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bylo slavnostně otevřeno!

16. 5. 2015 byla slavnostně přestřižena červená páska a Muzeum Dobříš 
bylo zpřístupněno veřejnosti. Všem, kteří se celé dva roky snažili, pomá-
hali a pracovali v posledních měsících na nové expozici celé dny a noci, se 
tak splnil sen. Na slavnostní otevření muzea dorazilo mnoho zajímavých 
hostů. Svou návštěvou Muzeum Dobříš a město Dobříš poctil velvyslanec 
státu Izrael Gary Koren. Ten společně s hejtmanem Středočeského kraje 
Milošem Peterou, poslankyní Parlamentu ČR Helenou Langšádlovou, sta-
rostou města Dobříš Stanislavem Vackem, zastupitelem Josefem Řihákem 
a předsedou Muzejního spolku Dobříšska Radkem Vystydem přestřihl pás-
ku rukavičkářskými nůžkami. 
Od 18. 5. 2015 můžete navštívit nové muzeum. Pro mnohé z vás se za slo-
vem muzeum skrývá nudná prohlídka, kde člověk musí číst spousty textu 
a vlastně si nic z muzea neodnese, žádný zážitek, natož, aby si pamatoval 
něco z historie. U nás tomu bude naopak. Čeká vás moderní muzeum, děti 
budou moci nahlédnout do tajů koloběhu vody a dozví se a uvidí, jaké ryby 
žijí v našich rybnících. Pro dospělé plánujeme workshopy o rukavičkářské 
výrobě, které jsou opravdovým zážitkem i pro lidi, kteří o rukavicích nic 
nevědí. Muzeum bude otevřeno každý všední den od 8.00 do 17.00, v so-
botu od 9.00–12.00 a od 13.00–16.00. V neděli budou návštěvníci moci 
muzeum navštívit od 13.00 do 16.00. Vstupenky si budou moci zakoupit 
v novém informačním středisku, které sídlí v přízemí Kopáčkova domu.

Bc. Eliška Březinová, DiS.

Nový web města, 
facebook a aplikace 
hlášení závad na 
městském majetku

Město Dobříš se vám již brzy před-
staví na zmodernizovaných webo-
vých stánkách. Současný web měs-
ta nevyhovuje moderním trendům, 
které se velmi rychle mění. Radnice 
se tedy rozhodla nejen obléci jej 
do nového hávu, ale také apliko-
vat několik nových prvků. Jedním 
z nich jsou statistiky, které umožní 
sledovat, odkud na náš web ná-
vštěvníci chodí, co je nejvíc zajímá 
apod.  Zásadní změnou bude roz-
dělení  nikoli dle struktury úřadu 
(jak to bylo doposud), ale pro větší 
přehlednost budou informace roz-
děleny podle typu návštěvníka na 
„občan“, „podnikatel“, „turista“  
a „město“. 

pokračování na straně 2

Již od 4. 5. 2015 
sídlí INFORMAČNÍ 
STŘEDISKO na nové 
adrese 

Na konci dubna se informační 
středisko přesunulo do nových 
prostor, a to do historické bu-
dovy Kopáčkova domu č.p. 103. 
Naše služby zůstaly zcela zacho-
vány a do budoucna plánujeme 
jejich rozšíření. Dostali jsme 
mnoho dotazů týkajících se vý-
věsek plakátů a možnosti dát si 
u nás inzerát. Vývěska plakátů 
zůstane zachována u prostor 
bývalého informačního středis-
ka a inzeráty budou přesunu-
ty na novou adresu. Jak máme 
otevřeno? Můžete k nám zavítat 
v pracovní dny od 8 do 17 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin.

Vážení  občané, 
nově  od  1.  6. 
2015 můžete vy-

užít služeb bezplatné spotře-
bitelské poradny, na kterou se 
můžete obracet v jakékoli spo-
třebitelské záležitosti, zejména 
jedná-li se o dotazy související 
s poctivostí prodeje zboží a slu-
žeb, reklamacemi, problemati-
kou nákupu na internetu, po-
domním prodejem, zájezdovými 
akcemi, klamáním spotřebitele 
a dalšími otázkami, týkajícími se 
práv a povinností spotřebitelů.
Poradenství je určeno výhradně 
spotřebitelům a je poskytováno 
ve spolupráci s neziskovou or-
ganizací GLE, o.p.s. Služby jsou 
podpořeny fi nančním příspěv-
kem města Dobříše a dotačními 
prostředky Ministerstva průmy-
slu a obchodu ČR. Poradna pro 
spotřebitele je provozována or-
ganizací GLE, o.p.s.
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Nový web města, facebook a aplikace hlášení závad na městském 
majetku

pokračování z titulní strany
Inspiraci jsme hledali na webech jiných měst, jako například www.boskovice.cz. 
Zároveň se také rozběhnou oficiální facebookové stránky města Dobříše. Jedinou oficiální stránkou 
městského úřadu je „Město Dobříš – oficiální stránky“, www.facebook.com/mestodobrisoficialni. 
Jiné stránky s podobným názvem jsou soukromými projekty fyzických osob. 
Najdete zde nejaktuálnější dění ve městě, pozvánky na akce, které se ve městě konají, aktivity 
dobříšských organizací apod. Budeme rádi také za zpětnou vazbu od občanů a těšíme se, že tak 
vytvoříme moderní komunikaci s obyvateli města.  
A o zpětnou vazbu od obyvatel nám jde také u zavedení nové aplikace Hlášení závad na městském 
majetku. V rámci geografického informačního systému (GIS) bude umístěna mapová aplikace Hláše-
ní závad, prostřednictvím které mohou občané komunikovat se zaměstnanci města v případě zjiš-
tění závady popř. problému na majetku města nebo veřejných prostranstvích (komunikace, značky, 
mobiliář, budovy aj.) Hlášení tak umožní občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém 
ve městě. Její ovládání je velmi snadné. Uživatel na mapě najde konkrétní místo, vyplní jednoduchý 
formulář, případně připojí fotografii a klikne na tlačítko odeslat. Tato aplikace je samozřejmě pří-
stupná ze všech mobilních zařízení a můžete tak posílat své podněty přímo „z terénu“. 
Věříme, že tyto změny povedou k většímu komfortu občanů i návštěvníků města a těšíme se na 
vaše ohlasy.

Propagace město Dobříš

Školení starostů obecních úřadů Dobříšska
Ve středu 13. května 2015 proběhlo v Kulturním středisku Dobříš vzdělávání starostů obecních úřa-
dů zaměřené na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení, které hasičský záchranný 
sbor organizuje v souladu s Koncepcí vzdělávání v oblasti krizového řízení, přijatou usnesením Bez-
pečnostní rady státu č. 14 ze dne 16. listopadu 2004 a plánem hlavních úkolů MV – generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR pro rok 2015.
Jednodenní přípravu starostů obcí organizoval Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – 
územní odbor Příbram ve spolupráci s městem Dobříš, které poskytlo důstojné prostory pro konání 
této akce, která se opakuje vždy jednou za čtyři roky po volbách do obecních zastupitelstev. Úvodní 
slovo patřilo starostovi města Dobříš, Mgr. Stanislavu Vackovi, a řediteli územního odboru HZS 
Příbram, plukovníku Ing. Tomáši Horvátovi, Ph.D. 
Vzdělávání je určeno pro starosty a starostky obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působ-
ností Dobříš a v odůvodněných případech pro jejich volené zástupce. Školení se zúčastnilo 17 sta-
rostů nebo místostarostů, tj 75 %.
Program byl bohatý a přednášeli lektoři z  Krajské hygienické stanice Středočeského kraje – Ing. Lu-
boš Mandík z územního pracoviště Příbram, MVDr. Jaroslav Schröffel ze Státní veterinární správy 
pro Středočeský kraj, za neziskové organizace vystoupila Alena Herinková z Oblastního spolku ČČK 
Mělník, který je pověřeným spolkem pro Středočeský kraj. 
Stěžejní byly přednášky příslušníků hasičského záchranného sboru. Spolupráci s JSDHO se věnoval 
velitel stanice Dobříš, npor. Ing. František Vacek, spolupráci územního odboru HZS s ORP Dobříš 
na úseku integrovaného záchranného systému a požární ochrany osvětlil ve svém příspěvku ředitel 
ÚO HZS Příbram, plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D. Povinnosti obce na úseku požární ochrany a výkon 
státního požárního dozoru vysvětlil vedoucí pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového 
řízení, mjr. Ing. Jan Hašek. S úkoly starostů obce a obecního úřadu na úseku krizového a havarijního 
plánování, ochrany obyvatelstva a praktickými zkušenostmi z prováděných kontrol na obcích po-
dle novelizovaného krizového zákona č. 240/2000 Sb. seznámila, kpt. Bc. Irena Dvořáková, rovněž 
z pracoviště prevence, ochrany obyvatelstva a krizového řízení.
Za Městský úřad Dobříš vystoupila vedoucí odboru životního prostředí Ing. Alena Harmanová s in-
formacemi o nově zpracovaném povodňovém plánu obce s rozšířenou působností Dobříš a vedoucí 
odboru správních agend, Bc. Zdeněk Černohorský, DiS, informoval jako tajemník bezpečnostní rady 
a krizového štábu o komunikaci mezi ORP Dobříš a obcemi správního obvodu Dobříš za mimořád-
ných událostí a krizových situací.
A i když některé přednášky byly časově náročné, celkový průběh vzdělávání byl starosty hodnocen 
kladně, na závěr obdrželi osvědčení o absolvování školení. K bezproblémovému spouštění pre-

zentací přispěl pracovník MěÚ Dobříš, 
Petr Oplíštil, a poděkování patří rovněž 
Integrované střední škole hotelového 
provozu, obchodu a služeb za zajištění 
občerstvení. 
Organizátoři věří, že všechny příspěv-
ky i kontakty na jednotlivé organizace, 
které mají nyní starostové k dispozici, 
v případě potřeby budou umět využít 
pro přípravu i případné řešení mimo-
řádné události a krizové situace.  

kpt. Bc. Irena Dvořáková, ÚO HZS Příbram
Bc. Zdeněk Černohorský, DiS 

Městský úřad Dobříš

Město Dobříš nabízí 
k pronájmu:

1) garáž v ul. Hornická, Dobříš za nájemné 
1  200  Kč/měsíčně + poplatky za spotřebu 
elektřiny, ihned k pronájmu;
2) kancelářské  prostory (podlahová plocha 
13,67 m2) ve 2. NP budovy č.p. 75 (Mírové ná-
městí, Dobříš) za nájemné 2 500 Kč/m2/rok 
(tj. 2 848 Kč/měsíčně) + poplatky za služby 
cca 7 130 Kč /ročně, volné dle dohody. K dis-
pozici je dále ve společném užívání 2× WC, ku-
chyňka, úklidová komora a chodba.
Žádosti o pronájem podávejte prosím písemně 
s uvedením kontaktu na Vás na podatelnu MěÚ 
Dobříš.  Dotazy směrujte na MěÚ Dobříš, odbor 
kancelář města, tel. 318 533 309, e-mail: hrdlic-
kova@mestodobris.cz.  

Program:
8.00  – ul. Brodská – seřadiště průvodu
9.00 – průvod k hasičské zbrojnici – položení 
věnce k uctění památky J. Štěpánka, průvod 
pokračuje na louku nad rybníkem Papež, stuž-
kování praporů
11.00 – registrace soutěžních družstev
12.00 – Memoriál J. Štěpánka – požární útoky 
mužů a žen, ukázka útoku malých hasičů
17.00 – vyhlášení vítězů

Po celý den doprovodný program, ukázka 
techniky, po setmění hasičská hudební fon-
tána (podmínkou je napuštění rybníka Papež).
Všichni jsou srdečně zváni!

Sbor dobrovolných hasičů Dobříš 
ve spolupráci s městem Dobříš 
pořádá v sobotu 27. 6. 2015 
Oslavy 130 let hasičského sboru

Poradenství pro 
spotřebitele:

Překročení 30denní  lhůty k vyřízení  rekla-
mace
Jaké  má  spotřebitel  práva,  pokud  prodá-
vající reklamaci ani po 30 dnech ode dne 
uplatnění nevyřídil?
V těchto a podobných případech platí, že pokud 
kupující reklamuje u prodávajícího, má prodá-
vající povinnost vyřídit reklamaci včetně posou-
zení vady a jejího odstranění v nejdelší možné 
lhůtě 30 dní ode dne uplatnění reklamace, po-
kud se s kupujícím výslovně nedohodne na delší 
lhůtě. Pokud uplyne 30denní lhůta a reklamace 
ještě není vyřízena, vzniká spotřebiteli nárok na 
odstoupení od kupní smlouvy, nebo může po-
žadovat po prodávajícím výměnu věci, opravu 
a nově také přiměřenou slevu z kupní ceny. Zále-
ží pouze na spotřebiteli, jakou možnost si z výše 
uvedených zvolí. 
Máte jiný spotřebitelský dotaz? Můžete se obrá-
tit na bezplatné poradny pro spotřebitele.
Telefonická poradna pro spotřebitele
Kdy: každé pondělí a středu od 9.00 do 17.00
Telefonní číslo: + 420 326 550 101, jedná se 
o linku zpoplatněnou dle vašeho tarifu u posky-
tovatele telefonních či mobilních služeb.
Online poradna pro spotřebitele 
Kdy: nepřetržitě, kde: www.mestodobris.cz
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„Dobráci“ pomáhají už 130 let
Dobříšský Sbor dobrovolných hasičů slaví v tomto roce 130 let od svého založení. Mohli bychom se 
tedy zabývat jeho historií. Lidmi, kteří stáli u jeho zrodu, kteří za ta léta byli jeho členy, mimořádnými 
událostmi náročnými fyzicky i psychicky, veselými, smutnými, tragickými… Ano, i takové byly. Nej-
sem kronikář, chtěla bych se zaměřit na současné dobrovolné hasiče. Snad by se při této příležitosti 
hodilo – jak říká klasik – alespoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak…
Co tedy říci o dobrovolných hasičích a proč o nich vůbec něco psát? Zaslouží si to. Jednoznačně.
Někteří lidé si možná myslí, že dobrovolní hasiči si na hasiče jenom hrají. Že jejich hlavní činností 
jsou soutěže a zábavy nebo plesy. Rozhodně to není pravda, což potvrdí každý, kdo má s takovým 
„dobrákem“ nějakou zkušenost.
Mám doma „dobráka“ tělem i duší. Spousta dobrovolných hasičů je pro tuto činnost zapálená, ale 
můj muž (a jistě není sám)… říkám tomu, že je hasičinou postižený. Ale nemyslím to vůbec ve zlém. 
Jakkoli by s tímto mým názorem nesouhlasil, je především hasičem a až pak manželem, tátou a čím-
koli jiným. Ale nemůže za to. Už se tak narodil – touhu pomáhat zdědil po otci stejně jako jeho dva 
bratři. Mnohokrát už vyhrožoval, že toho nechá, ale já vím své…
Co tedy vlastně dělají aktivní dobrovolní hasiči? Zastanou stejnou práci jako ti profesionální. Jezdí 
k požárům, k dopravním nehodám, pomáhají při záplavách, odstraňují stromy polámané vichřicí, 
zlikvidují vosy i sršně… zkrátka jdou tam, odkud ostatní utíkají. Účastní se různých kulturních a spo-
lečenských akcí – především jako bezpečnostní dozor, zároveň však jako atrakce – nejeden malý 
kluk (i holčička) si chce aspoň chvíli posedět za volantem té velké cisterny s helmou na hlavě…
A tohle všechno dělají, jak už jejich označení napovídá, dobrovolně. A mnohdy skutečně riskují své 
zdraví i životy. Je-li třeba jejich pomoci, ti zapálení nechají opravdu všeho. Utíkají z práce i od rodin. 
Třeba i otočí auto, když jsou na cestě do bazénu, ale nejsou ještě dostatečné vzdáleni, odhazují pří-
bory a prchají z narozeninové oslavy vlastní matky, neváhají vstát uprostřed noci, strávit tři hodiny 
u požáru a ráno potom jít ještě do práce.
Spousta lidí si to třeba neuvědomuje, ale nemůžeme jim to mít za zlé. Jak by to všechno mohli vě-
dět? Jak mohou vědět, že dobříšští dobrovolní hasiči v loňském roce strávili snahou zachránit něčí 
majetek nebo život 594 hodin? Že každoročně vyjíždí k bezmála 40 událostem…? Jako malá jsem si 
myslela, že siréna, kterou te slýcháme jen 1. středu v měsíci, ohlašuje prostě jen to, že někde hoří. 
Jen tak, aby to všichni věděli. Ale to byl přece signál pro „dobráky“, že mají všeho nechat a utíkat do 
hasičárny… V dnešní době se poplach vyhlašuje SMS zprávou na mobil, takže ostatní obyvatelé ani 
nevědí, že se něco děje, pokud neslyší houkat auta.
„Dobráci“ – stejně jako „profíci“ a záchranáři vůbec – si zkrátka zaslouží uznání a poděkovaní, čehož 
se jim mnohdy nedostává. Zasloužili by si jistě i lepší finanční ohodnocení, ale přinejmenším těm 
zapáleným dobrovolným hasičům udělá radost i tohle. Nebudu nikoho jmenovat – uznání patří 
všem aktivním „dobrákům“ (i bývalým aktivním), potažmo všem záchranářům.
Hoši, děkujem! Jak už jsem psala, mám jednoho z Vás doma – vím, co dokážete. Přeji Vám, a Vás 
neopouští síla a chu pomáhat druhým a a si Vás ostatní více váží. Sobě a ostatním manželkám 
(a maminkám) přeji pevné nervy, a a se nám vždy v pořádku vrátíte. A všem čtenářům přeji, a Vás 
nikdy nutně nepotřebují.

Za všechny manželky dobrovolných hasičů Vlaka Studená

PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. května 2015 proběhla na Mírovém 
náměstí v Dobříši vojenskohistorická rekon-
strukce u příležitosti 70. výročí konce 2. svě-
tové války. Ráda bych touto cestou podě-
kovala všem, kteří se zúčastnili a podíleli na 
realizaci. Zejména městu Dobříš za možnost 
uskutečnit tuto akci. Dále klubům, které se 
zde zúčastnily, a to především KVH Panzer-
gruppe Kleist, se kterým úzce spolupracuje-
me, VHK „Za Rodinu!“, SOS Falknov n. Ohří, 
Military klub Brandýsek a dalším klubům vo-
jenské historie ze Zlínska. Ze zahraničních 
klubů bych se ráda zmínila o KVH Panter (Slo-
vensko). Za pořadatelskou činnost patří po-
děkování SDH Dobříš, SDH Rybníky, Městské 
policii Dobříš, Policii ČR a mnoha dobrovolní-
kům z řad našich přátel a kamarádů. Za celko-
vou podporu vděčíme sdružení Dobříšských 
modelářů, za perfektní zázemí TJ Sokol Dobříš 
a za záchranu ozvučení celé akce jmenovitě 
Jindřišce a Jiřímu Kastnerovým. Všem ještě 
jednou velké díky.

Za Klub vojenské historie Příbram 
Blanka Dragounová

�� Schválení�upraveného�znění�stanov�Svaz-
ku�obcí�Dobříšska�a�Novoknínska

Stanovy byly svazkem doplněny na jednání 
Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska dne 21. 4. 
2015. ZM  schválilo  upravené znění stanov 
Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska. Výsle-
dek hlasování:  pro 17,  proti  0,  zdrželo  se 
0 členů ZM.

�� Zápis�finančního�výboru�ZM
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finanční-
ho výboru Zastupitelstva města Dobříše ze dne 
8. dubna 2015. Výsledek hlasování: pro 17, 
proti 0, zdrželo se 0 členů ZM.

�� Rozpočtové� opatření� č.� 2/2015,� vč.� pře-
hledu� o� plnění� příjmů� a� čerpání� výdajů�
rozpočtu�k�31.�3.�2015

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto 
rozpočtovou změnou navyšuje o 1 288  tis. Kč 
a výdajové stránky o 8 390 tis. Kč. Rozpočtová 
rezerva se tímto opatřením sníží o cca 7,1 mil. 

Kč na celkových 13,7 mil. Kč.
Příjmy: snížení souhrnné dotace na výkon státní 
správy (přestupková komise), neinvestiční dota-
ce pro potřeby elektronizace Centrálního regist-
ru vozidel, provozní dotace pro PS Dobříš a dal.
Výdaje: oprava komunikace Plk. B Petroviče, ZŠ 
Komenského nám. (ochranné sítě proti holubí-
mu trusu), Středisko zdraví (oprava střechy), roz-
šíření archivu Na Tarásku, kostel Povýšení sv. Kří-
že (oprava střechy + replika sochy sv. Leonarda), 
budova kina – sanace a projektová dokumenta-
ce, obnova vodovodu, splaškové a dešové ka-
nalizace v části ul. Plk. B. Petroviče a dal. 
ZM  schválilo  rozpočtové opatření č. 2/2015. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Schválení�příspěvků�z� rozpočtu�města�–�
sociální�oblast�pro�rok�2015

Po diskuzi na toto téma starosta města Mgr. Sta-
nislav Vacek sdělil, že během měsíce května pro-
běhne diskuse nad novými pravidly, která budou 

Stručné informace ze 4. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříš 

Veřejné jednání Zastupitelstva města Dobříše (dále ZM) se uskutečnilo ve čtvrtek 23. dubna 2015 
ve společenském sále KD. Bylo přítomno 17 členů ZM. Z jednání se předem omluvili MDDr. Tereza 
Fulínová, Filip Kahoun, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Marek Vávra. 

předložena ke schválení ZM na červnovém zase-
dání zastupitelstva. Dále sdělil, že na zářijovém 
jednání zastupitelstva města pak může být roz-
hodnuto o vyhlášení grantového řízení na další 
rok.
ZM schválilo příspěvky, jejichž částka přesahu-
je 50 000 Kč, a to příspěvek ve výši 230 000 Kč 
pro Proximu Sociale, o.p.s.; příspěvek ve výši 
130 000 Kč pro Rodinné centrum Dobříšek, 
z.s.; příspěvek ve výši 80 000 Kč pro Magda-
lénu, o.p.s., a příspěvek ve výši 70 000 Kč pro 
Stéblo, s.p. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Stanovení� výše� odměn� neuvolněným� za-
stupitelům�města�v�návaznosti�na�změnu�
legislativy

Vláda ČR v březnu schválila nařízení o odmě-
nách za výkon funkce členům zastupitelstev, 
a to s účinností od 1. 4. 2015.
Novela zvyšuje odměny za výkon funkce uvol-
něným členům zastupitelstva o cca 3,5 % a také 
umožňuje zvýšit odměny za výkon funkce i neu-
volněným členům zastupitelstva, taktéž o 3,5 %. 
Ve vztahu k rozpočtu se jedná o navýšení výdajů 
cca 80 tis. Kč (součást návrhu rozpočtového 
opatření č. 2/2015).
ZM  schválilo  odměny neuvolněným členům 
Zastupitelstva města Dobříše v maximální výši 
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dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev, a to počí-
naje dnem 1. 5. 2015. 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 1, zdrželi 
se 3 členové ZM.

�� Obecně�závazná�vyhláška�č.�2/2015,�kte-
rou�se�doplňuje�Obecně�závazná�vyhláš-
ka�č.�3/2014�o�zákazu�požívání�alkoholic-
kých�nápojů�na�veřejném�prostranství

V dosud platné vyhlášce (OZV č. 3/2014) bylo 
uvedeno celkem 12 lokalit, již se zákaz poží-
vání alkoholu na veřejném prostranství týká. 
OZV č. 2/2015 je doplněna o další 4 lokality, 
kde bude tento zákaz platit. Jedná se o lokali-
ty: č. 13 – Papežanka a přilehlé okolí, č. 14 
–  Na  Lukách  (okolí  bývalého  Kolocentra), 
č. 15 – okolí 2. MŠ a bývalého kina a lokali-
ta č. 16 – hřbitovy a přilehlé okolí.
ZM schvállilo OZV č. 2/2015, kterou se dopl-
ňuje OZV č. 3/2014 o zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů na veřejném prostranství. 
Výsledek hlasování: pro 16, proti 1, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Vstup� do� MAS� Brdy–Vltava,� souhlas�
s�uzavřením�partnerské�smlouvy

Individuální členství umožňuje každému z part-
nerů hlasovat v nejvyšším orgánu MAS s váhou 
jednoho hlasu a rovněž delegovat svého zástup-
ce do dalšího orgánu (programový výbor, výbě-
rová komise, monitorovací výbor). Partner tak 
získá aktuální přehled o vypisovaných výzvách, 
podpořených projektech a přehled o způsobu 
realizace těchto projektů.
ZM souhlasí s podáním přihlášky města Dobříš 
ke vstupu do Místní akční skupiny Brdy–Vltava  
a s uzavřením příslušné partnerské smlouvy. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Zrušení� Bytového� družstva� Karnetova�
zahrada�a�rozhodnutí�o�účasti�v�SVJ�pro�
bytové�domy�č.p.�1721�a�1719

V souvislosti s transformací BD Karnetova za-
hrada Dobříš, se sídlem Mírové nám. 119, Dob-
říš na společenství vlastníků jednotek byly RM 
předloženy návrhy na přijetí usnesení o zruše-
ní BD, o účasti města Dobříš jako vlastníka b.j. 
č. 1721/2, 1719/3, 1719/6 v nově zakládaných 
společenstvích vlastníků jednotek a o schválení 
stanov společenství vlastníků jednotek pro by-
tové domy č.p. 1721 a 1719. RM dále navrhla 
pověřit místostarostku Mgr. P. Neubergerovou 
jako osobu jednající a hlasující za město Dobříš. 
ZM  souhlasilo s předloženým usnesením tý-
kajícím se zrušení BD Karnetova zahrada, účastí 
města v nově zakládaných společenstvích vlast-
níků jednotek a schválení stanov SVJ pro bytové 
domy č.p. 1721 a 1719. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

Majetkové věci

�� Stanovení�kupní�ceny�–�pozemky�v�lokali-
tě�Karnetova�zahrada

Návrh byl předložen v souvislosti s narovnáním 
majetkoprávních vztahů k pozemkům, jež byly 
dosud užívány na základě nájemní smlouvy 
Bytovým družstvem Karnetova zahrada, jehož 
zrušení a vznik příslušných SVJ bylo v předchá-
zejícím bodě ZM schváleno. V případě prodeje 

budoucím SVJ byla navržena kupní cena pozem-
ků v lokalitě Karnetova zahrada v max. rozsahu 
1 620 m2, ve výši 300 Kč/m2. K tomuto bodu 
proběhla diskuse, která se týkala především na-
vržené výše ceny pozemků. Mgr. Jaroslav Melša 
oznámil, že o tomto usnesení nebude hlasovat 
kvůli střetu zájmu, nebo jeho rodinný příslušník 
v Karnetově zahradě bydlí. Ze stejného důvodu 
tak učinil i starosta města Mgr. Stanislav Vacek. 
Mgr. Jaroslav Melša poté ještě navrhl jinou výši 
kupní ceny, a to 700 Kč/m2. 
ZM  schvaluje kupní cenu pozemků v lokalitě 
Karnetova zahrada, v případě prodeje přísluš-
ným budoucím SVJ, za cenu ve výši 700 Kč/m2. 
Výsledek hlasování: pro 3, proti 9,  zdrželi 
se 3 členové ZM. Návrh nebyl přijat.

ZM  schválilo kupní cenu pozemků v lokalitě 
Karnetova zahrada, v případě prodeje přísluš-
ným budoucím SVJ, na něž přechází práva sou-
časného nájemce, v max. rozsahu 1 620 m2 za 
cenu ve výši 300 Kč/m2. 
Výsledek hlasování: pro 11, proti 2, zdrželi 
se 2 členové ZM.

�� Vyhlášení�veřejné�soutěže�na�prodej�po-
zemků,� jejichž�součástí� je�budova�v�k.ú.�
a�obci�Dobříš�–�lokalita�Karnetova�zahra-
da�a�Na�Kole

Rada města předložila ZM návrh na vyhlášení 
veřejné soutěže a podmínek soutěže na zajiště-
ní zájemce o koupi nemovitých věcí v k.ú. a obci 
Dobříš, a to:
1) pozemku parc. č. st. 1011 (zastavěná plocha 
a nádvoří), o výměře 37 m2, jehož součástí je 
budova č.p. 674 (rodinný dům) – lokalita  Na 
Kole; navrhovaná minimální kupní cena nemo-
vité věci činí 350 000 Kč. Nabídky budou přijí-
mány do 5. 6. 2015 do 14.30 hodin.
2) pozemku parc. č. st. 41/3 (zastavěná plocha 
a nádvoří), o výměře 43 m2, jehož součástí je bu-
dova č.p. 688 (objekt k bydlení) – lokalita Kar-
netova  zahrada. Navrhovaná minimální kupní 
cena nemovité věci činí 800 000 Kč. Nabídky 
budou přijímány do 31. 8. 2015 do 17.00 hodin.
ZM pověřilo RM vyhlášením vítěze veřejné sou-
těže na zjištění zájemce o prodej výše uvedených 
pozemků. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Kupní�smlouva�s�ČEZ�Distribuce
Pozemek je situován pod stávající trafostanicí 
ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. 
ZM  schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš jako prodávajícím a společností ČEZ Dis-
tribuce, a.s., jako kupujícím, jejímž předmětem 
je úplatný převod vlastnického práva k nově 
vzniklému pozemku parc. č. st. 3877 o výměře 
5 m2, za kupní cenu určenou znaleckým posud-
kem ve výši 13 200 Kč bez DPH. 
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Kupní�smlouva�na�prodej�části�pozemku�
–�lokalita�ul.�Šeříková

Návrh kupní smlouvy je předkládán z důvodu 
nápravy současné situace k části pozemku, kde 
jsou umístěny nefunkční topné kanály bez vlast-
níka, jejichž propadem dochází k poškozování 
přilehlé nemovitosti.
ZM  schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš jako prodávajícím a paní Marií Dra-

gounovou jako kupující, jejímž předmětem je 
úplatný převod vlastnického práva k pozemku 
o výměře 8 m2 za kupní cenu ve výši 700 Kč/m2. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Kupní�smlouva�s�RWE�GasNet,� s.r.o.,�na�
prodej�plynárenského�zařízení�

Jedná se o: STL plynovody a přípojky v lokali-
tách ul. Čs. armády/Brdská a ul. Březová. 
Stanovisko města: S ohledem na navrhované 
zvýšení poplatků za provoz a údržbu PZ (ná-
jemní smlouvy) se jeví prodej plynárenského 
zařízení jako nejvíce výhodný pro město, a to 
vzhledem k tomu, že město nebude muset v bu-
doucnu vynakládat finanční prostředky na údrž-
bu, opravy, rekonstrukce PZ.
ZM  schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš jako prodávajícím a RWE GasNet, s.r.o., 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej 
plynárenského zařízení, které bylo realizováno 
v rámci stavby „STL plynovody a přípojky Dob-
říš“ v lokalitách ul. Čs. Armády a ul. Březová za 
kupní cenu ve výši 2 035 837,10 Kč včetně DPH. 
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

Různé

�� Programové�prohlášení�Rady�města�Dob-
říše�2014–2018

RM projednala „Programové prohlášení Rady 
města Dobříše 2014–2018“ pod usnesením 
č. 24/7/2015 na svém jednání dne 1. 4. 2015 
a předložila jej ZM k seznámení. Tento materiál 
byl zveřejněn v DL 5/2015.
ZM vzalo na vědomí programové prohlášení RM. 
Výsledek hlasování: pro 14, proti 1, zdržel 
se 1 člen ZM.

Diskuse

Zprávu  o  záboru  zemědělské  půdy  v  k.ú.  
města Dobříše za období 1989–2015 před-
ložil ZM Ing. Karel Vítek, CSc. 

�� Projednání� projektových� záměrů� před-
kládaných� v� rámci� Strategie� místního�
rozvoje�regionu�Brdy–Vltava

Komise pro místní rozvoj předložila ZM ke 
schválení projektové záměry města Dobříše. 
Tyto projektové záměry budou předloženy do 
komunitně vedené strategie rozvoje území re-
gionu Brdy–Vltava. Časový horizont realizace 
projektů je do roku 2020. Je vhodné zvážit re-
álnost projektů s ohledem na časové, realizační 
a finanční hledisko. Ke všem projektům je nutné 
zajistit příslušné spolufinancování.
ZM  schválilo předložené karty projektových 
záměrů, které budou zahrnuty do komunitně 
vedené strategie rozvoje území regionu Brdy– 
Vltava, a to jmenovitě:
Společenský dům • Kruhová křižovatka Plk. 
B. Petroviče • Stavební úpravy zastřešení pro-
storu na objektu č.p. 38 pro sociální využití 
(poliklinika) • Obnova funkce historických alejí 
včetně podchodu pod dálnicí • Dům se sociální 
službou • Rozptylová loučka • Plavecký bazén 
• Semafor na křižovatce Pražská u Kostelíčka. 
Výsledek hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi 
se 2 členové ZM.

Zdroj: zápis ZM, redakčně kráceno
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Den Země 2015 – vzpomínka
Dne 24. dubna 2015 se konala na dobříšském hřišti B. Němcové akce k oslavě Dne Země, tento rok 
tematicky pojatá jako připomenutí funkcí lesa v dnešní společnosti. Program byl připraven pro děti 
mateřských škol (nejen dobříšských) a 1. stupně škol základních. Z průběhu dne bylo zřejmé, že se 
záměr zdařil.

Na místě byla společností Collo-
redo-Mannsfeld, spol. s r.o. pre-
zentována úloha lesa ve všech 
jeho podobách, od malé rostlinky 
až k dřevěnému nábytku. Zástup-
ci Okresního mysliveckého spolku 
Příbram vyprávěli dětem o my-
slivosti a životě v lese a ukázali 
návštěvníkům i různé rohy a pa-
rohy lesní zvěře. U stánku Vodo-
hospodářské společnosti Dobříš 
jste mohli ochutnat vodu z dob-
říšských lesů, dozvědět se další 
informace o vztahu vody a lesa, 
navštívit liščí noru a vylézt po ho-
rolezecké stěně až ke kouzelnému 
zvonečku. Členové Hnutí Bronto-
saurus připravili mj. kvízy o zvířa-
tech a rostlinách české krajiny.

Pod záštitou Gymnázia K. Čapka Dobříš probíhala celý den výtvarná dílna. Prostor byl stále obsypán 
dětmi, které nadšeně tvořily a malovaly. Protažení těla nabízel orientační běh v malém, organizova-
ný OK Dobříš – oddílem sportu v přírodě. 
Odbor životního prostředí městského úřadu připravil ve spolupráci s tercií dobříšského gymnázia 
a VHS Dobříš „naučnou stezku lesem“, která seznamovala návštěvníky s druhy stromů, myslivostí, 
florou a faunou lesa i problematikou vody v lese. U každého stanoviště naučné stezky se účastníci 
poutavou formou dozvěděli od dobříšských studentů zajímavé informace k tématu. Studenty toto 
téma a předávání informací jejich mladším „kolegům“ nesporně zaujalo, bavilo. Příjemně a užitečně 
prožili tento celosvětový svátek. 
K odlehčení vzdělávací části děti také plně využily skákací hrad Vochomůrku, velkou trampolínu 
a atrakci pod názvem nafukovací terče. Za jejich přítomnost je potřeba poděkovat společnosti Do-
kas Dobříš, s.r.o., a společnosti Anbremetall, a.s. Kromě všech výše zmíněných organizací děkujeme 
i společnosti EKO-KOM, a.s., a Elektrowin, a.s., za věcné dary do soutěže. 
Město Dobříš děkuje všem spoluorganizátorům a pomocníkům spoluorganizátorů za vysoké pra-
covní, odborné i lidské nasazení při této akci, váží si jejich angažovanosti a doufá, že se při příští 
podobné nebo zcela jiné akci opět setkáme.
Věříme, že si děti z Dobříše i širokého okolí celý den příjemně užily, mnoho nového se dozvěděly 
a zážitky jim dlouho vydrží.  

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí 

Uklizeno po Týdnu Země 
V letošním roce proběhl na Dobříši již sedmý ročník Dne Země. V našem městě pořádáme tradičně 
„Týden Země“, který je zaměřen na úklid veřejných prostranství a okolí města. Ve stejném období se 
pořádají i další akce zaměřené na životní prostředí. 
Při úklidu města opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti dobříšských škol a neziskové organizace 
působící na Dobříši. Stále více se zapojují i lidé neorganizovaní ve spolcích, jen s touhou pomoci 
uklidit naše pěkné město. Takových skupinek bylo v letošním ročníku několik a udělaly velký kus 
práce. Za celý týden bylo sesbíráno výrazně přes tunu směsného odpadu.
Letošní Týden Země začal trochu netradičně již v březnu akcí zaměstnanců společnosti Doosan 
Bobcat Manufacturing, s.r.o., kteří v rámci tzv. Community day uklidili plochy luk, lesa a veřejných 
prostranství od areálu jejich závodu až do okolí osady Vlaška. Úklidu se zúčastnilo přibližně 80 pra-
covníků a sesbírali přes 750 kg odpadu.
Situace s čistotou je v jednotlivých úsecích města rozdílná. Některé skupiny byly nešastné z toho, 
že odpadků bylo málo a neměly co uklízet. Byli také účastníci, které mrzelo, že i s vysokým nasaze-
ním nebyli schopni vybranou plochu zcela vyčistit. Zároveň bylo městu nahlášeno několik větších 
černých skládek komunálního odpadu v „lůně“ přírody, které město nechalo ihned uklidit. 
Bohužel lze z těchto údajů dovodit, že letošní ročník nebude ročníkem posledním. Myslím, že čte-
náři tohoto článku nejsou tvůrci nepořádku v našich lesích, na loukách a v okolí potoků, proto zde 
s apelem na zamyšlení nemohu uspět. Ani působení na děti nepomůže, protože děti mají mnohem 
lepší znalosti než dospělí, kam správně odkládat jednotlivé druhy odpadu a jak se chovat v přírodě.
O to raději děkuji všem zapojeným organizacím, všem uklízejícím účastníkům akcí, dětem, studen-
tům i dospělým občanům Dobříše i okolí. S Vaší pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i okolí 
Dobříše opět zelená, krásná a čistá.  Děkujeme!

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru životního prostředí  

Den Země – největší 
kuriozity Dobříše

Při Dni Země, o jehož průběhu jste si již přečetli 
výše, byla vyhlášena také soutěž o nalezení nej-
větší kuriozity při sběru odpadu. Nepochybuji, 
že všichni sběrači a uklízeči netrpělivě očekávají 
tyto řádky. Po velkých diskuzích v soutěžní ko-
misi, kterou tvořili pracovníci odboru životního 
prostředí MěÚ Dobříš, byly vyhodnoceny došlé 
příspěvky. Vítězné fotografie jsou k vidění na 
webových stránkách města Dobříše. 

Cenu za 1. místo – prapočítač plný elektro-
nek – si odnesou světlušky z Lampyris, skautky 
z Minnehahy a kluci ze Zlatého listu, kteří spo-
lečně uklízeli svojí tradiční trasu od klubovny 
u Papeže, přes Brodce a zpátky do města. Pra-
počítač byl skutečně největší kuriozitou a dostal 
zaslouženě a jednohlasně cenu nejvyšší. 
2.  místo  vyhrála  fotografie  šoupátkového 
poklopu na vodu. Do soutěže ji přihlásila 5.B 
2. ZŠ Dobříš. Komise ocenila zachovalost na-
lezeného předmětu a snahu třídy vrátit jej do 
oběhu a znovu využít ve vodovodní síti města.
Pro cenu za 3. místo si přijdou studenti 5.C 
ZŠ  Komenského  za  poskládanou  kuriozi-
tu  „dáma s myslivcem“. Uklízeli v anglickém 
parku a z nalezených předmětů vytvořili nové 
aranžmá, které již vůbec nevypadá jako hroma-
da odpadků.
Ze všech došlých fotografií je zřejmé, že účast-
níci uklízecích akcí hledali kuriozity s velkým 
nasazením. Na dobříšských loukách, v lesích či 
kolem potoků bylo možno nalézt mnoho zají-
mavého. Bohužel pořád spíše MNOHO, než za-
jímavého. Je s podivem, jaké předměty byly po-
hozeny na různých nesmyslných místech. Třeba 
pneumatik se nám při této soutěži sešlo hned 
několik, jsou „uklizené“ všude možně. V dneš-
ní době již nejde o kuriozitu při sběru, ale běž-
nou součást našich lesů, smutné, že? Přitom ve 
sběrném dvoře mají dobříšští občané možnost 
zdarma odevzdat čtyři pneumatiky ročně. 
Děkujeme za všechny došlé fotografie a nápady 
účastníků. Věříme, že jsme nikoho naším výbě-
rem nezarmoutili a že s námi budete soutěžit 
i příští rok. Vítězům blahopřejeme a přejeme jim 
ještě mnoho společných zážitků při konzumaci 
soutěžních cen, které v podobě výborných dor-
tů věnovalo Pekařství a cukrářství Stáňa z Malé 
Hraštice. Určitě Vám budou chutnat.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru životního prostředí

Uzávěrka příspěvků  
do prázdninového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. června 2015. 
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Farní charita Starý Knín 
pomáhá rodinám s dětmi 
i v roce 2015 

Upozorňujeme vás na právě pobíhající projekt, 
který díky poptávce cílových rodin a podpoře 
dotačního programu MPSV navazuje na projekt 
realizovaný již v roce 2014 a opírá se o jeho zku-
šenosti. 
Cílem tohoto projektu je posílení stability rodin-
ných vztahů a funkčnosti rodiny především díky 
poskytování služeb odborného poradenství, 
určeného všem rodinám s dětmi, které o dané 
služby projeví zájem. 
Poradenství můžete využít zdarma, a to z obo-
rů psychologie,  psychoterapie,  pediatrie, 
speciální  pedagogiky  a  práva. Během pro-
jektu se zároveň uskuteční různé vzdělávací ak-
tivity a semináře, o kterých vás budeme průběž-
ně informovat.  
Podporu a poradenství je možné získat na 
tel. čísle: 730  925  459, na e-mailové adrese: 
poradenstvi@socialnipece.cz nebo osobně 
(pouze po předchozí telefonní domluvě) na kon-
taktním místě: Mírové náměstí 231, Dobříš, 
v úterý od 10.00 do 17.00 hod. 
Odborného poradenství a dalších aktivit můžete 
využívat od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015.  

Aktivity projektu Farní charita Starý Knín pomáhá ro-
dinám s dětmi i v roce 2015 jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. 

Pozvánka na první interaktivní 
seminář

Dovolujeme si vás pozvat na první interaktivní 
seminář, který proběhne 16. června 2015 ve 
13.00–16.00  hod. na adrese Dobříš, Mírové 
náměstí č. 231 – obchůdek chráněné dílny „Ru-
kama–nohama“.
Tato plánovaná vzdělávací aktivita bude zamě-
řená na téma fi nanční gramotnost.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle: 
730 925 459 nebo se dostavte osobně na výše 
uvedenou adresu. Po dobu konání semináře 
bude zajištěno hlídání dětí.
Aktivity projektu Farní charita Starý Knín pomáhá ro-
dinám s dětmi i v roce 2015 jsou podpořeny z dotačního 
programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Knihovna v červnu: soutěžní odpoledne, 
čtení dětem, scenárista i piknikový bazar

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, ještě než se 
rozjedete na prázdniny, máme pro vás několik 
pěkných nabídek:

DEN PRO DĚTI 
– pondělí 1. 6. od 12 do 17 hodin
Jelikož vás loni naše hra se soutěžními úkoly vel-
mi zaujala, rozhodli jsme se dětem letos připra-
vit pokračování. Podmínky jsou snadné: vyzved-
něte si v knihovně průvodní list s úkoly, které 
budete plnit na různých místech ve městě; malé 
děti se mohou zúčastnit s dospělým doprovo-
dem. Podaří se vám vyhrát  hezké knižní i věcné 
ceny? Hru je možno hrát do konce týdne. Akci 
pořádáme ve spolupráci s RC Dobříšek.

KLÍČOVÁNÍ
Jako každoročně, i letos čeká žáčky 1. tříd slav-
nost, kde dostanou symbolický klíč od Králov-
ství písmenek a krásnou „Knížku pro prvňáčka“ 
– knížku, která je vydána pouze pro ně a na kniž-
ním trhu ji nebude možno koupit po 3 roky. 

I DOBŘÍŠ ČTE DĚTEM 
– středa 3. 6. od 17.00
Celé Česko čte dětem a my samozřejmě taky. 
Tentokrát jsme se rozhodli nechat knížku „pro-
mluvit nahlas“ – naše Divadlo knihovna připra-
vilo velké scénické čtení s promítáním obrázků. 
Doufáme, že tento téměř divadelní zážitek udělá 
radost dětem i jejich rodičům či jiným doprová-
zejícím. Ideální pro diváky od 4 do 10 let, ale 
naprosto vhodné pro každého bez rozdílu věku.   

DEN BEZ BARIÉR – čtvrtek 11. 6.
Již potřetí jsme přichystali celodenní program 
pro děti z Jedličkova ústavu v Praze. Jsme moc 
rádi, že letos už se k nám do knihovny dostanou 
výtahem! Za spolupráci při této akci děkujeme 
tanečnímu a hudebnímu oddělení ZUŠ Dobříš.

JAK PRACUJE SCENÁRISTA 
– čtvrtek 18. 6. od 17.00
Petr Markov, spisovatel a autor písňových textů, 
televizních i rozhlasových her a scénářů k fi l-
mům Jak utopit doktora Mráčka či k trilogii Slun-
ce, seno... vypráví o své práci v přednášce pro 
Malou dobříšskou univerzitu. Vstupné 70 Kč, 
káva/čaj v ceně.

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR 
– středa 24. 6. od 12 do 17 hodin
Vezměte deku, nepotřebné knihy, děti a popří-
padě sváču a přijte na náš piknikový bazar! 
Můžete tu své knihy nabídnout k prodeji i jiné 
zajímavé knihy koupit. Máme připravený velký 
výběr dětských knížek, české i světové beletrie 
a naučné literatury z mnoha oborů – a to za 
skvělé ceny od 10 do 100 korun (většinou 20–
40 Kč). Nápoje a drobné občerstvení přichystá-
no! V případě nepříznivého počasí se akce koná 
uvnitř v knihovně.

Na závěr ještě jedna novinka: od září chystáme 
KURZ ANGLIČTINY PRO SENIORY! Více informa-
cí a přihlášky v knihovně. 

Milí návštěvníci knihovny, přejeme vám krásné 
léto a připomínáme, že po dobu prázdnin platí.

Prázdninová otvírací doba knihovny:

Oddělení pro dospělé: 
úterý 8.00–18.00, sobota 9.00–12.00
Oddělení pro děti: 
středa 8.00–17.00, sobota 9.00–12.00
Přístup na internet: 
úterý a středa 8–16.30, sobota 9.00–11.30

A nezapomeňte, že nejlepší léto je s knihou!!!

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 318 521 677, 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na červen 2015

Ve středu 10. června od 19.30 zveme na před-
náškové a diskusní setkání „Co  vás  zajímá?“ 
Nad otázkami souvisejícími s křesanskou vírou 
se bude zamýšlet Mgr. Karel Satoria. V Pastorač-
ním centru sv. Tomáše.

Ve  středu  17.  června od 
19.30 zveme na vyprávění 
manželů Váňových o dra-
matických událostech, kte-
ré je zastihly na jejich do-
volené v  Nepálu  v  dubnu 
2015. V Pastoračním centru 
sv. Tomáše, s promítáním.

Zveme  na  výstavu  KRAJINY  NOVÉHO  ZÉ-
LANDU  –  fotografi e Miloše Berana a Noemi 
Trojanové, která probíhá od května v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše. 
V pondělí 29. června od 19.30 zveme na večer 
povídání s autory fotografi í, kteří se na závěr vý-
stavy podělí o zážitky z této cesty (s promítáním).

Sdružení „Dej mi šanci“ 

pořádá  již  tradiční  setkání  rodin 
pečujících o děti a dospělé s hendikepem 
dne 19. 6. 2015 od 15 hod. na zahradě ČCE 
v Husově ulici v Dobříši.
Vyzkoušíme opět dovednosti dětí i těch 
větších, na které čeká odměna, společně si 
opečeme buřty a posedíme u ohně. Při ne-
příznivém počasí se akce koná uvnitř fary.
Všichni jste srdečně zváni!
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Dětský letní tábor 14. ročník

Kdy: 8. 8. – 15. 8. 2015
Kde: Hájovna na 
Dědku 
Platba do 29. 5. 2015 
za 1 900 Kč
(sourozenci 1 800 Kč)
Platba do 31. 7. 2015 
za 2 200 Kč 
(sourozenci 2 000 Kč)

Téma: ASTERIX A OBELIX NA VÝPRAVĚ
Věk dětí: 6 až 16 let
Kontakt: Sylva Řeháková 732 937 442, 
Jarka Apeltauerová 721 306 615
www.provasdobris.cz

KULTURA ČERVEN

www.kddobris.cz
�� 5.�6.�Švihadlo

Průkopníci reggae v Čechách, skupina Švihadlo, 
opět navštíví Dobříš, kde mají trvale velmi po-
četnou základnu fanoušků. 
Jedinečnost kapely určuje nápaditost a talent 
autora většiny skladeb Petra Šturmy a muzikál-
nost celé kapely. Kromě tradičních hitů jako je 
„Zelený list“, „Na Jamajce půl srdce mám“ nebo 
„Po tobě toužím“ vám kapela na koncertu zahra-
je také nové písně z připravovaného alba.
S kapelou se představí i stálý host Švihadla, vel-
mi talentovaný zpěvák a kytarista Yannick Tevi 
(původem z ostrova Vanuatu), který přinesl do 
kapely svoje nové songy a novou hudební in-
spiraci.
Současné obsazení: Petr Šturma, Marie Šturmo-
vá, Jiří Charypar, Josef Marek, Borek Ondráček, 
Vítek Beneš.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 5. června 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 150 Kč; 
na místě 180 Kč; zvýhodněné 120 Kč. Před-
prodej  vstupenek od 18. 5. 2015 v  trafice 
U Davida. 

�� 6.�6.�Výstava�–�Hana�Rysová�–�fotografie
Srdečně vás zveme na retrospektivní výstavu fo-
tografií dobříšské rodačky Hany Rysové, kterou 
pořádá KD Dobříš k jejímu významnému život-
nímu jubileu. 

Výstava bude zahájena v sobotu 6. června 
v 17 hodin a potrvá do 28. června 2015.

�� 12.�6.�Festival�Americké�jaro
Zveme vás na festival, který 
se již desátým rokem koná 
na desítkách míst po celé 
České republice. Publiku 
představuje především za-
čínající americké a české 
umělce. Kromě koncertů 

klasické hudby doplňují festival také před-
nášky, mistrovské kurzy či promítání filmů, na 
nichž společně vystupují američtí a čeští umělci 
a osobnosti z různých jiných oborů. Na Dobříši, 
v kulturním domě, jej přivítáme potřetí a opět 
se můžete těšit na velmi zajímavé a atraktivní 
hosty. Festival Americké jaro je v současnosti 
největším projektem česko-americké kulturní 
spolupráce. 

Program:
Společenský sál, 19.00–20.00 BESEDA: Se 
Slavomírem  Lenerem  a  Ivanou  Lenerovou 
nejen o hokeji, ale i o jejich životě za velkou 
louží...  
Slavomír Lener je bývalý český lední hokejista 
a trenér a později i trenér české reprezentace. 
V současné době je šéftrenérem svazu ledního 
hokeje. V NHL (Calgary, Florida) působil jako asi-
stent trenéra celkem 7 sezón.
Ivana Lenerová je psycholožkou a členkou Za-
stupitelstva města Dobříše.
Výstavní  sál,  20.00–21.00  KONCERT:  Lynn 
Eustis – soprán, Brian Nedvin – tenor, Alice 
Fiedlerová – klavír 
Program  koncertu: Árie ze světových oper 
(Händel, Verdi), slavné muzikálové písně (Berlin, 
Loesser, Yeston) a árie z Prodané nevěsty Bed-
řicha Smetany.
Lynn  Eustis (USA) vystoupila ve více než 
30 operních rolích, včetně hlavních rolí. V břez-
nu 2010 měla mozartovský recitál v Carnegie 
Hall v New Yorku. Koncertovala v řadě zemí 
včetně Číny, Izraele a Velké Británie. Vydala také 
několik knih o operním zpěvu a často přednáší 
na téma holokaustu. Třináct let působila jako 
profesorka zpěvu na hudební katedře na Univer-
sity of North Texas v Dentonu. Od září 2012 je 
profesorkou zpěvu na Boston University.
Brian Nedvin (USA) přednáší na Old Domini-
on University ve Virginiii, kde také vede operní 
program a je hudebním ředitelem muzikálů. Vy-
stupoval v řadě oper, například ve Verdiho Rigo-
lettu, v Rossiniho Lazebníku sevillském a v Mo-
zartově Donu Giovannim. 
Alice  Fiedlerová (ČR) se věnuje především 
komorní hře a spolupracuje s významnými svě-
tovými umělci. Vystupovala v Německu, Francii, 
Švýcarsku, Belgii a USA, nahrávala pro Český 
rozhlas i Českou televizi. 
Věříme a doufáme, že si místní hudební znalci 
a nadšenci nenechají ujít besedu i koncert vý-
znamných osobností a umělců, kteří plní sály 
doma i v zahraničí.   
Kulturní  dům  Dobříš,  pátek  12.  června  od 
19.00  hod.  Vstupné:  100  Kč;  zvýhodněné 
50 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej 
vstupenek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.

�� 17.�6.�Co�již�bylo�a�stalo�se�–�večer�s�filmy�
Mirka�Procházky

Okrašlovací spolek Dobříš a divadelní spolek 
Disk vás srdečně zvou na vzpomínkový filmo-
vý večer. Soubor filmů pořízený videokamerou 
Mirka Procházky nazývá autor Střepiny a jsou 
odrazem života a dějů našeho města v letech 
1994 až 2014.
Společenský sál KD Dobříš, středa 17. červ-
na od 19.00 hod.

�� 20.�6.�Kuklík�Tyjátr�–�Romeo�a�Julie
Zveme vás na další reprízu původní autorské hry 
Romeo a Julie v podání divadla Kuklík Tyjátr. Ne-
berte si s sebou: společenský oblek a rajčata...
Společenský sál KD Dobříš, sobota 20. červ-
na od 20.00 hod. Dobrovolné odchodné.

�� 28.�6.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky a Tři v tom. Za organizá-
tory z Okrašlovacího spolku Dobříš zve Martin 
Zajíček.
Společenský sál KD, neděle 28. června od 
17 hodin, vstupné dobrovolné. 

Kulturní středisko Dobříš vás zve na výstavu 
k 70. výročí konce 2. světové války

Svědectví ve fotografii 

Fotografie Bohumila 
a Přemysla Šmejka-
lových, vzpomínky 
dobříšských občanů.
Zámek Dobříš – chod-
ba u expozice Muzea 
města Dobříše. 
Otevřeno během ote-

vírací doby muzea – vstup zdarma!
Výstava je přístupná od 16. 5. 2015 a potr-
vá do odvolání.
Otevírací  doba: středa–neděle 10.00–12.00,    
13.00–17.00.

PŘIPRAVUJEME

24. 7. – 25. 7. Summer fest Dobříš
Tradiční letní akce pro malé i velké. Zahrají 
super kapely: skáčkoví The Chancers, alter-
nativní formace DVA, anglický rockový mág 
Phil Shoenfelt a Southern Cross, reggae 
partička Ting a staré dobré Schodiště a ne-
budou, tak jak je zvykem, chybět ani místní 
kapely (Wana, V-Pořádku, Každý rock jinak). 
Děti  si  určitě  zařádí  v  sobotu  s  kape-
lou  Pískomil  se  vrací. Sledujte facebook 
a webové stránky KD Dobříš, dozvíte se víc.



8� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Úspěch v matematické soutěži

Ve středu 13. 5. 2015 se konalo okresní kolo 
matematické soutěže Pythagoriáda v Příbrami. 
Za naši školu se této soutěže zúčastnily čtyři 
dívky z 5.B, které postoupily ze školního kola. 
Z celkového počtu 26 žáků 5. tříd se na 2. místě 
umístila Pavla Kořínková s 13 body z celkového 
počtu 15 bodů a na 4.–6. místě Alžběta Kylarová 
s 11 body.  Oběma děvčatům gratulujeme.

K. Šindelářová

MS v ledním hokeji

Naše škola využila nabídky projektu „Vstupenky 
na hokej do škol“ a v úterý 12. května se vy-
braní žáci druhého stupně naší školy vypravili 
na utkání Kanada – Rakousko. V rámci projek-
tu jsme obdrželi vstupenky na zápas zdarma, 
podmínkou bylo zhotovení transparentu na 
podporu jednoho z týmů. Abychom předešli 
dohadům, komu budeme fandit, rozhodli jsme 
se pro transparenty dva. S jejich výrobou nám 
pomohla děvčata z 8.B, děkujeme. Před začát-
kem zápasu jsme navštívili Síň slávy ledního ho-
keje. A pak už přišlo na řadu očekávané utkání. 
Atmosféra byla úžasná. Poděkování patří Mini-
sterstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které 
tento projekt zaštítilo. Jen více podobných akcí!

J. Hadamovská

McDonald’s Cup – 3. místo 
v okresním finále

Dne 5. května se chlapci 2. a 3. tříd zúčastnili 
okresního finále McDonald’s Cupu ve fotbale. 
Naši školu reprezentovali Vítek Kořínek, Jan Ma-
tějček, Dominik Šustr, Tomáš Obermajer, Lukáš 
Budka, Vašek Mareš, Miroslav Pavrovský, Ondřej 
Vázler, Tadeáš Stibor a Ondřej Šprungl. Chlapci 
předvedli vynikající výkony a obsadili celkové 
3. místo v okrese. Všem hráčům děkujeme za 
vynikající výkony a gratulujeme ke krásnému 
umístění!

D. Drmla

Projekt „Poznáváme okolí Dobříše“

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se žáci 2.C a 4.C vydali 
v rámci projektu „Poznáváme okolí Dobříše“ na 
první společnou výpravu, která byla zaměřena 
na poznávání přírody v okolí říčky Kocáby. 
Vyrazili hned ráno autobusem do Mokrovrat, 
odtud pěšky přes trampskou osadu Červená, 
a pak lesními cestami do Pouští. Děti si během 
celé cesty prověřovaly své znalosti. Určovaly 
stromy a květiny podle klíče. Společně jsme si 
povídali o hmyzu, který jsme zahlédli, a vyprávě-
li si o různých zajímavostech přírody.  Užili jsme 
si nádherný a slunečný  den v přírodě v okolí Ko-
cáby.  Pokračování projektu plánujeme na konec 
května a začátek června, kdy s dětmi vyrazíme 
poznávat přírodu brdských lesů. Naše poslední 
cesta pak bude směřovat z Voznice do Kytína.                                                                              

Mgr. Jiřina Zorková, Mgr. Miroslava Kloudová

Žáci a učitelé  
2. ZŠ Dobříš 

 
vás zvou na oslavu

50. výročí
otevření školy
18. června 2015

Program:
15.15 – otevření školy, prohlídka učeben, zahá-
jení dobové výstavy
15.30 – krátké divadelní ukázky „Od nevolnictví 
k 1. republice“ ve 3. pavilonu
16.00 – zahájení hlavní části programu, vystou-
pení žáků školy
17.00 – rej masek
18.00 – vypuštění balonků
18.05–19.00 – k volné zábavě a poslechu hraje 
skupina bývalých žáků školy WOCATIES BAND
V průběhu celého odpoledne budou otevřeny 
pavilony, dobová výstava, prodej občerstvení 
a upomínkových předmětů.

Mezinárodní den rodin a ukončení projektu 

V pátek odpoledne jsme se sešli, 
rodiče i žáci z 3.A u nás ve škole, 
abychom společně oslavili den ro-
din, který se slaví vždy 15. května. 

Přálo nám hezké počasí. Prožili jsme krásné odpoled-
ne. Společně jsme tak zakončili náš školní mezinárod-
ní projekt „Let your dream“ v rámci oslav 10. výročí 
eTwinningu v Evropě. Toto výročí jsme již 7. 5. oslavili 
s mladšími žáky školy vypuštěním balonků v barvách 
duhy na platě školy. Určitě se pustíme i do dalších 
společných aktivit, které nás baví a spojují.

Lucie Jindráková, tř. učitelka 3.A 

2. místo v matematické soutěži

Matematické soutěže Pythagoriáda se zúčastni-
li ze 2. základní školy Dobříš Ondřej Snopek, Da-
vid Klouda a Lucas Bigoni. David Klouda se umístil 
v okresním kole na krásném 2. místě – blahopřejeme. 

Pozvánka
Základní škola a Mateřská škola 

Obořiště
oznamují, že
19. 6. 2015 
v 16.00 hodin 
oslaví 85. výročí 
založení školy.
Všichni jste 
srdečně zváni.

Výstava Dimenze

V pondělí 18. 5. 2015 se konírna dobříšského 
zámku proměnila v galerii, ve které vystavovali 
své práce žáci 9. ročníku. Vernisáž výstavy za-
hájil hudebním vystoupením soubor flétniček 
z 2.B. Poté výstavu uvedl pan ředitel Mgr. J. Mo-
tejlek a pan místostarosta MUDr. S. Holobrada. 
Ing. E. Skalická představila milými slovy mladé 
výtvarníky, kteří byli odměněni potleskem spolu-
žáků, kamarádů, rodičů, učitelů a všech dalších, 
kteří se slavnostního zahájení výstavy zúčastnili.

K. Sobotková
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Kulturní program:

28. 4. – 21. 6. PET ART, výstava Galerie JCM
12. 6. Benefi ční koncert, 18.00, zrcadlový sál
13. 6. Zámek dětem, areál zámku, 10–17 hod.

ČERVENEC – SRPEN
Hvězdy stříbrného plátna, výstava Galerie 
JCM, noční prohlídky, vycházky francouz-
ským parkem

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30

ZÁMEK DĚTEM 
už potřetí na Dobříši

Srdečně zve-
me  všechny 
děti,  rodiče 
i  prarodiče 
na akci ZÁMEK DĚTEM, na které návštěv-
níky  čeká bohatý hudební a  zábavný pro-
gram na zámku Dobříš. 
V sobotu 13. června 2015 od 10 do 17.30 
hod.  se  přijte  odreagovat  od  starostí 
všedních dní a zažít nezapomenutelný den 
se svou rodinou.
Bavit vás budou zámečtí  šašci,  duo VANDA 
A  STANDA,  pohádku  zahraje  Divadýlko 
z pytlíčku, zazpívá nám skupina MYŠ&MAŠ, 
svá  kouzla  předvede  MAGIC  DUO  Radek 
a  Simona  a  chybět  nebude  ani  slavnostní 
příchod královské rodiny. 
Dále jsou připraveny soutěže pro děti i dospělé 
o krásné a hodnotné ceny, pohádková stanoviště 
s úkoly ve francouzské zahradě, zpřístupněny bu-
dou také zámecké komnaty, nejrůznější vystoupe-
ní a samozřejmě stánky s občerstvením i suvenýry. 

Více informací naleznete na stránkách: 
www.zamekdetem.cz a na našem facebooku: 
https://www.facebook.com/ZamekDetem.

DOBŘÍŠEK 
V ČERVNU

Od května se v Dobříšku můžete setkávat s no-
vou provozní, paní Barborou Kaliankovou. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a v úterý od 14.30 do 16.30 
hod.  Děti si mohou pohrát, rodiče mají mož-
nost využít půjčovnu knih či stolních her, získat 
kontakty a informace, které potřebují. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE
Pondělí 1. 6. od 9.30 do 11.00 hod. a od 14.00 
do 16.30 – Den dětí na hřišti Noemova archa se 
skákacím hradem. Během celého dne bude hřiš-
tě jedním ze stanoviš městské hry, která probí-
há společně s Městskou knihovnou Dobříš.
Středa 3. 6. od 9.30 do 12.00 hod. – Rodiče 
o očkování v RC Dobříšek – přemýšlíte o očko-
vání svých dětí a nemáte dost informací? Bese-
da s paní Martinou Suchánkovou z o. s. Rozalio.
Sobota 13. 6. v odpoledních hodinách – Zá-
mek dětem. Na akci pořádané zámkem Dobříš 
se můžete těšit na vystoupení dětí z kroužku 
Moderní  tance a taneční skupinu Reçais(t), 

které v RC Dobříšek vede  lektorka Renata 
Kubátová. 
Do 30. 6. můžete zasílat svá díla do soutěže na 
téma Nejlepší zážitek s mojí rodinou. 
Výtvarná část: mladší děti do 8 let a starší děti 
od 9 do 14 let.
Literární část: mladší děti do 9 let a starší děti 
od 10 do 14 let.
KONCE PROGRAMŮ PŘED 30. ČERVNEM:
Zpíváme si pro radost do 28. května
Dílnička domácí tvoření do   8. června
Hrajeme si společně  do 16. června

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO:
Týden  v  duchu  příměstského  tábora  na 
téma „BARVY“ – program pro dívky od 10 do 
13 let s Evou Fenclovou od 24. 8. do 28. 8. – 
volná místa. 
Týdny  výtvarných  aktivit na téma „KOLO-
TOČ“ a týden  tanečně-sportovních  aktivit 
– všechna místa jsou obsazená, zapisují  se 
pouze náhradníci.

PORADENSTVÍ
Ve spolupráci s našimi specialisty nabízíme po-
radenství, konzultace či zprostředkování odbor-
né pomoci, možno využít také on-line porad-
nu na www.dobrisek.cz. 

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek.
Informace  a  přihlášky: Barbora Kalianková, 
tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.
com, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

Vzpomínka

Hvězdy Ti nesvítí, slunce nehřeje, 
už se k nám nevrátíš, už není na-
děje. Prázdný je domov, smutno je 
v něm, cestička k hřbitovu zůstala 
jen. Díky za to, čím jsi pro nás 
byl, za každý den, který jsi pro 
nás  žil…
Dne 16. 6. 2015 tomu bude 

rok, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček František Novotný.

S láskou vzpomínají manželka Věra, 
syn Tomáš a dcera Ilona

Dne 25. 6. 2015 uplyne 
10 let, kdy nás opustil milo-
vaný manžel, táta a dědeček 
pan Ladislav Doubrava.
Kdo jste ho znali, prosím, 
vzpomeňte s námi.

Manželka, dcery a vnoučata

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Do neděle 21. 6. 
je pro vás v Gale-
rii JCM přístupná 
PET-artová výsta-
va Veroniky Rich-
terové „Vetřelci 
v komnatách“. 
Z PET lahví, kte-
ré jsou podle 
autorčiných slov 
ideálním výtvar-
ným materiálem, 
vytvořila často 
i předem nepřed-
pokládané plas-
tiky, jako netopý-

ra, luskouna, kaktusy, palmy či benátská zrcadla. 
Výstava je součástí projektu „PET-art nás baví“, 
na kterém spolupracujeme společně s Městskou 
knihovnou Dobříš. 

V pátek 12. 6. se od 18.00 hodin v zrcadlovém 
sále uskuteční benefi ční  koncert pro obnovu 
varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Koncert pořádá Sdružení pro obnovu varhan spo-
lečně s fi rmou Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o. 
V  sobotu  13.  6. se můžete těšit na ZÁMEK 
DĚTEM. Čeká vás celodenní zábava, hudební 
vystoupení, pohádková stanoviště, divadelní 
představení, soutěže, hry a hlavně legrace!
Na léto jsme pro vás připravili další poutavou 
výstavu s názvem Hvězdy  stříbrného  plát-
na. Během výpravné výstavy se vám představí 
hvězdy jako Adina Mandlová, Nataša Gollová, 
Oldřich Nový a další. Nenechte si ujít fotografi e 
a zajímavosti ze života prvorepublikových a pro-
tektorátních hvězd.

Další program na prázdniny v červencovém čís-
le, anebo na našich webových stránkách.  Tě-
šíme se na vás!

a Colloredo-Mannsfeld, spol. s r. o.

vás zvou na benefi ční koncert, pořádaný dne 
12. června 2015 od 18.00 hodin v zrcadlovém 
sále zámku Dobříš. V podání Příbramské fi lhar-
monie, Smíšeného komorního sboru „Pražští 
pěvci“ a sólistů pod vedením dirigenta Stanisla-
va Mistra zazní skladby od C. Monteverdiho, 
A.  Vivaldiho,  G.  F.  Händela,  F.  Poulence, 
A. Dvořáka, C. Saint-Saënse a S. Jelínka.
Veřejná sbírka pro obnovu varhan – vstupné 
dobrovolné.
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LÉTO S AEROBIK 
STUDIEM OREL DOBŘÍŠ
Vystoupení, výlety, relaxace, závody a jiná zába-
va. To vše pro vás připravujeme každý měsíc na 
našich nejrůznějších akcích pro děti i dospělé 
a ani v červnu a o letních prázdninách tomu 
nebude jinak. Jak s námi můžete váš volný čas 
trávit?
Srdečně  zveme  všechny  na  ZÁVĚREČNÝ 
TÁBORÁK pro děti  i  rodiče, kterým ukon-
číme školní rok 2014/2015. Společně ho za-
pálíme na hřišti u Orlovny ve středu 24. června 
2015, a strávíme tak pohodové odpoledne.

V Aerobik studiu Orel Dobříš ovšem připravu-
jeme pro děti i dospělé zábavu i přes prázdni-
ny. Letní Sport Campy se sportovním a vý-
tvarným  programem pro děti začínají již od 
29. června 2015. Děti se mohou těšit na nej-
různější druhy sportů, výtvarnou dílnu, výlety, 
zábavu a spoustu zážitků. Poslední místa jsou 
ještě volná – tak neváhejte!!! 
Pro dospělé pak bude upraven prázdninový 
rozvrh cvičení, který začne  již od poloviny 
června. Chybět samozřejmě nebudou vaše nej-
oblíbenější lekce spinningu, bodystylingu, po-
wer jógy a další.

Informace nejen o plánovaných akcích, ale i fo-
tografi e, videa, aktuality či kalendář akcí nalez-
nete na našich internetových stránkách www.
aerobikdobris.cz. 

Vážený pane starosto a páni radní,
ráda bych Vám položila otázku – kam se prosím podělo to krásné město, město „rozkvetlých ulic“? 
Možná, že se díváte jinýma očima, ale pokud ne, musíte vidět to, co já.

S nostalgií vzpomínám na náměstí plné růží, které každé ráno pan Půža zaléval kropicím vozem 
vodou z rybníku Papež.
V současné době se krčí několik vysloužilých růží u pomníku padlých, mezi trávou a kopřivami, ma-
jící sice snahu kvést, ale marně – jsou prostě staré.
Celé náměstí je pusté, prázdné a šedivé, bez květin. Vévodí mu stále neposekaná tráva, která ná-
městí na kráse opravdu nepřidá. Lidé, čekající v létě na autobus, hledají stín pod zbytkem borovice 
a šeříku, které, „jak doufám“, brzy porazíte, aby tam nebylo vůbec nic.
Dříve zde byly ozdobné mísy, které byly rozmístěné po náměstí a osázené keři a květinami. Kam se 
poděly?
Nějaké jsem viděla povalovat se v Lipkách, ale byly plné odpadků a kopřiv.
Další místo, kde byly také záhony – před bývalou Jednotou – stačilo by pár keříků, které kvetou celé 
léto a na údržbu jsou nenáročné.
Nestálo by za úvahu mít několik brigádníků, kteří se budou starat pouze o náměstí (sekat každý 
týden trávu, provádět údržbu zeleně atd.)? Aby se nestalo, jako tento rok, že 8. května bylo náměstí 
neposekané. 
Musím vzpomenout skvělou práci obecního úřadu ve Staré Huti, kterou opravdu ráda projíždím 
a kochám se krásou této obce. Sedlčany, také překrásné náměstí, město Beroun rovněž, tak proč 
ne my?
Ještě doušek – komu se prosím zrodil v hlavě ten skvělý nápad přesunout regionální trh na Komen-
ského náměstí? Je zde velmi málo místa a místo požitků z nákupu vás čeká stres. Mám toho na srdci 
ještě moc, ale třeba se nové vedení města zmátoří, udělá zásadní kroky a naše město opět rozkvete. 

Děkuji za odpově, Marie Javorská, Dobříš 

PÍŠETE NÁM

Sdružení pro obnovu varhan zahajuje svoji činnost
Za účelem zajišování fi nančních prostředků pro obnovu varhan byl ustavující schůzí 15. 3. 2015 
založen spolek „Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši“ a dne 10. 4. 
2015 zaregistrován Městským soudem v Praze. Adresa sídla spolku je Dobříš, Na Nábřeží 1650, 
IČO 03977447.
Spolek má ve stanovách v čl. 2 uvedeno, že jeho účelem je zajistit fi nanční prostředky pro obnovu 
varhan a přispívat ke zlepšení kulturního a společenského života. Realizace tohoto bodu stanov 
spočívá v organizování benefi čních koncertů, kulturních akcí s pořádáním veřejných sbírek, získá-
vání sponzorů, případně grantů a příspěvků z fondů města či kraje. Kromě zajišování fi nančních 
prostředků se bude spolek podílet na koordinaci přípravy projektu varhan.
U Komerční banky byl založen transparentní účet 115-99660227/0100 na veřejnou sbírku pro 
obnovu varhan. Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Středočeského kraje a doručením 
osvědčení z 27. 4. 2015 byl dán souhlas k jejímu zahájení. Členství spolku je otevřené pro všechny 
přátele hudby a podporovatele starší osmnácti let. Informace o činnosti spolku budou zveřejňovány 
na webových stránkách www.varhanydobris.cz.  

Ivo Kylar

Republikové fi nále v Doubí 15.–17. 5. ve sportovní 
gymnastice

Dobříšské gymnastky reprezentovaly Středočeský kraj v republikovém fi nále v Doubí. Celkem se 
zúčastnilo 255 gymnastů a gymnastek všech věkových kategorii.
Natálie Jagerová cvičila za mladší žákyně I.  Družstvo Středočeského kraje získalo 2. místo a stříbr-
nou medaili. Jako jednotlivkyně skončila 9. z celkového počtu 61 závodnic.
Markéta Marečková a Natálie Polívková v kategorii dorostenek obsadily jako družstvo 5. místo.
Jako jednotlivkyně Markéta obsadila 6. místo a Natálka 17. místo z 28 závodnic. Další naše závod-
nice Jana Picková se nezúčastnila z důvodu zranění, družstvo tedy doplnila závodnice z Neveklova.
Celkem si Středočeský kraj přivezl v družstvech 2 zlaté medaile – ml. žákyně II a starší žákyně IV. 
2 stříbrné  medaile, ml. žákyně I a mladší žáci I.
Děkujeme děvčatům za předvedené výkony a reprezentaci kraje.
Vás, širokou VEŘEJNOST, zveme na naše akce: AKADEMIE ve sportovní hale v Dobříši 19. 6. 2015 od 
17.00, kde se ve svých vystoupeních představí všichni členové klubu od přípravky až po dorostenky.
20. 6. 2015 od 9.00 až do odpoledních hodin 1. ročník Dobříšského poháru v malém teamgymu 
ve 4 kategoriích a třech disciplínách (pohybová skladba s hudbou, akrobacie a trampolína).

Za Gymnastiku Dobříš  Jitka Holcová

PROGRAM ZÁPASŮ MFK 
DOBŘÍŠ – ČERVEN

Muži A   
 6. 6. sobota 17.00 Dobříš – Klecany 
 14. 6. neděle 17.00 Semice – Dobříš  
Muži B
 6. 6. sobota 17.00 Malá Hraštice – Dobříš
 13. 6. sobota 17.00 Dobříš – Nečín 
Muži C 
 14. 6. neděle 17.00 Dobříš – Nový Knín B 
Dorost starší (mladší)
 7. 6. neděle 10.15 (12.30) Dobříš  – Spar-
tak Příbram 
Žáci starší (mladší)
 13. 6. sobota 9.30 (11.10) Dobříš  –  Bran-
dýs-Boleslav

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a stránky: www. mfkdobris.cz
Přijte podpořit naše hráče.
Děkujeme za podporu a těšíme se na vaši účast 
v příští sezoně.

Výbor MFK Dobříš
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Pokuty:  43 000 Kč
Počet přestupků:  109

Vybíráme z oznámení:
4.  4. V ranních hodinách vandal poničil  au-
tobusovou  zastávku  na  Mírovém  náměstí. 
Rozsekal boční sklo a utekl. Bohužel se nepoda-
řil záchyt tohoto výtečníka. 
11.  4. v 19.15 hod. Požívání  alkoholických 
nápojů na Alejce. Muž středních let požíval ve 
větší míře pivo přímo ve středu města. Porušil 
vyhlášku města Dobříše č. 3/2014 (nově 2/2015) 
o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřej-
ném prostranství. Mírové náměstí patří do loka-
lity zákazu. Cílem této vyhlášky je vymezit místa, 
na kterých se nesmí požívat alkohol, mimo jiné 
s cílem zabránit škodám na veřejných zařízeních. 
12. 4. v 16.10 hod. V neděli – z ulice Na Ná-
břeží se ozývalo řezání dříví motorovou pi-
lou.  Strážníci obdrželi stížnost od občanů, že 
v této lokalitě byla porušena OZV města Dobří-
še č. 1/2013. Místní občan porušil nedělní klid. 
Ze strany strážníků postačila domluva. Pro při-
pomenutí, kdy je možno používat hlučné stro-
je? Je to v těchto časech a dnech: Všední dny 
od 7 do 20 hod. Soboty od 8 do 20 hod. Ne-
děle a státní svátky od 8 do 11 hod. Strážník 
může toto porušení řešit blokovou pokutou do 
výše 1 000 Kč. 
15. 4. v 17.50 hod. Tři mladí Rumuni „tahali“ 
z lidí peníze. Občanům předkládali „regionální 
certifikát pro neslyšící a tělesně postižené lidi“. 
Stalo se u Penny na Mírovém náměstí. Strážníci 

muže zachytili a odvedli na státní policii k pro-
věření. Byla jim udělena bloková pokuta. 
16. 4. ve 20.14 hod. Alkohol za volant nepa-
tří. V části města Na Kole byl zastaven místní 
občan. Při kontrole tohoto řidiče, r. 1958, bylo 
zjištěno, že řídil vozidlo po požití alkoholických 
nápojů. Strážníkům se přiznal, že vypil 8 deseti-
stupňových piv. Byl vyzván k orientační dechové 
zkoušce. Odmítl. Odmítl i lékařské vyšetření. Na 
místo byla přivolána PČR a případ si převzala 
k dalšímu opatření a šetření ve věci.
16. 4. ve 23.30 hod. Spolupráce s rychlou zá-
chrannou službou. Na Alejce strážníci nalezli 
chlapce, r. 1997, z Jablonné. Ležel na lavičce 
a sdělil hlídce, že mu je špatně a bolí ho břicho, 
záchranáři se o chlapce již postarali. Byl nutný 
odvoz do nemocnice v Příbrami. 
22. 4. ve 14.20 hod. Napadení chlapce před 
prodejnou Coop. Na služebnu MP Dobříš při-
šly děti oznámit napadení jednoho z nich před 
prodejnou Coop v Pražské ulici. Hlídka MP se 
dostavila na místo, poškozený chlapec, r. 2002, 
uvedl, že se s kamarády před prodejnou Coop 
u lavičky postrkoval. Přitom ho najednou ucho-
pil zezadu neznámý muž za krk, chvíli ho silou 
držel a následně ho udeřil do obličeje otevřenou 
dlaní. Toto také potvrdily ostatní děti. Chlapec 
byl z celé události velmi otřesený, měl odřeniny 
na krku. Věc již řeší Policie ČR. 
26. 4. v 11. 20 hod. Upadla doma a nedoká-
zala vstát. V ulici Za Branou upadla v bytě žena, 
r. 1932. Na pomoc přispěchali hasiči a strážníci. 
Hasiči vlezli do bytu v 1. patře oknem. Paní leže-

la v obýváku na zemi a byla následně záchran-
kou odvezena do nemocnice v Příbrami. 
30. 4. ve 13.15 hod. Neoprávněně si nároko-
val stání v zóně. V ulici Hornická parkovala ři-
dička v době, kdy není třeba předkládat par-
kovací kartu do zóny, od 8 do 16 hod. Přesto 
ji někdo, prozatím neznámý, napsal vzkaz a dal 
za sklo: zde si platí 36 lidí parkování, PARKUJ 
JINDE!!! Dále paní uvedla, že měla i propíchnu-
tou pneumatiku. Věc se řeší. 
Poškozená výloha informačního centra
V noci z 30. dubna 2015 na 1. května 2015 
strážníci městské policie zjistili okolo 6. hodi-
ny ranní, že je rozbitá výloha u domu č.p. 106 
– bývalého informačního střediska. Ještě ve 
3 hodiny ráno byla výloha v pořádku. Jednalo 
se pravděpodobně o vandaly, jelikož strážníci 
našli na chodníku dva pivní půllitry. Jedna ze 
sklenic byla rozbitá před výlohou. Převrácené 
popelnice, koše s odpadky, rozbité výplně če-
káren na autobusy, to všechno je neklamnou 
známkou řádění vandala a jeho primitivního 
ničení majetku. Jako vandalismus se označuje 
poškozování a ničení veřejného i soukromé-
ho majetku, většinou jen pro vlastní potěšení 
a pod vlivem alkoholických nápojů. Společným 
znakem je anonymita. Nejčastěji se vandalis-
mus kvalifikuje jako trestný čin výtržnictví, zá-
leží také na výši způsobené škody.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš, red. upraveno

ČINNOST MP ZA MĚSÍC DUBEN 2015

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

V letošním roce jsme se přihlásili do soutěže 
Vesnice roku. 
V úterý 19. května navštívila naší obec hodno-
titelská komise, která čítala 10 členů. Komisi na 
obecním úřadě přivítal pan starosta Petr Dra-
goun a tím začal dvouhodinový program, který 
měl předvést naší obec tak, jak skutečně žije. 
Nejprve si všichni prohlédli nově zrekonstruo-
vanou knihovnu, kam nás přijely podpořit i zá-
stupkyně Okresní knihovny v Příbrami. Násle-
dovala návštěva klubovny, kde se sešla většina 
členů Klubu důchodců ke své pravidelné kávič-
ce a kartám. Pro tuto událost přišly také zahrát 
děti hudebního kroužku základní školy na flétny. 
Komise poté strávila čas v obřadní síni obecní-
ho úřadu, kde byly připraveny k nahlédnutí kro-

niky – obecní, Sboru pro občanské záležitosti, 
Klubu důchodců, fotoalba Sboru dobrovolných 
hasičů, obou sportovních klubů – házené i ko-
pané, Místního kulturního střediska včetně 
spolku DEHHET a další fotoalba dokladující jak 
společenské a kulturní, tak i investiční a sta-
vební akce v naší obci. Vše bylo doprovázeno 
projekcí dalších fotografií a ukázkou obřadu ví-
tání občánků. Pan starosta seznámil přítomné 
s koncepčními dokumenty obce a v krátkosti 
nastínil aktivity obecního úřadu a také všech 
spolků a organizací v obci působících.
Poté jsme se procházkou Dělnickou ulicí přes 
náves a ulicí Družstevní, kde se komise zastavila 
v parčíku u Koulů a obdivovala krásně upravené 
veřejné prostranství, vydali do školy. Zde byla 

připravena výstava výrobků mo-
delářského a výtvarného krouž-
ku a děti v roli průvodců vedly 
komisi po jednotlivých třídách 
školy. Seznámily ji s prací dětí 
jak v průběhu vyučování, tak po 
dobu družiny a v rámci mimo-
školních aktivit. Ve škole právě 
probíhal dramatický kroužek, 
takže jsme mohli být přítomni 
zkoušky divadelního představe-
ní, na které se můžeme v brzké 

Soutěž o titul Vesnice roku době těšit. Na víceúčelovém hřišti probíhal tré-
nink házenkářského družstva děvčat a v tělo-
cvičně florbalu. 
Pak už jsme museli nasednout do aut a vyrazit 
do Památníku Karla Čapka, kde jsme si téměř 
bleskovou rychlostí prohlédli zahradu s diva-
delním podiem a někteří členové komise také 
uskutečnili patrně nejrychlejší exkurzi, jakou 
Památník asi ještě nepamatuje. Nicméně vět-
šina z nich si stihla na kouzelných podkovách 
přát svá tajná přání. Přejeme jim jejich splnění! 
Krátkým představením Naučné stezky Karla 
Čapka jsme tento prostor opustili. 
Pak už jsme se jen na malou chviličku zastavili 
v zahradě mateřské školy, kde měly děti svůj 
běžný odpolední program. Tím byl dvouhodi-
nový limit vyčerpán a nezbylo než poděkovat 
za návštěvu a komise vyrazila do další obce.
Přesto, že celé dopoledne pršelo, během ná-
vštěvy komise se vyjasnilo a dokonce vyšlo 
i sluníčko. 
A už soutěž pro naši obec dopadne jakkoli, 
pomohla nám taková rekapitulace vyjasnit ně-
které skutečnosti, které většinou přijímáme 
jako samozřejmost. Není totiž jediný měsíc, 
snad kromě prázdninového července – ale 
i tam se občas uskuteční nějaké divadelní 
představení, kdy by se v naší obci nekonala ně-
jaká akce, a už pořádaná obecním úřadem nebo 
některým ze spolků,... pokračování na straně 12
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Pokračování ze strany 11
... případně za spolupráce několika dohroma-
dy. Kolik lidí se vždy obětavě podílí na realizaci 
těchto akcí a kolik lidí ji pak navštíví a věnuje svůj 
volný čas setkání se sousedy, přáteli, známými.
Na druhou stranu je škoda, což se také v této 
souvislosti ukázalo, že ne všechny akce jednot-
livých spolků, nebo i pořádané obecním úřa-
dem, jsou dostatečně prezentovány, ačkoliv si 
to rozhodně zaslouží. Vždy uspořádat jakoukoli 
akci je téměř vždy spojeno s velkým úsilím na 
úkor volného času jednotlivých aktérů. A také je 
dobré dostatečně archivovat záznamy z těchto 

akcí jak v digitální, tak ale i v papírové podobě.
Děkujeme všem, kteří se jakkoli podíleli na pří-
pravě programu pro komisi, poskytli materiály, 
kroniky, nebo byli osobně přítomni. Děkujeme 
dětem i paní učitelkám základní a mateřské ško-
ly za jejich práci a přípravu programu. Velký dík 
patří i členkám Klubu důchodců, které svou pří-
tomností a dobrou náladou přispěly k navození 
příjemné atmosféry. Poděkování patří také všem 
členům spolků, kteří by tou dobou jinak byli v za-
městnání, že si vše zorganizovali tak, aby mohli 
být přítomni a podpořit obec. 

Petr Dragoun, Marie Guillenová 

Protihlukové opatření
Od květnového čísla Nového směru, kdy jsme vás informovali o aktuální situaci se stavbou pro-
tihlukového opatření, se události poměrně rychle hnuly kupředu. Proběhlo jak měření hluku, tak 
závěrečná kontrolní prohlídka a během dvou dní jsme obdrželi kolaudační souhlas pro stavbu „R4 
Dobříš – Stará Hu PHO“. Bohužel pro nás všechny naměřené hodnoty hluku byly v denní i noční 
době vyhodnoceny jako vyhovující. Protokol o autorizovaném měření hluku je na obecním úřadě 
k nahlédnutí. Z výše uvedeného vyplývá, že za těchto podmínek nedojde k propojení stávající 
protihlukové stěny tak, jak jsme u Ředitelství silnic a dálnic a na Ministerstvu dopravy požadovali. 
Přesto budeme i nadále dávat podněty výše uvedeným institucím, aby byla výstavba chybějící 
části PHO na Krásném životě realizována.

Oslavy 70. výročí konce války v obci Stará Hu
Oslavy 70. výročí konce světové války probíhaly 
na území Evropy a též po celém území České re-
publiky. Byla to příležitost k uctění památky pad-
lých i na vzpomínky. Vzpomínal jsem i já na celá 
léta od doby, kdy jsem se do Staré Huti přiženil. 
Vždy jsem se účastnil pokládání kytic na hroby 
a k pomníkům padlých na katastru obce Stará 
Hu. Pamětníci nám připomínali tehdejší události 
a určovali místa střetů s německými vojáky, ze-
jména v květnových dnech, kdy s blížícím se kon-
cem války přibývalo hrobů. Je výrazem úcty, že 
pietní místa jsou stále udržována a i letos jsme 
pokládali květiny za účasti představitelů obce, 
členů KSČM a celé veřejnosti. Květiny byly položeny u hrobu vojáka Rudé armády při vstupu do 
obce, u pomníků padlých za I. a II. světové války. Dále pak u hrobu RA vedle hájovny u Rybníků, 
u hrobu padlých partyzánů na hřbitově na Rybníkách a také na hrob pana Vrtala a jeho kamarádů 
v lese u silnice R4 na křižovatce s cestou k altánu. Za péči o vzhled pietních míst bych chtěl po-
děkovat všem, kteří se o to přičinili. Je to výraz jejich úcty k historii obce i osudu jejich občanů. 
Domnívám se, že je škoda, že ve školách a rodinách věnujeme malou pozornost místům, která 
jsou důkazy historie země i obce a nevedeme děti dostatečně k tomu, aby znaly i vážily si památky 
obětí, kterou přinesli jejich dědové či pradědové. Svým statečným předkům vděčíme za dnešní 
šastný a spokojený život v naší milované zemi i v naší obci Staré Huti. Josef Libický

Ze základní školy 
Návštěva z Afriky
Dne 18. května naši školu navštívili dva afričtí studenti, kteří pocházejí z Konga a Se-

negalu. Žákům vyprávěli, jak žijí děti v těchto zemích, jaké měli dětství oni a jak se dostali do naší 
republiky. Poté si všichni vyzkoušeli, jaké to je hrát na bongo a společně si zatančili africký tanec. 

Slovo „Nuda“ neznáme, ačkoliv jsme malá 
škola, tak každý den máme nějaký zájmo-
vý kroužek – dramatický, výtvarný, hry na 
hudební nástroje, fl orbalový a modelářský. 
Činnost všech kroužků jsme mohli před-
stavit při prezentaci soutěže Vesnice roku.
Hurá! 8.–12. června jedeme na školu 
v přírodě a to celá škola. Navštívíme are-
ál rekreačního střediska Lávka Chocerady 
u Benešova. Moc a moc se těšíme, pro-
gram bude nabitý a my všichni si to náleži-
tě užijeme. 

Prosba k majitelům 
psů
Obdrželi jsme několik stížností majitelů nemo-
vitostí, kteří svědomitě udržují veřejný prostor 
kolem svých obydlí, že sekání trávy, která je 
plná psích  výkalů, je občas poměrně nebez-
pečné. Zvláště při použití strunové sekačky. 
Žádáme tedy všechny, kdo chodí venčit své 
psy, a se před procházkou vybaví sáčky a ex-
krementy sbírají. 
Také upozorňujeme na skutečnost, že volné 
pobíhání psů v obci není povoleno. Všichni 
majitelé psů, kteří venčí své psy pouhým po-
otevřením vrátek, tedy ne jen bez vodítka, ale 
i jakékoli kontroly, mohou být potrestáni.
Děkujeme za pochopení a vzájemnou ohledu-
plnost.

Zprávičky 
z mateřské 
školičky

Začátkem měsíce  navštívili naši školku  hasiči. 
Seznámili děti s technikou a poučili je o bez-
pečném chování v případě požáru. Květen je 
vždy ve znamení svátku  matek a svátku rodin. 
Děti maminkám vyrobily přáníčka a všechny 
obdarovaly vystoupením při besídce, která se 
díky teplému počasí uskutečnila v zahradě MŠ. 
Děti měly také možnost se seznámit s lidmi 
z jiných částí světa v programu pod názvem 
„Tam, tam Afrika“. Zatančily si stylové tance 
a dověděly se spoustu informací o životě a roz-
dílech mezi životem u nás a v Africe. Koncem 
května  předškoláci  naposled v tomto školním 
roce navštívili školu v projektu „My se školy ne-
bojíme“ a už se budou těšit po prázdninách do 
lavic jako noví prvňáčci. Celý měsíc nás prová-
zelo téměř letní počasí a tak Vám všem přeje-
me i v červnu krásné počasí a pohodové dny.  

Kolektiv zaměstnanců MŠ

 Touto cestou bychom chtěli pozvat 
žáky, rodiče a přátele naší školy na zahrad-
ní  slavnost, která se bude konat ve čtvrtek 
25. června 2015 od 17. hodin na zahradě 
základní školy. Jako každý rok se rozloučíme 
se žáky pátých ročníků a přivítáme budoucí 
prvňáčky. 26. června si rozdáme vysvědčení, 
rozloučíme se se školou  a hurá na prázdniny.

Dana Kunrtová

Pokračování ze strany 11
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Místní kulturní středisko chystá na prázdninové měsíce další divadelní představení v zahradě 
památníku. Ve dnech 17. a 18. července sehraje spolek DEHHET úspěšnou veselohru Poslední 
půjčka a 21. a 22. srpna bude následovat francouzská komedie Inzerát v podání Místního kultur-
ního střediska. V případě trvalého deště se představení nekonají.

Památník Karla Čapka pořádá dne 20. června od 14 hodin vernisáž v pořadí již 3. výstavy 
studentských prací Střední umělecké školy v Trenčíně. Studenti se inspirovali dílem bratří Čapků 
a vystavena bude jejich oděvní a grafická tvorba. Vrcholem akce bude přehlídka modelů a divadel-
ních kostýmů v zahradě.
Srdečně Vás na tuto akci zveme!

Ohlédnutí 
za Dnem pejsků 
na Strži 
prostřednictvím 
fotografií
Letos nám počasí 
opravdu přálo, program 
byl bohatý,  pejsci 
hodní  a kdo přišel, 
určitě nelitoval!

Pozvánka

Klub důchodců pořádá letní posezení 
v České hospodě venku pod slunečníky 
v neděli 21. 6. 2015 od 14 hodin. Popře-
jeme jubilantům a společně si poslechne-
me hezkou hudbu.
Klub důchodců pořádá v  sobotu  20.  6. 
2015 zájezd do Tábora a Bechyně. Od-
jezd v 7.30 hod od kapličky, cena pro členy 
je 150 Kč, pro ostatní 250 Kč a pro děti do 
15 let 50 Kč. Přihlášky přijímá paní Fiřtová 
každý čtvrtek 15–16 hod. v klubovně na 
OÚ zároveň s platbou.

Mistrovské utkání 2015 v kopané

6. 6. Stará Hu – S. Kamýk       17.00 hod.
Chceš to všechno spatřit? Musíš přijít fandit!

Komentáře k publikacím vydaným p. Petrem Kadlecem

V další knize s názvem Královský komorní hrad Dobříš se pan Petr Kadlec dopouští mnoha omylů. 
Hned v části Z historie železných hutí na dobříšském panství nenapsal pan Karel Hejnic, ale pan 
Václav Hataj obšírnou práci Letopisy Staré Huti, které jsou uložené v Okresním archivu v Příbrami. 
Pan Kadlec také několikrát špatně uvádí jeho jméno jako Josef Hataj. Jeho kresby hamrů hodnotí 
tak, že „malba má několik chyb při srovnání s nákresem a neodpovídá realitě“. Jak to může tvrdit? 
Dále jako Huáka mne uráží, že naše Roštírna uvádí jako „Rošírna“ a starou kabernu na Huském 
rybníce pan Kadlec umístil na rybník Strž. Další chyba na str. 191, kde je foto tzv. kulhauzu (sklad 
na dřevěné uhlí) a pan Kadlec uvádí, že jsou to zbytky strojíren. Na str. 192 je pak foto ze zbytků 
kulhauzu, pan Kadlec však uvádí, že jsou to zbytky roštíren, které byly v místech, kde je silnice R4. 
Na str. 187 píše pan Kadlec o 7. říjnu 1829 a o kousek dál však píše o roku 1906…
Tomu se říká, že se míchají jablka s hruškami, ale nejhorší je, že pokud tyto chyby pan Petr Kadlec 
neopraví, tak je budoucí badatelé i pisatelé budou opakovat! A tak argument – bume rádi, že to 
někdo dělá – neobstojí.
Jinak si cením jeho práce a zarputilosti, se kterou jí dělá, ale těch chyb by se měl vyvarovat…

Zdraví Jiří Karel Klika, Ke Strži 443, Stará Hu, tel. 604 589 460.

Základní škola a Místní kulturní 
středisko ve Staré Huti srdečně 
zvou na pohádky pro děti 
i dospělé: 

O kocourkovi Damiánkovi a zlé kočce Pitipač-
ce a Jak Jeník hledal štěstí v neděli 7. června 
2015 od 16 hodin v zahradě Památníku Karla 
Čapka. V rolích kočiček a kocourů, loupežníků, 
víl, černokněžnice a jejích pomocníků, Jeníka 
a jeho kamarádů se představí členové drama-
tického a tanečního kroužku ZŠ ve Staré Huti.

Významného životního jubilea 
se v měsíci červnu dožívají:

Alena Heršálková, Jaroslav Novák, 
Josef Peták

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji touto cestou za blahopřání a věcný dar 
k mému životnímu jubileu členkám SPOZ paní 
Němcové a paní Březinové.

Petr Vančat

Rád bych tímto poděkoval za blahopřá-
ní a věcný dar, který jsem obdržel od obce 
a SPOZ při příležitosti mého životního jubilea. 
Byl jsem velmi mile potěšen návštěvou pana 
starosty Petra Dragouna.

Milfait J.

Vzpomínáme

23. června 2015 uplyne 
8 dlouhých let, kdy nás navždy 
opustila naše máti, paní Marie 
Kliková, rozená Filipovská. 

Za tichou vzpomínku děkují 
synové Jirka a Vláa Klikovy.

Dne 23. června uplynou čtyři 
roky, co nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatí-
nek, dědeček a pradědeček 
pan Josef Dolejš ze Staré 
Huti.

S láskou stále vzpomíná 
manželka Božka a dcery Miluš 

a Jana s rodinami a příbuznými.
























