dobře známé životní stras-
ti i radosti. Herci vám ukáží lásku, pláč, radost, 
smutek, ale i mnoho dalšího, a hlavně vás budou 

bavit. Zvláště v manželství jsou totiž situace, ve 
kterých je rozdílné myšlení mužů a žen zřejmé 
a velmi lehce se díky němu dá upadnout do man-
želské krize…
„Chtěla jsem vyjádřit, jak složité a komplikované 
partnerské vztahy jsou, protože je tvoří krásné 
lidské bytosti, nepřipravené zvládnout náročné 
životní situace, jako jsou stereotypy, nuda, nevě-
ra, vášeň, touha, korona a mnoho dalšího, co bytí 

přináší,“ říká o své hře autorka a režisérka Táňa 
Staffová. 
V derniéře Manželského zemětřesení uvidíte 
Erika Pergla, Lenku Kroužeckou, Helenu Lange-
rovou, Danielu Piharovou, Oldřicha Kníže a další 
dobříšské ochotníky, kteří vás dozajista pobaví, 
rozpláčou i rozesmějí.

Zpracovala DH
Foto: Lenka Kotápišová

Římskokatolická farnost 
Dobříš 
Pastorační centrum sv. Tomáše zve na cyklus před-
nášek Postní duchovní obnovy s P. Michaelem 
Slavíkem. Přednášky se budou konat vždy v úterý 
od 19 hod. v pastoračním centru, a to 7., 14., 21. 
a 28. března. Vstupné je dobrovolné.

Srdečně zveme také na vernisáž obrazů 
paní Jarmily Maršálové, která se bude konat 
26. března od 10.15 v prostorách pastoračního 
centra. S vernisáží je spojeno tradiční agapé 
u kávy a čaje. Výstavu pak bude možné zhléd-
nout v pondělí a v pátek od 9 do 12 hod. a ve 
čtvrtek od 9 do 17 hod., případně po předchozí 
domluvě na pcstomas@volny.cz.

Mgr. Veronika Tetuová Tříkrálová sbírka 2023 v Dobříši a okolí
Na začátku roku 2023, jako každoročně, tři králové zpívali, že jdou k nám s radostným pozdravem 
do nového roku a s prosbou o příspěvek do kasičky charity. Koledovalo se v Dobříši, Staré Huti, ve 
Voznicích, na Budínku, ve Svatém Poli, v Rosovicích, Dlouhé Lhotě a v Obořišti. Letošní sbírka, po 
covidové pauze, byla úspěšná, vybralo se celkem 110 028 Kč. Výtěžek z Tříkrálové sbírky jde pouze 
na sociální účely, na pomoc těm, kteří jsou v tíživé situaci. Děkuji touto cestou všem dárcům i obě-
tavým koledníkům.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš, zdroj foto: www.trikralovasbiraka.cz

Dobříšské večery hudby
Milí přátelé vážné hudby, zveme vás opět na 
cyklus koncertů pod názvem Dobříšské veče-
ry hudby. Program letošního roku je sestavený 
z duchovních a světských skladeb. Čeká vás de-
vět koncertů, z nichž uvádíme první tři:

26. března 2023 od 19.00: v kostele Nejsvětější 
Trojice zazní PAŠIJE PODLE JANA od současné-
ho skladatele Radka Rejška (Pedagog, carillonér 
– hráč na zvonkohru, varhaník, hudební reži-
sér a skladatel). Představí se Vepřekův smíšený 
pěvecký sbor z Příbrami se sólistkou Kateřinou 
Falcníkovou pod vedením regenschoriho svato-
horského kůru Pavla Šmolíka. 

10. dubna 2023 od 19.00: další velikonoční 
koncert se uskuteční v kostele Nejsvětější Troji-
ce, kdy se představí ženský pěvecký sbor Bubu-
reza, sbor Gymnázia a Hudební školy hlavního 
města Prahy, smyčcové kvarteto složené ze stu-
dentů GMHS. Společně uvedou skladbu STABAT 
MATER Giovanniho Battisty Pergolesiho pod ve-
dením Miloslavy Vítkové.

1. května 2023 od 19.00: Jarní koncert v kos-
tele Nejsvětější Trojice. Na programu budou 
skladby H. I. F. Bibera, J. Rheinbergera, B. Mar-
tinů, J. Suka a J. Tůmy v podání Lucie Sedlákové 
Hůlové – housle a Jaroslava Tůmy – varhany.

Ivo Kylar sen.
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První letošní závodní úspěchy v Aerobik studiu Orel Dobříš
V únoru začalo druhé pololetí dětských sportov-
ních kurzů a my u nás vítáme všechny děti, kte-
ré se v půlce školního roku k nám přidaly nově. 
Přejeme všem, ať se jim u nás hezky sportuje 
a těšíme se na společné zážitky. 

Závodní oddíl dokončil přípravu zcela nových 
choreografií pro nastávající sezónu a všechny 
týmy už netrpělivě čekají, až poměří síly s ostat-
ními na závodech po celé republice. Náš nej-
mladší závodní tým již letošní závodní sezónu 

zahájil. Svou sestavu s názvem Rebelky, se kte-
rou závodí v kategorii aerobik show 8–10 let, již 
předvedl na třech závodech. První závod, premi-
éra děvčat s novou choreografií, proběhl 22. led-
na v Českých Budějovicích. Zde naše závodnice 
vybojovaly stříbrnou medaili. Také z druhých 
závodů v nedaleké Příbrami přivezly 4. února 
stříbro. Největší úspěch na ně čekal na Kladně 
12. února, kde děvčata ve své kategorii zvítězila. 
Jsme na ně moc pyšné. Tým trénuje třikrát týdně 
a jejich píli a hezké výsledky mají na svědomí i je-
jich dvě trenérky Kamila Paulová a Bára Pechma-
nnová. Závodních týmů máme v orlovně celkem 
sedm a do konce školního roku pojedou ještě na 
17 závodů. Držíme palce, aby se všem týmům 
dařilo. A doufáme, že se o dalších úspěších do-
zvíte v některém z příštích vydání.
Aktuální informace včetně výsledků naleznete 
na internetových stránkách www.aerobikdob-
ris.cz a na oficiálním facebooku a instagramu.

Tým ASOD

14. ročník Dobříšského čtyřboje dvojic 
se uskutečnil 21. ledna v sokolovně v Dobříši
Závodu se zúčastnilo 119 dívek z 8 gymnastic-
kých klubů, kromě Gymnastiky Dobříš to byl 
Elánsport Beroun, TJ Týnec nad Sázavou, TJ So-
kol Senohraby, KG Bělá pod Bezdězem, Gymnas-
tika Říčany, TJ Chomutov a TJ Sokol Benátky nad 
Jizerou. Závodilo se v klasickém gymnastickém 
čtyřboji na přeskoku, hrazdě, kladině a  v  akro-
bacii. Závod probíhal od 9 až do 16 hod. v pěti 
sledech dle jednotlivých kategorií. Začínaly 
mladší žákyně 2, kde se vítězkami stala děvčata 
z Elánsportu Beroun, 2. místo obsadily domácí 
závodnice Eliška Strnadová a  Jana Čechová. 

V  kategorii mladší žákyně 1 zvítězily závodnice 
Gymnastiky Dobříš Scarlet Gallego Slezáková 
s Anetou Peckovou. 11. místo obsadila dvojice 
Anna Lišková, Magdaléna Petáková. V nejmlad-
ších kategoriích dominovaly dívky z Gymnastiky 
Říčany, z našich dívek se nejlépe umístily v  roč. 
2017: 4. Viktorie Svobodová, 11.  Matilda Turpin, 
12. Ema Šimonovská, 13. Karolína Kotěšovská 
a v roč. 2016: 8. Elena Sedláková, 12. Natálie To-
manová, 15. Barbora Lišková. Odpoledne nastou-
pily k závodu starší kategorie. Mezi staršími žá-
kyněmi 3 (5.–6. třída) vyhrála děvčata z Berouna.  

Zdravíme z Dobříšku, 
pomalu nás opouští paní Zima a my se těšíme 
na vše, co nás společně čeká. 
Všichni netrpělivě čekají na letní příměstské 
tábory. Lektorky pro děti letos připravily velmi 
zajímavý program.

A co děti čeká v šesti turnusech? 
10.–14. 7. 2023 – Duhové léto (od 6 do 9 let)
17.–21. 7. 2023 – Pohádky spojené s hrou 
a jógou (od 5 do 8 let) 

24.–28. 7. 2023 – Rychlým krokem celým 
rokem (od 7 do 10 let) 
31. 7. – 4. 8. 2023 – Trpaslíci hledají pohádku 
(od 4 do 7 let) 
7.–11. 8. 2023 – Olympiáda pod pěti kruhy 
(od 7 do 11 let) 
14.–18. 8.2023 – Tvoříme si vlastní knížku 
(od 7 do 11 let) 

V březnu se do Dobříšku vrací keramika pro děti. 
Naše paní koordinátorka se moc těší na společ-

Rodinné centrum Dobříšek né výrobky. Měla již možnost se s některými 
dětmi poznat, a proto věříme, že si budou rozu-
mět. Čeká nás i velké množství zajímavých před-
nášek a workshopů, na které jste srdečně zváni. 
Od 27. března si budete i letos moci vyzvednout 
u Dobříšku velikonoční osení zdarma. 
Veškeré informace naleznete na našich webo-
vých stránkách www.dobrisek.cz. Sledovat nás 
můžete také na facebooku a nově i na insta-
gramu @rc_dobisek. Registrace je možná ve 
webookru RC Dobříšek, z. s. – Webooker.eu.

Za tým rodinného centra Dobříšek 
Tereza Studená

Domácí závodnice obsadily 2. místo (Marie Car-
bochová, Kateřina Tománková), 3. místo (Terezie 
Guttenbergová, Helena Sochorová), 4. místo 
(Veronika Kropáčková, Markéta Baudisová) 
a 10. místo (Nikol Michelová, Isabela Nerglová). 
I v kategorii starších žákyň 4 (7.–9. tř.) se našim 
gymnastkám vedlo také výborně. Zlatou medai-
li si sice odvezly dívky do Říčan, ale stříbro zůsta-
lo na Dobříši zásluhou Hany Hoškové a Karolíny 
Plasové a bronz také díky Karolíně Vávrové a Sa-
bině Mandové, 6. místo obsadila Barbora Hrdlič-
ková a Sofie Laštovková. V kategorii dorostenky 
a ženy zvítězily dívky z Týnce nad Sázavou.
Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě 
a  organizaci závodu, rozhodčím za bodování, 
trenérům za přípravu děvčat. Děkujeme městu 
Dobříš za podporu činnosti našeho sportovního 
klubu. Celkové výsledky najdete na www.gym-
nastika-dobris.cz.
Týden poté 28. ledna jsme s dívkami odjeli na 
7. ročník teamgymového závodu družstev do 
Dobřichovic. Ze čtyř přihlášených týmů pro ne-
moc odjela nakonec jen dvě družstva. Kategorie 
mladší ročník (2012 a mladší) se sedmi dívkami 
a Trio (ročníky 2011 a starší) se čtyřmi dívkami. 
Závodilo se v dvojboji, na trampolíně a akroba-
cii. Mladší družstvo skončilo 19. z 23 družstev. 
Bohužel jsme obdrželi velkou srážku za nepřed-
vedení správné společné řady. Triu se závod vy-
dařil. Skončilo 7. z 13 družstev. Chybí nám větší 
obtížnost, která se v našich cvičebních podmín-
kách nedá natrénovat. 

Za Gymnastiku Dobříš Jitka Holcová
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Stolní tenis v Dobříši zahajuje pravidelné 
tréninky pro děti
Od poloviny února jsme s kolegou Davidem otevřeli tréninky stolního tenisu pro 
děti. Chtěli bychom, aby stejně tak jako bájný pták fénix ožilo to, co tady David již 
rozvíjel a co bylo vinou covidu nuceně přerušeno. 
Začali jsme společně trénovat děti a mládež a postupně rozšiřujeme řady našich 
hráčů. Naším záměrem je předat dětem naše herní zkušenosti nabyté celoživotním 
hraním a naučit děti této krásné hře, nabídnout jim sport, který by je bavil a měly 
z něho radost, a kdyby nic jiného, tak aby se stal jejich koníčkem na celý život.  
Rádi bychom pozvali všechny zájemce, kteří by chtěli objevit kouzlo jednoho z na-
šich historicky velmi úspěšných sportů: Přijďte si zahrát a vyzkoušet si, jaké to je 
trefit se do tak malého míčku.
Cesta k nám vede přes pravidelné týdenní tréninky, které jsou vždy ve středu a v pá-
tek od 18.40 do 20.00 hodin v tělocvičně základní školy v Lidické ulici 384 (cca 150 m 
za Penny Marketem na náměstí).

Na viděnou se budou těšit trenéři stolního tenisu 
David Selucký a Marek Drbohlav, tel. 601 125 900

Trnkový květ vás zve 
Tvořivé dílničky pro rodiče s dětmi 
18. března 2023, cena 350 Kč / 2 osoby, pro rodiče s dětmi 
4–11 let, nutno se přihlásit dopředu na https://1url.cz/rrvVs.
Pojďte si užít váš společný čas kreativně. Tentokrát budeme 
plést z papírových ruliček.

Psychické zdraví a jak ho podpořit 
29. března 2023 od 18 hod., přednáší Alena Večeřová-Procház-
ková, vstupné dobrovolné, v budově ZŠ Trnka.
Základem psychického zdraví je psychická odolnost. Co to je 
a jak ji mohu posilovat? Přijďte podpořit své zdraví a sami sebe.

Proč se Češi tak obtížně vyrovnávají s minulostí? Co o nás 
samotných říká Paměť národa?
5. dubna 2023 od 17 hod., přednáší Mikuláš Kroupa, vstupné 
dobrovolné, v budově ZŠ Trnka.
O hrdinech a zbabělcích, o temných obdobích i chvílích velkých 
činů s ředitelem Post Bellum, zakladatelem projektu Paměť ná-
roda, spoluautorem rozhlasového a televizního cyklu Příběhy 
20. století.

Akce jsou spolufinancovány formou veřejné finanční podpory 
(dotace) z rozpočtu města Dobříše. Za podporu děkujeme.

Za spolek Trnkový květ Monika Zárubová

Příměstské tábory pro děti s nejlepším 
programem? To jsou Veselé příměšťáky!
Pojďte si s námi opět užít pár dní 
o prázdninách úplně nejvíc senzačně!
Veselé příměšťáky pro holky i kluky na-
bídnou opět tu nejlepší zábavu a úžas-
né zážitky. 
Na prvním příměšťáku, který se usku-
teční od 24. do 28. července 2023, 
se můžete těšit na program s názvem  
„Týden s animáky“. Tyhle dny si napl-
níme hrami, zábavou, poznáváním naší 
historie, současnosti i budoucnosti, ob-
jevováním, ale i výlety, písničkami, tan-
cem a spoustou jiných aktivit.
Na druhém příměštáku, který se usku-
teční od 21. do 25. srpna 2023, bude 
naším tématem „Strojem času za dob-
rodružstvím“. Už sám název napovídá, 
že si užijeme nejrůznější aktivity s na-
šimi oblíbenými hrdiny z animovaných 
pohádek a filmů. Budeme si hrát, smát 
se, tvořit, ale budeme si i povídat a po-
znávat.
A na co se moc těšíme, je čtvrteční pře-
spání na obou našich turnusech. Těšit se 
děti mohou také na senzační pyžamo-
vou párty a spoustu krásných odměn 
a motivačních úkolů.

Kdy a kde se naše příměšťáky konají?
Program pro děti bude připraven od 
pondělí do pátku vždy od 8.00 do 

16.30  hod. Zázemí nám poskytne jako 
loni dobříšská Jógovna (ulice Plukovní-
ka B. Petroviče 86).

Chcete se přihlásit? Tak teď je ten nej-
lepší čas...
Přihlášku a další podrobnosti k obě-
ma turnusům naleznete na webových 
stránkách www.veselarodina.org. Mís-
ta se nám už teď rychle plní, tak raději 
moc neváhejte! Více informací i o nás 
a  našich dalších akcích se dozvíte také 
na našem facebooku Veselá rodina, z. ú., 
nebo instagramu @vesela_rodina.

A na koho se můžete těšit? 
Na nás všechny veselé animátory. Jako 
o  vlastní se o vás bude starat Denča, 
Sára, Faustýnka, Anetka, Bětka, Natál-
ka, ale třeba i Matouš, Dan a naši další 
kamarádi. Budou to senzační dny, do 
kterých dáme to nejlepší z nás a během 
kterých si s dětmi užijeme všechny akti-
vity na maximum. Zároveň ale budeme 
dbát i na jejich individuální potřeby, tak 
aby se všechny holky i všichni kluci cítili 
celý týden v pohodě a na příměšťáku se 
jim prostě líbilo!

Těšíme se na vás! 
Tým animátorů Veselé rodiny



DOBŘÍŠSKÉ LISTY | 23SPORT A ZÁJMOVÁ ČINNOST

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 
Vzpomínky

Dovoluji si touto cestou vyjádřit svou hlubo-
kou omluvu paní Plevkové a její rodině. V úno-
rovém vydání Dobříšských listů jsem při opisu 
textu špatně uvedla datum úmrtí jejího mi-
lovaného manžela a způsobila tak nepříjem-
nosti, které mě velmi mrzí. Prosím tedy ještě 
jednou za prominutí a vzpomínku na pana 
Františka Plevku si dovoluji otisknou znovu, 
a tentokrát samozřejmě se správným datem. 

S přáním upřímné soustrasti 
Denisa Havlíčková.

Dne 26. února 2023 to 
byl 1 rok, kdy mě neče-
kaně opustil můj milova-
ný manžel pan František 
Plevka. Byl to rok plný 
smutku a bolesti nad 
ztrátou člověka, který se 
už nikdy nevrátí. 

S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

Dne 4. února 2023 
uplynuly 4 roky, kdy 
nás opustil pan Jan 
Houska.

Vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.  

Dne 9. března 2023 
to bude 10 let, co nás 
opustil po vážné nemo-
ci Zdeněk Vávra. Stále 
vzpomínáme. 

Manželka a synové.

Dne 9. března 2023 uplyne již 19 let, kdy tiše 
odešla naše milovaná maminka, babička 
a  prababička paní Vlasta Mášová z Dobříše. 
Dne 30. března 2023 uplyne již 33 let od 
smrti našeho tatínka pana Miroslava Máši. 
Dne 11. dubna 2023 uplyne 12 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.

Poděkování

Moc děkuji za uložení nalezeného klíče, 
2.  února 2023, na pokladně prodejny Lidl 
Dobříš.

Děkuji, Mitsubishi.

Pozvánka na veřejné 
vyvěšování ptačích 
budek na Dobříši

Dne 18. března 2023 vás zveme na společné 
věšení ptačích budek na Dobříši. Součástí akce 
bude povídání o obyvatelích ptačích budek (ne-
jen z řad ptáků) a jejich správné výrobě a insta-
laci. Připraven bude i kvíz pro děti. Sraz v 9.00 
hod. v parčíku před hřbitovem na Dobříši (GPS: 
49°46'59.304"N, 14°10'55.462"E).
Účast zdarma. 
Pořádá Přírodovědný spolek Dobříš.

Autor foto: © Martin Strnad
Autor textu: Zuzana Strnadová

Klub seniorů Dobříš  
má důležitá sdělení  
pro všechny členy!
1. Od 6. března 2023 vždy každé pondělí a každý 

čtvrtek od 16 do 19 hod. se opět budeme schá-
zet v klubovně na Dukeláku. A pozor! Přezou-
váme se! Nezapomeňte na přezutí nebo návle-
ky. Místo je nám známé, ale prostory klubovny 
jsou úplně nově uspořádány, moderně vybave-
ny jako denní místnost pro potřeby stacionáře. 
Opravdu nás těší a za to díky, díky vedení měs-
ta i vedení PS, že dobříšští důchodci mají zase 
prostor ke své klubové činnosti. Jen určený čas, 
ten nás netěší. Naše město je poklidné, bezpeč-
né, ale my postarší jsme v podvečer už nejra-
ději doma nebo v blízkosti domova. Vzhledem 
k ročním dobám máme obavy, jak se budeme 
scházet, až nastanou „krátké dny“. 

2. Dne 22. března 2023 v 8 hod. z náměstí od 
radnice jedeme na výlet. Navštívíme krásný 
zámek v Pardubicích a lázně Bohdaneč. Cena 
zájezdu je 250 Kč.

3. Vaše náměty, připomínky, placení příspěvků 
a zájezdů vždy v pondělí. Schůze výboru prv-
ní čtvrtek v měsíci ve 13 hod. v DPS. 

Přejeme všem pevné zdraví, pohodu a opatruj-
te se. Čekají nás radostná a zajímavá setkání. 

Výbor klubu

Pozvánka na noční 
vycházku za sovami 
do okolí Dobříše

V sobotu 18. března 2023 vás zveme na noční 
vycházku za sovami do okolí Brodců. Součástí 
bude povídání o těchto nočních opeřencích, 
poslech jejich hlasových projevů a pokus o od-
chyt za účelem kroužkování. Sraz v 18.00 hod. 
na okraji lesa za chatovou osadou v Brodcích 
(GPS: 49°48'14.515"N, 14°9'3.840"E).
Oblečení do terénu a čelovku s sebou. Doba tr-
vání akce cca do 20.00 hod. 
Účast zdarma. 
Pořádá Přírodovědný spolek Dobříš.
V případě nepříznivého počasí bude akce odlo-
žena (informace bude zveřejněna na webových 
stránkách spolku: www.spolekdobris.cz a FB: 
https://www.facebook.com/SpolekDobris).

Autor foto: © Antonín Janča
Vážení přátelé 
zahrádkáři, 

Základní organizace ČZS Dobříš 
připravila několik odborných 
přednášek se zahrádkářskou 
tematikou. V únoru jsme před-
stavili zahrádkářům a všem zá-
jemcům, jak je možné z vlastní 
zahrádky získat ovoce a zele-

ninu po celý rok. Pokračování přednášek o za-
hrádce a zahrádkaření je součástí odborné části 
naší březnové členské schůze. 

Oznamujeme vám, že v sobotu dne 11. břez-
na 2023 se koná výroční členská schůze naší 
základní organizace, na které v odborné části 
proběhne přednáška na téma Příprava zahrádky 
na nové vegetační období. Schůze se bude ko-
nat od 9.00 v salonku restaurace Sokolovna 
na Mírovém náměstí, ukončení předpoklá-
dáme ve 14.00. 

Všechny členy organizace srdečně zveme. Při 
prezenci proběhne prodej členských známek, 
proto si vezměte členské legitimace s sebou.  
Těšíme se na vaši účast.

Za výbor ZO ČZS Karel Vítek, předseda 

Kulíšek nejmenší odchycený na Hřebenech 

Lejsek černohlavý hnízdící v budce 108 
v oboře Aglaja 

Uzávěrka příspěvků 
do dubnového vydání Dobříšských listů  

bude 15. března 2023.

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667  

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Podle dochovaných dokumentů v Dobříši exis-
tovaly pouze odbočky Družiny a Svazu, ale to 
nemělo dlouhého trvání, protože společnou 
ideou celého legionářstva bylo sjednocení do 
nějaké velké zastřešující apolitické organizace. 
Tak v lednu 1921 v pražském Karlíně vznikla Čes-
koslovenská obec legionářská, která absorbova-
la téměř všechny dosavadní legionářské spolky. 
Sloučení zrcadlově proběhlo i v Dobříši, ovšem 
s jistým zpožděním. 
Třetího července 1921 v občanské besedě 
v 10 hodin dopoledne proběhla likvidace místní 
odbočky Družiny a všichni dosavadní členové 
svým čestným prohlášením stvrdili přechod do 
Československé obce legionářské. Něco podob-
ného jistě proběhlo i u odbočky Svazu, ačkoliv 
o  tom nemáme záznam, protože dne 12. pro-
since 1921 legionáři kameník František Stočes 

a dámský krejčí Josef Kadlec oznamují Zemské 
správě politické v Praze vznik nového spolku 
– Jednoty Dobříš Čs. obce legionářské (dále 
ČsOL). Prezenční listinu ustavující schůze jed-
noty sice podepsalo jen 38 legionářů z Dobříše 
a okolí, ale již brzy se počet členů zdvojnásobil. 
Na Dobříšsku je sice evidováno celkem 107 le-
gionářů, ale někteří už padli ve válce, další osud 
zavál do jiných částí republiky a někteří neproje-
vili o členství v jednotě zájem. Vyskytly se i tako-
vé případy, kdy byl konkrétní veterán svými bý-
valými spolubojovníky považován za legionáře, 
ale nesplňoval zákonné podmínky k udělení sta-
tusu „legionář“. Za legionáře dle zákona byl po-
važován jen takový příslušník legií, který do od-
boje vstoupil před 28. říjnem 1918 a můžou mu 
to dosvědčit minimálně tři již ověření příslušníci 
odboje. Ti, kteří neobdrželi status legionáře dle 

Dobříšská jednota Československé obce 
legionářské
Jako v celé republice, i v Dobříši existovaly odbočky různých legionářských organi-
zací, které měly ústředí v Praze. Poslední legionáři z Ruska se ještě vraceli v průběhu 
roku 1920, ale už na podzim 1919 vznikly první dva spolky – konzervativní „Družina 
čs. legionářů“ a socialistický „Svaz čs. legionářů“. Později se k nim přidala apolitická 
„Jednota čs. legionářů“, která ovšem měla nejmenší personální zastoupení. 

zákona, reagovali různě. Většina vystoupila ze 
spolku a přestala platit členské příspěvky, ale 
někteří zůstávali dále jako rovnocenní členové.
Mezi obvyklé aktivity členů jednoty ČsOL pat-
řilo pořádání plesů, organizování divadelních 
představení, pořádání slavnostních průvodů 
při různých výročích či při návštěvách význam-
ných hostů, organizování a vyplácení podpor 
legionářům v tísni či vdovám a sirotkům z pod-
půrného fondu a evidence všech legionářů 
v  regionu. Jednota dobříšská iniciovala jako 
jedna z prvních vybudování pomníku padlým 
ve světové válce, a to ještě před svým úředním 
vznikem – konkrétně počátkem listopadu 1921. 
Po dalším štěpení legionářského hnutí po roce 
1926 a vzniku dalších legionářských organizací 
vznikla v Dobříši i Obec přátel legionářů, což byl 
takový trik, jak rozšířit své řady i o nelegionáře. 
Spolky se tak navzájem trumfovaly, kdo má více 
členů, ale ČsOL i tak vedla s velkým náskokem.
Členové jednoty v průběhu první republiky stárli 
a jejich legionářské uniformy se musely přešívat, 
aby se lépe přizpůsobily měnícím se postavám. 
Nicméně věrnost republice a jejímu preziden-
tovi neoslabovala, což se projevilo v roce 1937 
při úmrtí T. G. Masaryka i o rok později v době 
mnichovské krize. Už během druhé republiky se 
aktivita dobříšské jednoty minimalizovala a po 
příchodu německé armády v březnu 1939 se už 
jen čekalo na oficiální zrušení či zákaz.

PhDr. Jan Michl, Ph.D.
Muzeum města Dobříše

Legionáři z Dobříše a okolí u pomníku padlým na náměstí Komenského dne 16. května 1937. 
Muž na začátku první řady v tmavé čepici a světlé uniformě je francouzský legionář, za ním 

v druhé řadě v klobouku stojí italský legionář a ve třetí řadě se marně snaží páskem 
stlačit břicho ruský legionář
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 3. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce, konaného dne 20. 2. 2023:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– opravy místních komunikací v rozsahu úse-

ků Malostranská, U Potoka a část ulice Lou-
kotova dle obdržené nabídky společnosti 
Strabag a. s., IČ 60838744 a pověřuje staros-
tu obce podpisem smlouvy o dílo; u díla 
rekonstrukce cesty k lesáckým bytovkám 
podmiňuje realizaci tím, že se majitelé bytů 
a pozemků budou podílet na této investici;

– Smlouvu č. O-2023-031 na sběr, přepravu 
a  nakládání s komunálními odpady mezi 
obcí Stará Huť a společností Dokas Dob-
říš s. r. o., IČ 25144251 na rok 2023;

– zřídit úsekové měření v ulici Knínská a pově-
řuje starostu obce, aby vstoupil do jednání 
s Městským úřadem Dobříš o možnostech 
a podmínkách realizace úsekového měření;

V diskusi podal starosta obce informaci o prů-
běhu soudního jednání o odstranění asfaltové-
ho povrchu části pozemku s panem Minářem 
jako žalobcem, seznámil s Protokolem o jedná-
ní před soudem prvního stupně;

– místostarostka obce informovala o průbě-
hu jednání k připravované studii potenciálu 
trati č. 210 se zaměřením na úsek Vrané nad 
Vltavou – Dobříš se zástupci organizace IDSK 
a zástupci zainteresovaných měst a obcí; dle 
ubezpečení zástupce IDSK nebude doprava 
na trati Dobříš – Praha zrušena; 

Dále starosta obce:  
– podal informace o opravách v kulturním 

domě (KD), kde byla téměř dokončena insta-

lace vzduchotechniky, byly provedeny výko-
pové práce pro odvlhčení zdí v zázemí KD;

– podal informace o kontrole veřejného 
osvětlení, kterou provedl s pověřenou elek-
trofi rmou; v některých částech obce bude 
nutné instalovat nové lampy z důvodu 
postupného rušení venkovního el. vedení 
společností ČEZ včetně sloupů, které byly 
dříve využívány i  pro umístění veřejného 
osvětlení;

– informoval o plánované úpravě parku 
u  vstupu do obce (mezi ulicemi Dělnická 
a  Karla Čapka), byla provedena poptávka 
studie na úpravu parku včetně umístění prv-
ků na cvičení a místa k rozsvícení vánoční-
ho stromu (stávající prostor je nevyhovující 
z bezpečnostního hlediska).

– informace o úklidu obce dne 1. 4. 2023;

– informace o jednání na Krajském úřadu Stře-
dočeského kraje a na MŠMT ohledně mož-
ností získání dotací na výstavbu 2. stupně 
základní školy ve Staré Huti; situace není 
jednoznačná a získání dotace je podmíněno 
výstavbou např. spolkové školy, případně 
„detašovaného pracoviště“ existující školy 
jiné; stále probíhají jednání pro nalezení nej-
vhodnější alternativy.

 Pan Němec se dotázal na situaci ohledně 
propadajících se překopů v ulici Družstevní 
a přilehlých; pan starosta sdělil, že reklama-
ce prací byla zaslána a zástupce stavební 
fi rmy, která práce realizovala, komunikuje 
a plánuje kontrolu.

Poplatek za psa 
Připomínáme, že poplatek za psa na rok 2023 
má být uhrazen do 31. 3. 2023.

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci břez-
nu 2023 dožívají paní Drahoslava Slepičková 
a pan František Pešek.

Srdečně blahopřejeme.

Poděkování
Děkuji za krásná přání k mým 93 letům od obce, 
SPOZ a Klubu důchodců Stará Huť. Velmi mě to 
potěšilo. 
 Josefa Jahodová 

Klub důchodců
zve všechny zájemce na besedu o skautském 
hnutí ve Staré Huti ve čtyřicátých letech minu-
lého století. Budou vzpomínat pamětníci, kteří 
přinesou dochované památky a fotky. Beseda se 
koná 23. 3. 2023 ve 14 hodin v klubovně obec-
ního úřadu.

Prodloužený divadelní 
víkend
Poslední lednový víkend byl v kulturním domě 
ve znamení divadla. Páteční večer patřil Diva-
delnímu spolku bezNO, který sehrál „rodinnou 
dramadii“ Jana Matouše Mazury CO VIDěly oči 
zdí – komedii o lidech, kteří najednou nikam ne-
mohou a musí být spolu. Navzdory globální krizi 
musí každý z nich řešit ještě i své osobní problé-
my. Početné obecenstvo se dobře bavilo a oce-
nilo výkon účinkujících výrazným potleskem.

V sobotu a v neděli sehrály děti pod vedením 
Jany Bukajové a Romany Mocové pohádku Hou-
bové čarování. Účinkující tentokrát nebyli jen ze 
Staré Huti, ale i z okolních obcí. Představení se 
velmi povedlo, je také třeba ocenit trpělivost 
a disciplínu všech aktérů během několikaměsíč-
ního nacvičování pohádky. Herci byli odměněni 
dvakrát „vyprodaným“ sálem a nadšenými ova-
cemi publika.
Kulturní veřejnost ve Staré Huti tak mohla vedle 
zdařilých představení ocenit i krásné prostředí 
zrekonstruovaného kulturního domu, kde bu-
dou podobné akce jistě pokračovat.

Sbor dobrovolných 
hasičů
Poděkování starohuťskému 
hasičskému sboru
Dne 21. 1. 2023 proběhla Výroční valná hro-
mada SDH Stará Huť, které jsem se nemohla 
ze zdravotních důvodů zúčastnit. Velmi mě ale 
potěšilo a dojalo, když jsem dostala ocenění za 
práci ve sboru – plaketu a dárek. Za toto bych 
chtěla moc poděkovat a popřát všem členům 
SDH hodně zdraví, zdarů a úspěchů v jejich zá-
služné práci. Všem moc děkuji.

Marie Cihelková

Na zmíněné valné hromadě byl jmenován také 
nový starosta Sboru dobrovolných hasičů ve 
Staré Huti.
Rád bych tímto poděkoval bývalému starostovi, 
panu Milanu Kadlecovi staršímu, za jeho dlou-
holetou činnost pro dobrovolné hasiče v naší 
obci a 30 let v jeho čele.
Zároveň blahopřeji novému starostovi panu 
Milanu Kadlecovi mladšímu k jeho zvolení.

Petr Dragoun, starosta

Obec Stará Huť

V sobotu 1. 4. 2023
se uskuteční úklid obce

v rámci oslav Dne Země.

Sraz je v 9.00 u školy.

Pytle na odpad obdržíte na místě.
S sebou gumové rukavice.

Pořádá Obecní úřad Stará Huť
Těšíme se na vás.
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Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,
měsíc únor utekl jako voda a my se s Vámi jako 
obvykle velmi rádi podělíme o to nejzajímavější, 
co nám do školky přinesl.
Byl to barevný, veselý měsíc plný příprav a tě-
šení se na karneval a masopust. Každá třída hý-
řila barvami, originálními a kreativními nápady, 
všude byla spousta smíchu, zpěvu, radostného 
tvoření a hemžení.
Ve třídě Myšek děti vyráběly střapaté čelenky 
a  barevné chřestivé nástroje. Děti ze třídy Ža-
bek si vytvořily veselé škrabošky a děti ze třídy 
Liščat klaunské bubínky. Naučily se mnoho te-
matických básniček a písniček, které přednes-
ly a zazpívaly při masopustním průvodu obcí. 
Se  zájmem si vyzdobily třídy pestrobarevnou 
výzdobou, která byla velmi důležitou součástí 
karnevalového veselí. Třída Myšek si svůj karne-
val užila formou zábavných soutěží, diskotékou, 
pestrou přehlídkou překrásných kostýmů a ma-
lováním na obličej na přání dětí. Žabky a Liščata 
skotačila též v nádherných maskách s Čárymí-
rou, která si přichystala široký hudební program 
protkaný zábavnými úkoly, veselými písničkami 
a tanečními kreacemi. Děti si karnevalové dopo-

ledne ve třídách velmi užily, jejich veselý smích 
linoucí se celou školkou, byl toho tím nejlepším 
důkazem. Děkujeme rodičům za přípravu kostý-
mů i za přinesené dobroty.
Na tučný čtvrtek se všechny třídy spojily do ma-
sopustního průvodu a v doprovodu rozpustilé-
ho medvěda se vydaly obcí muzicírovat a  reci-
tovat. Protože byly děti moc šikovné, čekala na 
ně na obecním úřadu od paní místostarostky 
a  v  místním obchodu od paních prodavaček 
sladká odměna.
Předškoláci zahájili svou první lekci plavání 
v Aquaparku Příbram společně se žáky prvního 
a druhého ročníku naší školy. Plavání probíhalo 
v pozitivní atmosféře, všechny děti dobře zvlá-
daly úkoly ve vodě.
V závěru měsíce nás navštívilo divadélko Múza 
s veselou pohádkou „Jak chtěla princezna čaro-
vat“, která děti mile pobavila.
Na zahrádce už na nás začínají vykukovat sně-
ženky a nová travička, začínáme se těšit na jaro. 
Vybíráme semínka ovoce a zeleniny, abychom 
si měli co zasadit do našich záhonků. Už se na 
vlastní úrodu moc těšíme. 

Kolektiv pedagogů MŠ

NOVÝ SMĚR

Dne 14. 2. si zástupci našeho 
školního parlamentu připravili 

pro své spolužáky Valentýnská srdíčka z papí-
ru. Každý mohl napsat vzkaz, ať už přátelský 
nebo zamilovaný a potom srdíčko pověsit na 
veřejnou nástěnku umístěnou v mezipatře. Žáci 
netrpělivě každou přestávku chodili k nástěnce 
a kontrolovali vzkazy. A tak si naše malá škola 
mohla tento svátek užít ve velmi přátelské a sko-
ro rodinné atmosféře.
V době masopustní i u nás proběhla tato tra-
diční slavnost. Školní družina zorganizovala 
karneval plný her, soutěží a tance. Děti si užívaly 
nápadité masky, které předvedly při promenádě 
v tělocvičně.
Omlouváme se za tiskovou chybu v minulém čísle 
ve slově „Vánocích“, která vznikla při přepisu textu.

Sport
Národní házená 
Národní házená ve Staré Huti nespí ani přes zim-
ní měsíce. Pojďme se podívat na výsledky v jed-
notlivých kategoriích, které přinesly a doufejme, 
že ještě přinesou, celou řadu úspěchů.  
Začněme nejmladší věkovou kategorií – mladší 
žákyně se v únoru představily na zimním oblast-
ním kole v pražských Spojích. Přes maličko ner-
vozní začátek, ale velmi dobrý konec v podobě 
posledního zápasu s Bakovem, děvčata obsadi-
la nakonec celkově 2. místo a jen kousek je dělil 
od postupu do celorepublikového fi nále. I přes-
to nemusí být smutná. Na jaře je čeká spoustu 
těžkých zápasů, kde budou bojovat o postup na 
letní MČR. 
Kategorie starších žákyň si na svoje oblastní 
kolo musí ještě počkat. Nicméně zveme všech-
ny diváky na neděli 5. 3., kdy budou bojovat 
o pěkný výsledek ve sportovní hale v Dobříši. 
Naopak starší žáci mají svoji účast v oblastním 
kole již za sebou. Jako mladší žákyně skončili na 
krásném 2. místě, které bylo tentokrát postupo-
vé. Celorepublikového fi nále se bude konat ve 
sportovní hale v Dobříši v sobou 18. 3. Tímto 
bychom chtěli pozvat všechny fanoušky, aby 
přišli našim chlapcům vytvořit parádní atmosfé-
ru v boji o co nejlepší umístění. 
S největšími ambicemi vstupovala naše děvčata 
do staronové zimní ligy dorostenek. Po oblast-
ním kole, která na domácím hřišti na Dobříši 
opanovala, se vydala na čtvrtfi nále do praž-
ských Spojů. Zde v konkurenci ostatních stře-
dočeských a západočeských celků si došla opět 
pro triumf a postup do semifi nále. V něm ve 
třaskavé a nabité skupině narazila v neděli 26. 2. 
v plzeňském Bolevci na celky Tymákova A, Pře-
štic, Nezvěstic a Tymákova B. Jedná se o velmi 
těžkou skupinu, kde bylo na očích hned několik 
favoritů celé soutěže. Ke dni uzávěrky ještě ne-
známe výsledky tohoto klání.
Do fi nále, které se uskuteční v sobotu 25. 3. 
opět ve sportovní hale v Dobříši postoupí prv-
ní 3 celky, pevně věříme, že včetně našich děvčat. 
Pokud nebudete moct přijet podpořit sportov-
ce osobně, držte palce alespoň na dálku.  
O všech výsledcích budeme informovat.

V neděli 19. 2. se konal Memoriál 
Jiřího Rambouska, velmi dobře 
obsazený turnaj mužů v hale 
v Dobříši

Mezi přihlášenými týmy jsme opět rádi přivítali 
2 týmy výběru Čech, které jsou zařazeny do roz-
šířené nominace pro mezizemské utkání a dále 
Řevnice, Spoje Praha a Rožmitál pod Třemšínem.  
Turnaj tedy nabídl velkou kvalitu, domácí hráči 
nastupovali s cílem porvat se o medailové pozi-
ce, což se nakonec povedlo. Po vítězstvích nad 
týmy Řevnic, Spojů a Rožmitálu a dvou těsných 
porážkách s oběma výběry, obsadili domácí hráči 
Staré Huti celkové 3. místo. První dvě příčky ob-
sadili reprezentanti Čech, přičemž vzájemný sou-
boj nabídl skvělé akce ve velké rychlosti a kvalitě.
V domácím týmu se blýskl útočník Matěj Vele-
bil, který nastřílel drtivou většinu branek svého 
týmu. 
Děkujeme všem příznivcům, kteří nás přišli pod-
pořit.

Zprávy ze základní školy
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KOUPIT
VSTUPENKY

Kulturní dům Stará Huť

Ty největší taneční hity od 70. let po současnost,

soutěže a samozřejmě i písně na vaše přání!

25. 03. 2023, 20:00 
 (vstup od 19:30, konec akce v 02:00)

Šesti hodinový oldies disco ples těch největších hitů 80. a 90. let s přesahem

na léta sedmdesátá a současnost. Zkrátka od Abby až po Dua Lipu.

Přijďte klidně v džínech, ale nejlépe retro! Nejlepší kostým bude odměněn. 

Doba je zlá, tak tancujme, dokud můžeme!

DANCE PÁRTY
RETRO

vstupné v předprodeji
smsticket:

200 Kč - 250 Kč
vstupné na místě

(bez garance sezení):
290 Kč



Nabízí své služby: IČO: 09493301

Tel.: 608 832 689 • e-mail: malir-kamis@seznam.cz
www.malirstvikamis.cz • Najdete nás také na www.firemniprofil.cz

Výmalba: bytů a pokojů, rodinných domů, novostaveb, škol a nebytových prostor

Nátěry: fasád a střech, podlah, dveří a futer, dřevěných konstrukcí, parapetů a okapů

Sádrokartonářské práce: sádrokartonové podhledy, sádrokartonové příčky, 
předsazené stěny, kazetové podhledy, kastlíky, niky a výklenky, půdní vestavby 
a šikmé stropy, izolace 

V bytě se nachází chodba, komora, koupelna s WC 
a pokoj s kuchyňskou linkou.

NABÍZÍM K PRONÁJMU 
NOVÝ BYT 1+KK

Kontakt pro sjednání prohlídky: 728 957 723

Cena 9 000 Kč měsíčně za nájem 
a 3 000 Kč za energie. 

Kauce (jistota) je 20 000 Kč.



»

Nástup možný ihned
Tel.: 775 757 030 

E-mail: mzdy@dokas.cz 

Hledáme zaměstnance

na pozici:

Požadavky: 

– ŘP skupiny C

– profesní průkaz 

– pracovní flexibilita 

Řidič 

nákladního vozidla





Kofola
original, 2 l

PET                                

24,90 Kč
29,90 Kč

Delicato 
tavený sýr
smetanový

150 g       
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PŘIJMEME I NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK

Nabízíme základní mzdu , náborový příspěvek, 41 000 Kč
pravidelné odměny, 26 dní dovolené a další benety. 
Reálná možnost kariérního růstu. 

Léčebna dlouhodobě nemocných Masarykovo sanatorium 
Dobříš přijme zdravotní sestry a zdravotnické asistenty na 
lůžka následné péče. 

Informace podá Jana Tomková TEL.: 602 193 859

SESTRAZDRAVOTNÍ 
/ASISTENT

SVOZ ZAMĚSTNANCŮ
Příbram – Dobříš – MASARYKOVO SANATORIUM a zpět

Uplynuly tři roky 
plné lítosti a žalu, 
kdy nás tragicky 
při autonehodě 

29. 2. 2020 
navždy opustila 

ve věku 21 let naše 
milovaná dcera, 

sestra, teta, přítelkyně, 
ale hlavně báječná žena 

Patricie Egertová 
a její vipet Čoko.

Navždy zůstane 
v našich srdcích.






