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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Fontána u pošty
je po 17 letech opět
spuštěna

Cena Přívětivý úřad
putuje na Dobříš
Ocenění Ministerstva vnitra ČR si
ve středu 17. 5. 2017 na slavnostním udílení cen v Benešově převzali
starosta Stanislav Vacek a tajemník
Radek Řechka. Středočeský kraj má
celkem 26 měst obdobné velikosti,
přičemž Dobříš se umístila v rámci
kraje na třetím místě, druhé místo patří Černošicím a vítězem je Benešov.
Vycházíme vstříc občanům
Cílem soutěže je upozornit především na nadstandardní služby poskytované úřadem vůči občanům
města. U nás se jedná se například
o mobilní služby městského úřadu, kdy naši úředníci dochází za
staršími a nemohoucími spoluobčany, aby si mohli v pohodlí svého
domova, nemocnice či stacionáře

vyřídit vše potřebné. Oblíbená
a dobře hodnocená je také služba
„hlášení závad“, která umožňuje
občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém v Dobříši.
Od dubna tohoto roku je spuštěna
i další elektronická aplikace „hlášení rozhlasu“, která občany informuje o důležitém dění v našem městě.
Jsme tu pro vás
Máte-li pro nás vhodné náměty
nebo tipy, v jakých oblastech by
se do budoucna měly naše služby
ještě vylepšit, napište nám na náš
facebook@mestodobrisoficialni
nebo je zasílejte e-mailem k rukám
tajemníka Radka Řechky – rechka@
mestodobris.cz.
Za náměty předem děkujeme.
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Dlouhá léta byla fontána u budovy pošty na Komenského náměstí
v Dobříši bez vody. Nyní byl však
její provoz obnoven. Krásný pohled na tryskající vodu si teď budeme moci užívat každý den, tak jako
tomu bylo v minulosti.
Jedinou fontánu v Dobříši se rozhodlo vedení města opět zprovoznit, a rozhodně tím udělalo všem
lidem velkou radost.
„V první řadě bylo nutné opravit
venkovní obklad, který byl v katastrofickém stavu. Dále musely být vybrány nové dlaždice, jelikož původní už se dnes nevyrábí. Obnoveny
byly také vrchní desky s hlazeným
kamínkem a na vnitřní část byla
aplikována stěrka z neprofilační
malty. Nanesen byl také nátěr proti
mechu a proti plísním,“ řekl nám
pan Jakub Jarůšek z firmy Dokas,
která zajišťovala opravu a údržbu
okolní zeleně.
O samotné zprovoznění tekoucí
vody a elektrický pohon se postarala VHS Dobříš, která i nadále
bude zajišťovat její další chod. Tryskající vodu si budete moci užívat
každý den od 6.00 do 22.00 hod.
„Voda ve fontáně funguje v uzavřeném okruhu, do kterého se jednou
napustí voda, a ta v něm pouze
cirkuluje tak, aby se neplýtvalo,“
upřesnil Ing. Tomáš Kolařík z VHS
Dobříš.
zdroj: www.dobrisskoaktualne.cz
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Oznámení občanům
Městský úřad Dobříš, odbor
správních agend a obecní živnostenský úřad, zaznamenává zvýšený zájem žadatelů o vydání
cestovních pasů.
Se zvýšeným počtem žádostí
a s cílem vyjít vstříc požadavkům občanů bude od měsíce
června až do odvolání veden na
úseku vydávání cestovních pasů
časový pořadník pro zápis jednotlivých uchazečů. Bude zde
uveden časový údaj, ve kterém
se žadatel doslaví na úřad k vyřízení žádosti o cestovní pas. Návštěvu je možné si dohodnout
i telefonicky na telefonní lince
318 533 319, 318 533 318.
Je nutno počítat s tím, že časy
pro podání žádostí jsou orientační a může dojít k časovému posunu (např. focení malých dětí).
Doba pro vyhotovení pasů je
max. 30 dní.
Bc. Zdeněk Černohorský, DiS.,
odbor správních agend
a obecní živnostenský úřad

Dobříšský regionální trh
Také v červnu
se můžete těšit
na regionální
trh, který se
koná opět na
dobříšském tržišti za Kopáčkovým domem.
Přijďte si nakoupit čerstvé regionální potraviny, poslechnout si
příjemnou hudbu a užít si skvělou atmosféru, která na každém
trhu panuje.
Červnové trhy se konají v sobotu 10. 6. od 8.00 hod. na dobříšském tržišti za Kopáčkovým
domem.
Těšíme se na vás!
Pavel Bodor, tel.: 731 266 464,
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz
Nikol Sevaldová, tel.: 721 708 808,
e-mail: trhy@mestodobris.cz

MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

zdarma
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Od poklopu k poklopům aneb „Kanál jako
pouto přátelství“
Město Dobříš obohatilo jedinečnou a kuriózní sbírku kanalizačních poklopů v italském městě Ferrara. Ta je jediná na světě a vznikla v roce 2003 na
základě nápadu tehdejšího starosty Prahy 1 Vladimíra Vihana. V květnu tohoto roku jsme rozšířili tuto expozici, a tak se stali třetím českým městem
po Praze a Českém Krumlovu.

Město Dobříš vás zve
ke kulatému stolu na téma

Zleva Mgr. Hana Šindlerová (překladatelka), Pavel Bodor (zástupce společnosti Dokas Dobříš ve spolupráci s VHS Dobříš), Stefano Bottoni (ředitel Man Hole
Museum, Ferrara) a Mgr. Petra Neubergerová (místostarostka města Dobříš)

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 od 17.00 hod.
ve společenském sále KD Dobříš. Program jednání bude v termínu
zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz.
Online přenos jednání na webu města.

Stručné informace z 18. zasedání Zastupitelstva
města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 20. dubna 2017 ve společenském sále KD Dobříš. Bylo
přítomno 17 členů zastupitelstva. Pozdější příchod předem ohlásili: RNDr. Jiří Kastner, MUDr. Stanislav Holobrada, Ing. Denisa Havlíčková a pan Filip Kahoun; dřívější odchod oznámil Ing. Marek Vávra
a Ing. Martin Musil.
 Zajištění zdravotní péče – Středisko zdraví,
s.r.o. – jednatel SZ
Informaci o aktuálním problému, týkajícím se
Střediska zdraví, který souvisí se zajištěním zdravotní péče, představil úvodním slovem jednatel
Střediska zdraví, s.r.o., Mgr. Tomáš Vokurka, DiS.
Sdělil, že na vlastní žádost odchází z pracovního
poměru k 30. 4. 2017 paní MUDr. K., která zajišťuje ambulanci praktického lékaře pro dospělé,
a k 30. 6. 2017 paní MUDr. P., zajišťující ambulanci
pro děti a dorost.
Problém je nadále intenzivně řešen v rámci kompetencí jednatele, ve spolupráci s majitelem, tj.
městem Dobříš, a minoritními společníky, ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje,
který je registrátorem zdravotních služeb ve
Středočeském kraji, i ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami, které mají ze zákona povinnost
zajišťovat zdravotní péči v ČR.
ZM bere na vědomí informaci jednatele Střediska zdraví, s.r.o., o poskytování zdravotní péče

v oblasti praktického a dětského lékařství a apeluje na krajský úřad o aktivní spolupráci při zajištění řešení tohoto naléhavého problému.
 Komise Zdravého města a místní Agendy 21
Úvodním slovem představila projednávaný bod
zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková. Město Dobříš je členem Národní sítě Zdravých měst od roku
2008 (Zastupitelstvem města byla přijata deklarace 28. 2. 2008, která vymezuje Projekt Dobříš
– Zdravé město a místní Agenda 21.). Projekt
Zdravé město a MA21 znamená organizování
osvětových kampaní, veřejných fór, kulatých stolů či plánovacích setkání pro veřejnost, veřejná
projednávání, akce napříč generacemi občanů,
ale také zkvalitňování systému strategického plánování a řízení, zavádění standardů kvality apod.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, doplnil, že komise se nezříká spolupráce se všemi zastupiteli,
je možnost, aby se zapojili i podnikatelé, pokud
má někdo ze zastupitelů na někoho napojení,

kontakt. Mgr. Jitka Urbanová vznesla dotaz, zda
je možné dosáhnout na nějakou dotaci. Odpověděla Ing. Denisa Havlíčková a Bc. Radek Řechka:
záleží, jak se město „posouvá“ v kategoriích, spoluúčast na dotaci je 5%.
ZM bere na vědomí ustanovení komise Zdravého města a místní Agendy 21, která je poradním
orgánem rady města a která odborně a manažersky dohlíží nad procesy ZM a MA21 a je v tomto
složení – předseda: Ing. Denisa Havlíčková (politik ZM a MA21), místopředseda: Bc. Radek Řechka (tajemník úřadu), tajemník (administrátor):
Šárka Krůtová, DiS. (koordinátor ZM a MA21)
Veřejná správa:
Ing. Markéta Čermáková, MBA (radní pro
správu majetku města a vedení městské policie,
město Dobříš), Ing. Alena Harmanová (vedoucí odboru výstavby a životního prostředí, město
Dobříš), Mgr. Jindřiška Kastnerová (ředitelka
Kulturního střediska Dobříš, p.o.), Mgr. Bohumila
Pallagyová (ředitelka – 2. ZŠ Dobříš)
Neziskový sektor:
Lucie Bubancová (koordinátorka – Rodinné centrum Dobříšek, z.s.), Josef Šimonovský (předseda Klubu důchodců Dobříš, z.s.), Bc. Markéta
Dvořáková, DiS. (ředitelka – Brdy–Vltava, o.p.s.)
Podnikatelský sektor:
Mgr. Tomáš Vokurka, DiS. (jednatel Střediska
zdraví, spol. s r.o.), Pavel Bodor (vedoucí úseku
PR a propagace společnosti – Dokas Dobříš, s.r.o.)
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 Zápis z jednání finančního výboru ze dne
6. 4. 2017
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního
výboru města Dobříše ze dne 6. 4. 2017.
 Zápis z jednání kontrolního výboru města
Dobříše ze dne 6. 3. 2017 a 9. 1. 2017
ZM bere na vědomí zápis z jednání kontrolního
výboru města Dobříše ze dne 9. 1. 2017 a ze dne
6. 3. 2017.
 Rozpočtové opatření č. 2/2017, vč. přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města k 31. 3. 2017
Komentář k rozpočtovému opatření č. 2/2017
úvodním slovem představil Ing. Tomáš Hadžega. Předložený návrh rozpočtového opatření
č. 2/2017 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu
města na rok 2017.
V příjmové stránce Ing. Tomáš Hadžega informoval o položce navýšení neinvestiční dotace
od Ministerstva kultury ČR na projekt Výměna
krovu a střešní krytiny kostela Povýšení sv. Kříže
ve výši 200 tis. Kč, rekonstrukce Sběrného dvora v Dobříši – po výběru dodavatele se snížily
celkové náklady na akci, a poměrem k nim také
dotace o 1 423 tis. Kč, a průtoková dotace na sociální služby ve výši 1 434 tis. Kč od Stč. kraje pro
příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba
Dobříš.
Co se týče výdajových položek, informoval
Ing. Tomáš Hadžega o vybavení nově vybudovaných šaten v rámci provozního příspěvku škole
(není součástí projektu „Varna, šatny, učebny ZŠ
Dobříš, Komenského náměstí“) + 1 200 tis. Kč;
část nákladů hradí také škola ze svého rozpočtu;
dále v rámci org. 211 bourání a zpevněné plochy
za ZŠ Dobříš dle výběrového řízení + 850 tis. Kč
– původně bylo součástí projektu na ORG. 213 –
850 tis. Kč. V ORG. 302 úsekové měření rychlosti
– pořízení druhého radaru do ulice Plk. Petroviče + 1 650 tis. Kč. Dále Kopáčkův dvůr – v rámci
schválené podnájemní smlouvy se společností
Dokas byla dohodnuta součinnost na zajištění
nového oplocení + 90 tis. Kč a nákup nového
mobiliáře na různé akce do Kopáčkova dvora vč.
domku na uskladnění + 190 tis. Kč.
Z důvodu dokončení rozsáhlého rozšíření veřejného osvětlení (VO) v ulici Jeřábová z roku 2016
je nutné posílit rozpočet s ohledem na rozšíření
VO v Husově parčíku, u autobusové zastávky
Bobcat a v ulici Jáchymovská, celkem 488 tis. Kč.
V ORG. 2007 – výměna vodovodu a kanalizace
(V+K) na Mírovém náměstí v souvislosti s dodatečným záměrem opravy dlažby části náměstí,
v úseku cca od „Černé labutě po sokolovnu“
+ 450 tis. Kč.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017
 Prodej části pozemku č. 2471/6, v k.ú. a obci
Dobříš (ul. Dubinské Kaštánky – lokalita
Krásný život)
Úvodním slovem představila projednávaný bod
majetkových věcí paní Mgr. Petra Neubergerová. Na základě projednání dne 14. 2. 2017, usnesením č. 9/4/2014/RM, předkládá zastupitelstvu
rada města ke schválení úplatný převod vlastnického práva k části cca 202 m2 pozemku parc.
č. 2471/6, v k.ú. a obci Dobříš, panu J. R. a paní
S. R., jako vlastníkům sousedního pozemku.
Celková výměra pozemku činí 204 m2, avšak pozemek je nutné oddělit geometrickým plánem,
který budou zajišťovat na svůj náklad kupující.
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ZM schvaluje úplatný převod vlastnického práva k části cca 202 m2 pozemku parc. č. 2471/6,
v k.ú. a obci Dobříš, panu J. R. a paní S. R., Dobříš, za kupní cenu ve výši 339 Kč/m2 a o tomto
schvaluje uzavřít kupní smlouvu, za podmínky,
že kupující na svůj náklad zajistí oddělovací
geometrický plán.
 Kupní smlouva na prodej části pozemku
parc. č 1896/21, v k.ú. a obci Dobříš (lokalita
Brodce)
Úvodním slovem představila projednávaný bod
majetkových věcí paní Mgr. Petra Neubergerová. Kupní smlouva je předkládána na základě
žádosti o odkoupení části, a to cca 63 m2, pozemku parc. č. 1896/21 v lokalitě Brodce, zaslanou panem R. S., Dobříš. Jedná se o pozemek
nevyužívaný a neudržovaný, který má dle mapy
sloužit jako příjezdová cesta k pozemku parc. č.
1896/81, jehož je žadatel vlastníkem.
Pronájem pozemku neřeší aktuální potřebu nájemců týkající se získání souhlasu stavebního
úřadu s vybudováním stavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 1896/81. Výměra pozemku
nesplňuje parametry zastavitelnosti. Majitelé
mají souhlas sousedů se stavbou.
Směrná hodnota pozemku činí za 63 m2 celkem
25 365,69 Kč, tj. 403 Kč/m2.
ZM schvaluje kupní smlouvu mezi městem
Dobříš, IČ: 00242098, se sídlem Mírové náměstí
119, Dobříš, jako prodávajícím, a manželi, panem R. S. a G. S., Dobříš, jako kupujícími, jejímž
předmětem je úplatný převod vlastnického práva k nově vzniklému pozemku, parc. č. 1896/210,
o výměře 65 m2, který byl oddělen z pozemku
parc. č. 1896/21 na základě GP č. 3548-5/2017 za
kupní cenu 400 Kč/m2.
 Prodej stavby bez čp./č.e. (garáže u polikliniky) na pozemku parc. č. 2028 a stavby čp.
1622 (bývalý obchod Quelle) na pozemku
parc. č. 2411
ZM schvaluje úplatné převody vlastnického
práva ke stavbě bez čp./č.e. (garáže u polikliniky)
na pozemku parc. č. 2028 a stavbě čp. 1622 (bývalý obchod Quelle) na pozemku parc. č. 2411,
vše v k.ú. a obci Dobříš, ve prospěch vlastníka
pozemků, na nichž se stavby nacházejí, tj. spol.
ALDOB, z.ú., IČ: 04928768, Milotická 458/14,
Praha 5, a v souladu s § 3056 zákona č. 89/2012,
tj. zákonným předkupním právem vlastníka pozemků za kupní cenu stanovenou na základě
znaleckého posudku celkem ve výši 15 000 Kč,
a o tomto schvaluje uzavřít kupní smlouvy.
 Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi městem a Českou spořitelnou, a.s.
ZM schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi městem Dobříš, Mírové nám. 119,
IČ: 00242098, a Českou spořitelnou, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČ: 45244782, jehož
předmětem je snížení úrokové sazby.
 Koncepce Dobříšských listů
Paní Nikol Sevaldová úvodním slovem představila projednávaný bod. Informovala zastupitele
a přítomnou veřejnost, že předkládá dopracovaný statut dobříšského městského informačního
zpravodaje – Dobříšských listů. Mgr. Stanislav
Vacek, MPA, doplnil, že by bylo vhodné zvolit
minimálně redakční radu, tj. mediální výbor.
ZM rozhodlo o zřízení mediálního výboru Zastupitelstva města Dobříše s působností redakční
rady Dobříšských listů a volí z řad Zastupitelstva

města Dobříše předsedu mediálního výboru, pana
JUDr. Jaroslava Musila, místopředsedu dr. Jana Lachmana a členku paní Annu Kozákovou.
ZM schvaluje koncepci Dobříšských listů.
Diskuze
 Informace k projednávání územní studie
Úvozová a Ke Bzdince, Dobříš – vedoucí
OVŽP MěÚ Dobříš
Úvodním slovem k tomuto diskuznímu bodu
vystoupila paní Ing. Markéta Malá, referentka
odboru výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Dobříši, úřadu územního plánování.
Sdělila, že tento návrh územní studie zpracovala
paní Ing. K., vybraná ve výběrovém řízení. Zpracovala koncept, který byl projednán vlastnicky,
s veřejností a připomínkován. Tyto připomínky
budou dále zapracovány do návrhu územní studie a znovu projednány s veřejností.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, připomněl
přítomným, že územní studii neschvaluje město, ale městský úřad, konkrétně úřad územního
plánování. Veřejná projednání jsou svolávána
proto, aby dostala prostor veřejnost k vyjádření.
Každá územní studie řeší detaily určitého území
v souladu se schválenou tzv. „Koncepcí rozvoje
lokalit města Dobříš v souvislosti se zpracováním územních studií“. Studie není schvalována
zastupitelstvem.
Po rozsáhlé diskuzi k tomuto tématu, k němuž
se vyjadřovala jak široká veřejnost, tak zastupitelé města, bylo přijato toto usnesení:
ZM doporučuje odboru výstavby a životního
prostředí, úřadu územního plánování Městského úřadu v Dobříši, aby z důvodu nesplnění
podmínek etapizace zástavby ukončil pořizování územní studie Úvozová a Ke Bzdince a neschválil možnost využití územní studie Úvozová
a Ke Bzdince jako podkladu pro rozhodování
v území a pro její územně plánovací dokumentace a její změny.
 Návrh na revokaci usnesení 12/10/2016/
ZM – dle doručeného podnětu zastupitele
města
Ing. Karel Vítek, CSc., uvedl projednávaný bod
v diskuzi úvodním slovem a prezentací; dále
upozornil, že nyní hovoří jako předseda zahrádkářského svazu.
Konstatoval, že zahrádkáři chtějí pozemky pouze pro zahrádkaření, potřebují je oplotit. Jedná
se o 13 zahrádek o 390 m2 včetně studny, max.
domky do 16 m2. Zahrádkáři jsou aktivní organizace, založená v roce 1962, jejíž činnost nebyla
nikdy přerušena, mají 100 členů. Od roku 1988
provozují moštárnu. Předmětem prezentace
byly výňatky z textové části územního plánu
města Dobříše, strategického plánu města Dobříše a stavebního zákona.
Dle Ing. Karla Vítka, CSc., se zahrádkaření na
Dobříši zastavilo, územní plán zahrádkaření
neumožňuje, což je dle pana předsedy zahrádkářského svazu nezákonné. 1. 10. 2016 začali
budovat osadu.
Po dlouhé diskuzi ZM neschválilo souhlas se
změnou kultury na pozemku čp. 1033/31, v k.ú.
a obci Dobříš, z orné půdy na zahradu a s vybudováním oplocení pro ochranu pěstovaných
kultur v této zahradě.
 Vyjádření k architektonické studii „spolkového domu” – podnět zastupitele města
Úvodním slovem představil projednávaný bod
pan Ing. Ivo Salcman, který vyjádřil politování
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nad tím, že je tento bod předkládán v tak pozdní hodině a v diskuzi. Připravil prezentaci, která
obsahovala analýzu plánované výstavby spolkového domu. Konstatoval, že celá problematika
začala na pořádání „kulatého stolu“, kdy se seznámil s projektem. Upřednostňuje podívat se na
problematiku komplexně, aby dům zapadl a byl
ekonomicky co nejlépe využit. Z tohoto důvodu
se rozhodl této věci více věnovat, a proto absolvoval několik setkání z oblasti kultury a volnočasových aktivit, také setkání s ředitelkou knihovny. Snažil se vyhodnotit, čím by mohl spolkový
dům nejlépe prospět.
Architekt spolkového domu, Ing. arch. Z. za 4DS
uvedl, že vyhráli v minulosti veřejnou architektonickou soutěž, kdy bylo zadáním zachování kinosálu a kolem něho byla nová hmota,
kde měla být knihovna. Pak se dlouhou dobu
nedělo nic a nyní nové vedení města přišlo
s novým zadáním. Na základě nového zadání
architekti zachovali koncepci. Je to budova,
která dobře koresponduje s okolím, zohledňuje kontext okolních budov, má dobré měřítko
a z toho vycházeli i při zpracování nového ná-
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vrhu. Ing. arch. Z. se domnívá, že město zde má
možnost získat kvalitní spolkový dům, kde se
mohou naplnit potřeby spolků a částečně i základní umělecké školy.
Z řad veřejnosti vystoupila paní K., která se
domnívá, že zastupitelé nejsou pro Dobříš. Vyzdvihla práci knihovny, pochválila práci základní
umělecké školy a vyzvala zastupitele, aby se dohodli, jaké jsou jejich priority.
Paní Mgr. Ivana Lenerová paní K. ujistila, že tato
diskuze směřuje k tomu, aby bylo zvoleno co
nejlepší řešení. Navrhuje, aby zastupitelé vzali
v potaz především to, jaké má Dobříš potřeby.
Stavět oba objekty, jak knihovnu v Alzheimer
centru nebo jinde, a zároveň spolkový dům, je
dle jejího názoru velké zatížení pro rozpočet
města. Knihovna se profiluje jako komunitní
centrum a spolkový dům je pro Mgr. Ivanu Lenerovou v podstatě komunitní centrum. Proto
také dává přednost knihovně v bývalém kině.
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, sdělil, že
i vedení města se chce dohodnout na nejlepším
využití domu bývalého kina. Za tímto účelem
bylo osloveno 30 spolků, zpět se vrátilo 12 od-

Uklizeno po Týdnu Země
Den Země se slaví po celém světě 22. dubna jako oslava ochrany životního prostředí a podpora
environmentálního hnutí.
V letošním roce proběhl na Dobříši již devátý ročník Dne Země. V našem městě pořádáme tradičně
„Týden Země“, který je zaměřen na úklid veřejných prostranství a okolí města. Letos se konal v termínu 17. (pondělí) – 23. (neděle) dubna, ale zejména z důvodu nepřízně počasí se rozprostřel do
delšího časového období. Jak jste si jistě všimli, ve stejném období se pořádají i další akce zaměřené
na životní prostředí.
Při úklidu opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti dobříšských škol i další neziskové organizace působící na Dobříši. Zapojili se i lidé nikde neorganizovaní, jen se snahou pomoci uklidit naše město.
V rámci celé akce se z přírody odklidilo přes 4 tuny směsného odpadu.
K osvěžení při práci sloužila, opět již tradičně, soutěž o největší kuriozitu úklidu. Odborná porota ze
zaslaných příspěvků udělila zcela jednoznačně 1. místo za fotku plynové masky, nalezenou dětmi
z družiny 2. ZŠ. Proč? Protože najít plynovou masku v přírodě okolo Dobříše prostě kuriozita je. Členové poroty vzpomínali na svá mladá léta a na dobu, kdy v takových maskách také navštěvovali přírodu. Na druhém místě skončilo foto „špinavých peněz“, no, spíše asi peněz falešných, zejména kvůli
motivaci všem, že i díky úklidu se dá zbohatnout. Fotografii zaslali členové dobříšských skautských
oddílů. 3. místo obsadila třída 6.A dobříšské 2. ZŠ se vzpomínkou na Přemysla Oráče. Šlo o kvalitní,
bytelný a stále funkční pracovní prostředek do zemědělské výroby, včetně ochranných pomůcek, po
kterém se na základě fotky několik lidí shánělo, že by se jim hodil do domácnosti. Všichni vítězové
obdrží poukaz na krásný dort od Cukrárny Stáňa a drobné dárky od města Dobříš.
Všem zapojeným organizacím, všem uklízejícím účastníkům akcí, dětem, studentům i dospělým
občanům z Dobříše i z okolí děkujeme. S Vaší pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i příroda
Dobříše opět zelené, krásné a čisté.
Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
Realizováno v rámci:
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

povědí a výstup z tohoto průzkumu dostala
společnost 4 DS jako zadání, aby předložené
potřeby „vměstnala“ do plánované stavby. Starosta dále informoval, že ani on nevylučuje, že
by v objektu mohla být knihovna. Dále se do
diskuze zapojila Bc. J. V. Má pocit smysluplnosti
investice, pokud tam bude knihovna. Z řad veřejnosti vystoupila paní a dotazy vznesl pan Z.,
ředitel Podbrdského národního divadla, reagoval Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Mgr. Jaroslav Melša a Mgr. Jindřiška Kastnerová, která uvedla, že
stránka osvětlení a ozvučení je vysoce finančně
náročná, a domnívá se, že nikdy s vedením města nebyla v rozporu a neměla pocit podfinancování pro Kulturní středisko Dobříš.
K části dotazu na velikost sálu reagoval Ing. arch.
Z.: divadlo v sále bývalého kina není primární
funkce, sál by měl sloužit obyvatelům a spolkům. Mgr. Jindřiška Kastnerová se domnívá, že
plánovaný sál v bývalém kině je malý.
ZM pověřuje Radu města Dobříše ukončit práce na projektu spolkového domu a zahájit přípravu zadání projektu domu knihovny se spolkovou činností.

Z dobříšských hřišť
a sportovišť
Rákosníčkovo hřiště
Jak asi všichni víme, Dobříš získala na základě
hlasování Rákosníčkovo hřiště, které společnost
Lidl vystaví poblíž sportovní haly. V současné
době již probíhají stavební úpravy pozemku
a dne 18. 6. 2017 od 10 do 17 hod. proběhne
slavnostní otevření Rákosníčkova hřiště. Na program společnosti Lidl pak v 18.00 hod. naváže
město Dobříš svým hudebním programem. Jste
srdečně zváni!
Zdroj: Lidl Česká republika, v.o.s.

Dopravní výchova v Dobříši
Na zimním stadionu v Dobříši probíhá již od
1. dubna dopravní výchova pro děti z Dobříše
a okolí na zapůjčeném dopravním hřišti od Ministerstva dopravy. Za měsíc duben a květen
navštívilo dopravní hřiště přes 700 žáků. Městská policie Dobříš nabídla každý měsíc celkem
24 vyučovacích hodin v trvání 90 minut, složených z teoretické a praktické části.
Do projektu se doposud zapojily tyto školy
a školky:
Základní škola Dobříš, Lidická 384; Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35; 2. ZŠ Dobříš,
Školní 1035; 2. MŠ Dobříš; 4. MŠ Dobříš; 5. MŠ
Dobříš; MŠ HAPPY FLOWERS; Školka Sluníčko;
ZŠ Nečín; ZŠ Trnka; MŠ Stará Huť.
pokračování na straně 5
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Z dobříšských hřišť a sportovišť
pokračování ze strany 4
Pro děti byl vždy připraven teplý čaj nebo šťáva
a ke konci vyučovací hodiny obdržely reflexní
pásky s logem města Dobříše. Chceme pochválit děti, které jsou ukázněné a poslouchají pokyny strážníka městské policie, Bc. Václava Svobody. Jsou to jedničky.
A jak projekt hodnotí strážník Bc. Václav Svoboda?
„Z mého pohledu lze říci, že děti se na dopravní
hřiště velmi těší. Po teoretické výuce – základní povinnosti chodců a cyklistů, komentáři k významu
jednotlivě umístěných dopravních značek, následuje vždy praktická část. V praktické části si děti prohlédnou jízdní kolo vybavené do silničního provozu
a posléze mohou absolvovat celou trasu dopravního hřiště jako cyklisté a chodci. Tyto dvě skupiny se
po uplynutí určité doby vymění, aby si všichni osvojili základní povinnosti jak chodců, tak i cyklistů. Zajímavé je, že činnost dětí ve druhé skupině, chodci,
rozvinula jejich fantazii, která nezná mezí. Byli jsme
svědky, jak se děti samy zformovaly do autobusu či
mašinky, což napomohlo zatraktivnění celé výuky
na dopravním hřišti, a děti si tímto způsobem zapamatovaly důležité informace ohledně chování
v blízkosti železničních přejezdů a autobusových

zastávek. Po ukončení každého výukového bloku
jsme s dětmi zopakovali znalosti dopravních značek, základní povinnosti chodců a cyklistů.“

Odpovědné chování dětí na dopravním hřišti potvrzují správné odpovědi na otázky, což následně
zvýší jejich bezpečný pohyb v silničním provozu.
Závěrem lze říci, že děti využívají dopravní hřiště
se všemi možnostmi, které jim nabízí a odcházejí spokojené. Dopravní výchova bude probíhat
ještě po celý měsíc červen.
Akce pro veřejnost je naplánována na 10. 6.
od 11.00 do 18.00 hod. Přijďte s dětmi, těšíme se na vás!
Zdroj: město Dobříš

Krátce ze správy hřišť
Nezapomínáme ale ani na stávající hřiště, která musíme udržovat v odpovídajícím stavu.
Například na dětském hřišti u kina (B. Němcové) jsme v nedávných dnech provedli výměnu 2 sloupků u vrátek dětského pískoviště, odvezli jsme starý písek, zavezli nový a nainstalovali ochrannou
gumu řetězu kolotoče. Na hřišti Antivandal byla
nainstalována nová cedule „Zákaz vstupu se
psy“, stejně jako na dětském hřišti Přemyslova,
kde byly navíc opraveny dvě houpačky a v nejbližších dnech bude provedena výměna písku.
Na Větrníku na hřišti pod školkou byla vyměněna
prkna u stávajících laviček a nainstalovány nové
kyblíky s řetězy, a dále zde byl vyměněn písek.
Plánujeme komplexní opravu basketbalového
hřiště na Dukelském náměstí. Dosavadní opravy
hřišť vyšly na 36 762 Kč.
Zdroj: město Dobříš
Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města
Dopravní výchova na mobilním hřišti v Dobříši je realizována v rámci aktivit Zdravého města a místní Agendy 21 a je zařazena do celostátní kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR „Dny bez úrazů“.
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Malá Strana není malá, ale je světová
V našem městě byl zaveden ekologický trend ve sběru odpadu,
který běží v Německu, Rakousku, Itálii, Belgii, Velké Británii a dalších zemích. Také u nás v řadě měst, např. v Hradci Králové, Ústí
n. Orlicí, Horní Bečvě, a postupně přibývají další města. Informace
o zavedení na Dobříši jsou zatím minimální, proto si dovoluji se
o tom zmínit.
Jde o pohodlný systém třídění odpadu od domu v lokalitě Malá
Strana (čtvrť u rybníka). Do žlutého pytle se třídí plast, do modrého
papír. Jednou týdně dají rodiny pytle před dům. Společnost Dokas
je odveze a dá do schránky ZDARMA pytle nové. Oblast je upravená, čistá, občané města z jiných čtvrtí si to můžou jen přát.
Alena Veselá, Dobříš

Dobročinný koncert BIOS
Stejně jako pro velkou část občanů města Dobříše byla i pro mě noc z 28. na 29. 4. 2017 neobvyklým zážitkem. Firma Bios připravila společně
s produkční agenturou dobročinný koncert
s výnosem pro Dětský domov Korkyně. Až potud fajn, koncert přispívající na dobrou věc. Bohužel měla tato akce poněkud hořkou příchuť.
Nejsem si jistý, ale domnívám se, že za dobročinnost se skryla arogance, neúcta k občanům
a porušování pravidel chování ve městě Dobříš.
Především je nutné konstatovat, že vedení
města nebylo pro tuto akci požádáno o výjimku z pravidel pro dodržování nočního klidu ve
městě. Chápu, že koncert na podporu jakékoli
potřebné činnosti je správnou občanskou aktivitou, ale organizátoři akce by si měli zároveň
uvědomit, že občané města mají právo na klidný
spánek. Dunící hudební produkce obšťastňovala nešťastné obyvatele významné části města až
téměř do brzkých ranních hodin. Aby toho nebylo málo, těsně před půlnocí byl produkován
mega ohňostroj se silnými detonacemi. Několik
výjezdů policie dokumentuje velkou nespokojenost občanů s touto neobvyklou produkcí.
Ještě více hořkosti k této události přidává fakt,
že se údajně jednalo o oslavu narozenin nejmenovaného pana podnikatele.
Co dodat na závěr. Dětskému domovu Korkyně
bych přál, aby byl opatrnější při výběru sponzorů, a pořadatelům problematického koncertu
bych doporučil, aby svou noční aktivitu přesunuli mimo město Dobříš. Většina občanů našeho města se bez této kulturní aktivity zcela určitě obejde.
A abych nezapomněl, předpokládám, že Městský úřad Dobříš bude konat, zahájí přestupkové
řízení, a pořadatelé tak alespoň přispějí pokutou
do městského rozpočtu.
S úctou Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta města

Vyjádření k dopisu pana
místostarosty Hadžegy
Dne 28. 4. 2017 uspořádala společnost Bios,
s.r.o., ve spolupráci s produkční firmou dobročinný koncert, jehož výtěžek byl určen Dětskému domovu Korkyně.
Je možné, jak už to na koncertech bývá, že
v některých okamžicích mohla být úroveň hluku nechtěně vyšší. Tomu nasvědčuje i příjezd
hlídky městské policie na místo koncertu, která
s pořadateli věc korektně projednala a na místě
vyřešila.
Podle názoru pořadatelů dobročinný koncert
splnil svůj účel a jeho výtěžek prospěl dobré
věci.
S nemalým překvapením jsme tedy četli dopis
pana Hadžegy, který se v něm, „jménem velké
části obyvatel města“, dovolává práva na klidný
spánek a pořádání koncertu považuje za projev
arogance a neúcty k občanům a porušování
pravidel chování ve městě. Nejsem si jist, zda
úplně chápu, jak hudební produkce slovy pana
Hadžegy „obšťastňovala nešťastné obyvatele
části města“.
Chci věřit, že pan Ing. Hadžega se stejně vehementně zastává občanů a jejich nočního klidu
i v případech pořádání jiných, ne vždy předem
povolených akcí.
pokračování na straně 6
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Vyjádření k dopisu pana místostarosty Hadžegy
pokračování ze strany 5
Na dopise Hadžegy mě ale nejvíce znepokojuje skutečnost, že jej podepsal jako místostarosta města Dobříš. Taková skutečnost je způsobilá vyvolat dojem, že je projevem jednání samosprávy města
a pan místostarosta byl k takovému jednání zmocněn zastupitelstvem města nebo radou města.
Pan Hadžega k takovému jednání ale nikdy zmocněn nebyl!
Závěr dopisu pak obsahuje očekávání, že Městský úřad Dobříš zahájí přestupkové řízení s tím, že pořadatelé koncertu tak alespoň přispějí pokutou do městského rozpočtu. Skutečnost, kdy místostarosta města vyzývá úředníky vlastního úřadu k zahájení řízení a předem predikuje jeho výsledek, ve
mě vyvolává pochybnosti o nestrannosti a objektivitě takového řízení.
Závěrem chci poděkovat všem návštěvníkům dobročinného koncertu za jejich dobrovolné příspěvky pro Dětský domov Korkyně, kdy se podařilo vybrat fantastických 83 758 Kč, za které pojedou
děti z dětského domova na prázdniny. Upřímně se omlouvám všem občanům, kteří se koncertem
skutečně cítili být rušeni, a věřím, že případný negativní dopad koncertu byl jistě vyvážen jeho přínosem.
Další skandalizace akce jen poškozuje dobré jméno dětského domova, který se ničím neprovinil…
Za společnost Bios, s.r.o., Mgr. Tomáš Helebrant, obchodní náměstek ředitele

Současná situace na naší politické scéně je stále
mimořádně bouřlivá – a jak různorodé názory vyvolává!
Jde skutečně o snahu o hodnotnější principy občanského soužití? Napadá mě určitá paralela
s nedávnými dobříšskými událostmi. Tím míním například úsilí o důstojnou perspektivu městské
knihovny i zvýšený zájem občanů o činnost našich zastupitelů. Domnívám se proto, že velká úcta
a ocenění patří všem, kdo se zajímají a i osobně angažují k prospěchu našeho města, konkrétně
třeba těm, kteří na veřejném zasedání zastupitelstva města dne 20. dubna t. r. zvedli při hlasování
ruku pro odvolání radního Radka Vystyda.
Věra Schilerová

starý mořský vlk (nebo dokonce pirát!), nic se
nebojte – jelikož rum se u nás zásadně nefasuje,
posádka je mírná a přátelská!
Piknikový knižní bazar – úterý 27. 6. od 12 do
18 hodin

Líbezná každoroční akcička na trávníku před
knihovnou (v případě nepříznivého počasí
uvnitř). Přijďte si posedět na dece, nakoupit
skvělé prázdninové čtení za pár korun či dokonce nabídnout k prodeji vaše vlastní, již nepotřebné knihy. Letos u nás nakoupíte už za korunu! Nápoje a drobné dobré občerstvení je na
pikniku samozřejmostí, už ho pro vás připravujeme! Děti a pejsci též rozhodně vítáni, vodička
pro psíčka zajištěna.
Virtuální realita alias Tomášův budlík – už je
to tady!!!

Knihovna v červnu: od kamene po virtuální
budoucnost
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, programy
vonící přírodou, cestováním, mořem, dálkami
i přímo dálavami neznámých světů na vás čekají
v červnové knihovně. A k cestování samozřejmě
patří i piknik! Vyberete si?
Týden pro děti – čtvrtek 1. – středa 7. 6.
Velká pátrací soutěžní hra po celém městě –
a tentokrát ještě dál… Letos máme obzvlášť
vypečené úkoly – ale ty krásné věcné a knižní
ceny stojí za trochu námahy… Malé děti mohou
soutěžit s dospělým doprovodem. Herní plány
a více informací najdete v knihovně a na našich
webových stránkách.
Výtvarná dílna s Jíťou: KÁMEN A STROM
– pondělí 5. 6. od 12 do 17 hodin
Stromů není nikdy dost! Přijďte si s Jítinou pomocí vyrobit krásnou dekoraci z drátu a kamínků – zaručujeme vám, že TENTO strom přežije
jakoukoli vaši zahradnickou péči. Neuhnije, neuschne a bude dělat radost po mnoho let…
Vstup volný, materiál zdarma.
Čapkovské dramatizace s Františkem Zborníkem – 8.–10. 6.
Seminář pro knihovníky, učitele i veřejnost. Zkušený lektor Fr. Zborník, práce v týmu, dramatizace vybraného díla bří Čapků, doprovodný
program. Více informací a přihlášky na www.
knihovnadobris.cz.
Klíčování – 12. a 14. 6.
Program, během kterého dostanou prvňáčci za
své celoroční úsilí nejen knihu, vydanou speciálně pro ně, ale dokonce i svůj vlastní klíč od
knihovny! Páni, ti se mají!
Literární cestovka – 13. 6.
Jeden z evergreenů naší knihovny: poté, co se
žáci 5. a 6. tříd místních základních škol seznámí s dobříšskými pověstmi, provedeme několik

vybraných skupin po místech, která jsou s dobříšskou mytologií spjatá. Líbí se vám to? Rádi podobný program nabídneme i veřejnosti!
Akce Foglar – 14. 6.
Připomeňme si 110. výročí vzniku skautingu
a stejné jubileum spisovatele, který je s tímto
hnutím spjat od svých dvanácti let. Dospěl ve
skautu, vedl skautský oddíl a propagoval ho po
celý život. Jak jinak oslavit jeho narozeniny, než
speciálním programem pro dobříšské skauty?
Den bez bariér – čtvrtek 15. 6.
Začalo to jako dárek ke 100. výročí založení
Jedličkova ústavu a podívejme: letos už připravujeme program pro handicapované děti
popáté… Jsme moc rádi, že výlet na Dobříš se
stal pro naše malé kamarády z „Jedle“ již tradicí
a že se nám daří jim každoročně jejich nelehký
život alespoň malilinko zpříjemnit. Tentokrát se
těšíme na necelou dvacítku dětí z první, druhé
a šesté třídy.
Malá dobříšská univerzita: VIETNAM – čtvrtek 15. 6. od 17 hodin
V poslední přednášce tohoto semestru MDU
se můžete těšit na předprázdninovou inspiraci:
Manželé Špillarovi, známí cestovatelé a autoři
mnoha zajímavých cestopisů, vám představí
zemi, o které stále víme dost málo. A jelikož Vietnamci do naší země patří již minimálně po dvě
generace (z necelého půl milionu cizinců v ČR
tvoří zhruba 12 %), není to škoda???
Vstupné 70 Kč; káva/čaj v ceně.
Dny námořníků – 19.–30. 6
Hola hej, prázdniny na obzoru! Cítíte tu vůni
moře? Přijďte si přivonět ke knihám, z jejichž
stránek se slaná voda přelívá až na koberec naší
knihovny. A samozřejmě: přijďte si je půjčit…
A kdyby vás snad obsluhoval místo knihovníka

Teenageři, ale i malí či naopak zcela a úplně dospělí, vyzkoušejte si náš nový systém htc vive!
Zážitkové programy a hry vás během pouhých
patnácti minut skutečně dostanou do jiných
světů… Po domluvě je možno teleportovati se
od nás do virtuální reality nejrůznějších prostředí téměř kdykoli, a to zdarma!
Kainar: Od zlatovlásky po bigbít!
Konec, zvonec: máme vítěze celostátní kainarovské soutěže! Jejich jména se dozvíte v příštím
čísle DL a na www.knihovnadobris.cz. Výstavu,
sestavenou ze soutěžních prací, můžete zhlédnout po celý červen a červenec. Stojí to za to!
Virtuální univerzita třetího věku – od října
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze nabízíme seniorům první ročník
virtuálního univerzitního studia. Během prvního semestru můžete získat odborné vzdělání
v oboru „ČÍNSKÁ MEDICÍNA NA ZAHRÁDCE“.
Téma druhého semestru si již posluchači budou
volit sami. Přednášky se budou konat v knihovně vždy v pondělí jednou za čtrnáct dní od 10 do
12 hodin. Termín první přednášky je 2. října.
Cena je 300 Kč za semestr (6 přednášek). Program VU3V je určen výhradně starobním či invalidním důchodcům a nezaměstnaným osobám
nad 50 let. Přihlášky a více informací získáte
v knihovně od poloviny září.
Milí čtenáři, přejeme vám, ať vydržíte to HROZNÉ čekání na prázdniny. Snad se nám podaří
vám tento těžký čas, ze kterého by jeden zešedivěl, aspoň trochu zlehčit – denně kromě čtvrtka
se na vás těšíme v knihovně!
Romana Bodorová
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KULTURA ČERVEN
www.kddobris.cz
 2. 6. Festival Americké jaro – DREW PETERSEN – klavír
Zveme vás na festival, který se již dvanáctým rokem koná
v řadě míst po celé
České republice.
Početnému publiku
představuje především začínající americké a české umělce. Festival Americké
jaro je v současnosti největším projektem česko-americké kulturní spolupráce.
Již popáté jej pořádáme v dobříšském kulturním domě a jsme potěšeni, že i v letošním roce
můžeme publiku nabídnout velmi atraktivního hosta. Je jím pianista Drew Petersen (nar.
12. dubna 1993), čerstvý vítěz prestižní soutěže
American Pianists Awards (duben 2017), pořádané Asociací amerických klavíristů (American
Pianists Association, APA). Drew vystupoval
sólově i s orchestry jak v Evropě, tak ve Spojených státech. Získal ceny v mnoha významných
soutěžích. Drew vystudoval s vyznamenáním na
Harvardově univerzitě a získal bakalářský titul ve
společenských vědách. Zároveň studoval hudbu
na Julliard School of Music pod vedením Jerome
Lowenthala. Nyní studuje magisterský program
na Julliard School of Music pod vedením Roberta McDonalda. Na svá studia získal prestižní stipendium manželů Kovnerových. Na programu
koncertu jsou skladby: F. Chopina, M. Ravela,
L. van Beethovena, G. Gershwina a dal.
Výstavní sál KD, pátek 2. června od 19.30
hod. Vstupné: 100 Kč; zvýhodněné 50 Kč (důchodci, studenti, ZTP). Předprodej vstupenek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.
 3. 6. Divadelní soubor 263 01 – premiéra!!!
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 9. 6. Schodiště – koncert
Schodiště (Nahoru po schodišti dolů band)
vesele brázdí hudební „moře“ se svižným programem, který kombinuje písně z nejslavnějšího období (kolem alb Ukazovák nasliněnej
a Svinska pržola) s největšími vypalovačkami
z desek Tanec (2007) a Roztoky (2011) a novinkového EP poloKruh (2016).

Sil a chuti je v kapele víc než kdy dřív, sedmihlavá smečka střílí od boku jednu pecku
za druhou a mladé publikum v předních liniích hledišť si s pamětníky s chutí zatančí na
novinky (Nebudu, Stařena) i na prověřené
jistoty jako Beze vší poezie, Karty jsou rozdaný, Dokonalá kost, Ve čtyři ráno nebo
Pytlíky ČSA. Schodiště nestačí slyšet, musí
se i vidět.
Společenský sál KD, pátek 9. června 2017 od
20.30 hod. Předprodej vstupenek od 23. 5.
v Trafice u Davida. Vstupné: předprodej
170 Kč, na místě 190 Kč.
 10. 6. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sherwoodu
Aneb Robin Hood v rozšířené verzi. 2. repríza
oprášené hry v podání místních ochotníků z Tyjátru Kuklík.
Společenský sál KD, sobota 10. června od
19.30 hod. Dobrovolné odchodné.
 18. 6. Taneční čaje
Pozor, tento měsíc z důvodu rekonstrukce
KD o týden dříve!
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 29. května od
17 hodin, vstupné dobrovolné

Kulturní středisko Dobříš

Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 521 302,
e-mail: kd@dobris.net
www.kddobris.cz
 8. 6. Vernisáž VÝSTAVY PRO RADOST studentů Gymnázium Karla Čapka Dobříš
KS Dobříš a studenti Gymnázia Karla Čapka v Dobříši oznamují,
že VÝSTAVA PRO RADOST bude zahájena 8. června 2017 od 18.00 hodin.
„Od samého počátku své existence si lidé dopřávají málo radosti. Právě to je, moji
milí bratři, náš prvotní hřích. Chce se mi věřit jedině v boha, který umí tančit.“
Henri Matisse
Výstavní sál KD Dobříš.
Výstava potrvá do 29. 6. 2017. Otevřeno po–čt 8.30–16.00 hod.,
pátek a sobota zavřeno, ne 14.00–16.00

Připravujeme na prázdniny
21.–22. 7. Summer fest Dobříš 2017
Hudba Praha band, MIDI LIDI, 1flfsoap, The
Complication, Dukla Vozovna, So Fine a Ged
Maloney, CHemical Tail a domácí scéna
Ani letos si nenechte ujít tradiční dvoudenní
hudební akci na hřišti za sportovní halou. Letošní hudební koktejl je zajímavý především
žánrově. Přijedou kapely, které znáte, milujete, ale i ty, které na Dobříši zatím nehrály,
ale mají obrovský potenciál vás zaujmout.
Neváhejte a přijďte, léto a muzika, to patří
k sobě. Více informací o programu v příštích
DL. Sledujte facebook a webové stránky KD
Dobříš, dozvíte se víc.

Expozice Muzea hraček
na zámku je bohatší
o krásný model železnice

V rámci akce Zámek dětem, která se uskuteční
v sobotu 17. 6. 2017 na zámku Dobříš, můžete
navštívit i Muzeum hraček Dobříš, kde bude uveden do provozu i nový model železnice z období
30. let, Dobříš–Malá Hraštice, v měřítku 1:160.
Model představí osobně jeho autor, pan Petr
Hanuš ze Staré Huti.
Výrobu modelu finančně podpořila firma Benteler Distribution Czech Republic, spol. s r.o.,
Dobříš.

Dívčí válka
Přijďte se podívat dne 14. 7. 2017, Letní kino
Nový Knín. Začátek představení: 19.00 hod.
Cena vstupenky: 280 Kč, v den akce 340 Kč
Předprodej vstupenek:
• Letní kino Nový Knín – pokladna
• Městský úřad Nový Knín
• Infocentrum Dobříš
• Mníšek p. Brdy, Pekařství a cukrářství Jarolímek
• Infocentrum Neveklov
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze
všech divadelních her v České republice. Její
atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce, využitých tématech a také v hereckém obsazení.
Hrají: Sandra Pogodová, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Jiří Štědroň, Miluše Bittnerová, Roman
Skamene, Petr Jablonský, Petr Martinák, Evžen
Hájek, Tereza Šefrnová, Bedřich Maruštík, Martina Šťastná, Anna Kadeřávková a další.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Úspěch ve fotografické soutěži

Výstava žáků IX. ročníku
„Tak určil osud“
Dne 15. května začala naše dlouho očekávaná
výstava. V zámecké Konírně jsme se sešli na vernisáži výstavy prací žáků IX. ročníku „Tak určil
osud“. Výstava byla zahájena vystoupením dětí
ze IV. B s flétničkami, pod vedením učitelek hudební výchovy, Mgr. Ilony Czafíkové a Mgr. Renaty Jindrákové. Následoval proslov pana ředitele, Mgr. Jaroslava Motejlka, a místostarostky
města Dobříše, paní Mgr. Petry Neubergerové.
Malým kulturním programem jsme přispěli i my
s naší paní učitelkou, Ing. Evou Skalickou.
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou výstavy
pomohli, a také všem, kteří nás přišli podpořit.
Za žáky z UVČ Bára Vitásková

V dubnu se konala fotografická soutěž pro děti,
kterou pořádala Vodohospodářská společnost
Dobříš. Téma soutěže bylo „Dobříšská voda“.
Každý účastník mohl do soutěže poslat maximálně tři fotografie. Byly dvě věkové kategorie,
kategorie pro 1. stupeň a kategorie pro 2. stupeň. V kategorii pro 2. stupeň žákyně naší školy, Karolína Dušková, vyhrála nafukovací člun.
Ve stejné kategorii se na 4. místě umístila také
žákyně naší školy, Anna-Marie Vodičková, která
získala sportovní láhev. Obě dívky jsou ze třídy
VI. C. Blahopřejeme!
A. Kubátová

Den Země 2017
Již ve čtvrtek 20. 4. jsme se zapojili do oslav Dne Země. Děti navštěvující školní družinu přijaly pozvání na program, který připravilo město Dobříš, tentokrát na téma „Stavby ve všech podobách“. Hlavní
program na naší škole probíhal v pátek. Žáci 7. ročníku se vydali na Bzdinku. Jejich úkolem bylo vytvořit „paletku přírodnin“. Vše pro ně začalo ve škole luštěním křížovek, pak následovala procházka na
Bzdinku. Pro žáky 1. až 6. tříd byla připravena řada stanovišť v anglickém parku, skateparku, na hřišti
u školy a v tělocvičně. Bohužel nám mrazivé počasí nedovolilo využít venkovní prostory, a tak celá akce
proběhla v budově školy. Děti postupně procházely tradičními stanovišti – První pomoc, Poznávání
přírodnin, Ekologie, ale i stanovišti zaměřenými na Mezinárodní rok udržitelného turismu – Letem světem, Srdce Evropy, Londýnská, Zeměpisný kvíz, Svět kolem nás. Nesmělo chybět stanoviště seznamující
děti s ptákem roku 2017 – datlem černým. Celou akci doplnily úkoly prověřující dovednosti – Hnízdo,
Uzlovačka, Postřeh – či vědomosti – Kdo tady mluví, Záchranářská stanice, Lušťovka. Poděkování patří
pedagogům a žákům 8. a 9. ročníku, kteří na stanovištích pomáhali.
Jitka Hadamovská

Úspěch našich žáků v regionálním kole hokejbalu
V pondělí 15. 5. a úterý 16. 5. 2017 chlapci 1. stupně reprezentovali naši školu v regionálním kole hokejbalového turnaje Hokejbal proti drogám. V pondělí bojovali o medaile žáci 2. a 3. tříd, v úterý pak
žáci 4. a 5. tříd. Obě družstva bojovala s velkým nasazením, radost z výher střídal smutek z proher.
Nakonec obě družstva přivezla poháry za 3. místo.
O pěkné umístění se zasloužili žáci: Ondra Panuška, Lukáš Micka, Martin Nerad, Lukáš Pavrovský,
Tomáš Hrazdíra a Lukáš Dekastello v kategorii 2. a 3. tříd. Za žáky 4. a 5. tříd to byli: Ondra Vázler,
Míra Pavrovský, Dominik Vávra, Václav Mareš, František Kosan, Dominik Šustr a Tomáš Obermajer.
Všem hráčům děkujeme za krásnou reprezentaci školy.
V. Petrásková, J. Debnárová

Krajské kolo
Štafetového
poháru – 5. místo
2. ZŠ Dobříš
10. 5. 2017 se 2. ZŠ Dobříš zúčastnila krajského
kola Štafetového poháru, do něhož postoupila
z druhého místa v okresním kole. Žáci 3.–5. třídy závodili ve složení: Suchý Daniel, Dvořáková
Barbora, Vršecký Matěj, Mikšovská Veronika,
Nikl Vincent, Hocková Aneta, Profousová Tereza,
Krejza Tomáš, Průšová Agáta, Prusík Michal, Fabiánová Šárka, Fabián David, Pulkrabová Marika, Matouš Jakub, Havlová Daniela a Filip Rehák.
I při velké konkurenci devíti pražských škol se
nám podařilo vybojovat krásné 5. místo. Starší štafeta dokonce triumfovala v disciplíně 8×
100 m.
Bc. Daniela Malá

Tvoříme spolu
Přípravná třída se zapojila do celorepublikového projektu Šťastné stáří očima dětí – Tvoříme
spolu. Děti navštívily Domov seniorů Dobříš
a společně s babičkami a dědečky si zazpívaly
a připravily zeleninový a ovocný salát, na kterých si všichni pochutnali.
Bylo to milé, pohodové dopoledne a všichni se
už moc těšíme na další podnětnou spolupráci.
Bc. O. Ludačková

Den Země byl letos úspěšný
Naše školní družina se každoročně účastní úklidu města v rámci kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR během Dne Země, pořádaného
městem Dobříš. V letošním roce naše děti navíc
nálezem staré plynové masky vyhrály dobříšskou soutěž o největší kuriozitu, která se najde
při úklidu. Své vítězství oslavily během párty
a spaní ve škole.
Také třída 6. A se vydala dne 20. dubna pročistit
přírodu směr Bzdinka. Sběr igelitových pytlíků,
lahví, pneumatik začal již na začátku topolové
aleje a pokračoval směrem nahoru. Žáci vyčistili celý potok, kde se našel nejeden pár starých
bot. U rybníčku už měli nasbírané celé dva pytle. Cesta pokračovala do kopce k lesu. V lese pak
žáci našli pohozený starý funkční pluh. Za tento
nález získali 3. místo a dostali tašku bonbónů
a dort od vedoucí odboru životního prostředí,
paní Ing. Aleny Harmanové.
Nejenže jsme získali sladkou odměnu, ale strávili jsme překrásný den spolu a v přírodě.
Bc. O. Ludačková a Mgr. A. Zbíral
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2. místo v okresním
kole McDonald´s
Cupu
Dne 4. 5. 2017 se konalo na
fotbalovém hřišti V Lipkách finále okresního
kola McDonald´s Cupu. Turnaje se zúčastnili žáci
1.–3. tříd. Z osmi družstev obsadili žáci naší školy krásné 2. místo. Postupně porazili ZŠ Školní,
Příbram, 5:1, ZŠ Milín 4:0, ZŠ Březové Hory, Příbram, 2:1, a suverénně tak vyhráli skupinu. Zajistili si tím postup do semifinále, kde zvítězili nad
2. ZŠ Sedlčany 2:0. Ve finále pak po boji podlehli
5. ZŠ Příbram 3:1.
Naši školu reprezentovali: Adam Hlaváček, Tomáš Krejza, Adam Toufar, Karel Matějka, Vincent
Nikl, Michal Hájek, Matěj Vršecký, Tomáš Jungmann, Přemysl Žižka, Jakub Tomášek, Tadeáš
Vitoň a Adéla Matoušová. Gratulujeme.
kabinet Tv
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Atletický čtyřboj
Dne 17. 5. jsme se zúčastnili okresního kola atletického
čtyřboje základních škol pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Rožmitále pod
Třemšínem.
Naši školu reprezentovalo družstvo dívek (T. Peštová, K. Pospíšilová, M. Pittermannová, V. Dvořáková) a chlapců (M. Bachmann. D. Černý, M. Černý). Obě naše družstva se umístila na 3. místě.
Máme velkou radost, neboť naši závodníci patřili
mezi nejmladší a konkurence byla velká.
Těšíme se na další závody.
Mgr. Renata Vohradská

Rybáři a my
Po měsíci jsme opět prožili hezký den a zároveň
jsme udělali něco užitečného pro přírodu. Navázali jsme na předchozí Den Země, kdy jsme se
zúčastnili oslavy Dne Země. Dověděli jsme se
něco o životním stylu, jeho dopadu na životní
prostředí, seznámili jsme se s hospodařením
s odpady, s ekosystémy, prakticky jsme si vyzkoušeli bezpečné používání různých materiálů,
nástrojů a vybavení – vše s ohledem na šetrný
přístup k životnímu prostředí.
Následující den jsme se vydali uklízet okolí rybníka Papeže. Spolupráci nám nabídla Rybniční

správa Colloredo-Mannsfeld a my ji rádi využili.
Sešli jsme se hned ráno, patřičně vybaveni a oblečeni (počasí nám nakonec přálo). Rybáři nám
dovezli k rybníku pytle a my je rychle naplnili
vším možným – plasty počínaje, vybavením do
kuchyní a šatníků konče.

Přidělený úsek u rybníka jsme vyčistili, práce,
která dávala smysl, nám šla rychle od ruky. Rybáři
nám připravili výbornou svačinu – opékali jsme
buřty, a také si každý z nás odnesl nějaký malý
dárek. Nakonec nám zaměstnanci rybniční správy řekli něco o životě a ochraně ryb, některé ryby
jsme si mohli přímo na místě prohlédnout. Tahle
akce byla opravdu vydařená a my už se těšíme na
nějaký podobný projekt.
Žáci 6.–9. ročníku
Základní škola Dobříš, Lidická 384, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 171, 602 116 411,
spec.dobris@email.cz, www.zsdobris-lidicka.cz

Základní škola Dítě v lese bude na Dobříši

Píšeme knížky
Měsíc květen byl v ZŠ TRNKA ve znamení knížek. Nejprve nás navštívila paní Dagmar Červenková
z nakladatelství LEDA, která dětem vyprávěla,
jak se příběh od pana spisovatele dostane až
do knihkupectví a kdo všechno se na vzniku
knihy podílí. Děti si pak ve skupinách zkusily
malou knížku vyrobit tak, aby musel na společném díle zapracovat ilustrátor, redaktor, korektor i grafik a aby vše bylo správně zapsáno.
V dalších dnech jsme s dětmi zkoumali knihy
z různých hledisek – všímali jsme si prostředí,
postav, děje a zvláštní pozornost jsme věnovali
ilustraci. Velkou inspirací nám byla kniha Jiřího
Trnky Zahrada, kterou jsme společně četli a těšili se na divadelní představení v divadle Minor.
Po důkladné přípravě jsme se pustili do psaní
vlastních knížek. Nejprve jsme si samozřejmě
dobře rozmysleli, o čem příběh bude, podnikli
jsme několik přípravných lekcí a poté už děti
psaly a psaly. Ke svým textům průběžně vytvářely i originální ilustrace.
Na celém procesu jsme se toho o knihách
hodně dozvěděli a děti to podpořilo nejen
v dalším čtení, ale i ve vlastních autorských
aktivitách.
Srdečně vás zveme na naše červnové akce:
8. 6. v 18 hodin – setkání na téma Čtením
a psaním ke kritickému myšlení
18. 6. v 15 hodin – Zahradní slavnost
Podrobnější informace najdete na našich webových stránkách www.zstrnkadobris.cz.

Měsíc duben byl velkým mezníkem pro naši začínající lesní základní školu Dítě
v lese. Jednak proběhly dva zápisy prvních lesních prvňáčků, a také se podařila neuvěřitelná věc. Díky projektu Jurta pro Dítě v lese na www.startovac.cz jsme získali
od dárců 201 000 Kč, za které jsme koupili novou mongolskou jurtu, která bude postavena v průběhu června. A protože dárci byli velmi štědří, dostali jsme hned o padesát tisíc korun víc, než jsme
požadovali. Všem dárcům tímto velmi děkujeme!

To znamená, že nám zbydou finance ještě na
zajištění základního vybavení zázemí školy, které jsme se rozhodli nakonec vybudovat přímo

Nová Mateřská škola Drhovy
Volná kapacita – prázdninový provoz
Pro školní rok 2017/2018 proběhne zápis 10. 7.
2017 v kanceláři MŠ od 10 do 16 hodin.
Provoz MŠ Drhovy bude zahájen v termínu
17. 7. – 1. 8. 2017.
Slavnostní otevření – den otevřených dveří –
sobota 1. 7. 2017 od 13 do 20 hodin.
Přihlášku do MŠ lze vyzvednout na OÚ Drhovy
v úředních hodinách každou středu od 18 do
20 hodin. Součástí přihlášky je i potvrzení od
lékaře.
Bližší informace na tel.: 602 394 555 – starosta
obce, 777 835 834 – místostarostka obce.

v Dobříši, v docházkové vzdálenosti od města
i lesa. Rozšiřujeme tak svou působnost a zároveň
přibližujeme dostupnost školy pro další zájemce. Zbývá posledních pár míst pro školáky, kteří
nebudou tušit, co je známkování, a kteří budou
společně vytvářet spolupracující tým, ve které
poznají, že každý díl skládačky je stejně důležitý jako celek. Pokud máte zájem, napište nám či
zavolejte, a přijďte se do naší lesní školy podívat.
A pokud máte chuť zasvětit své děti do tajů přírodní pedagogiky, nechte je ponořit se do tématu Země, voda, oheň, vzduch, které budou mít
možnost do hloubky prožít na našich příměstských táborech v těchto termínech: 10.–14. 7.
a 17.–21. 7. Vždy od 8 do 16 hodin. Více informací najdete na www.ditevlese.cz.

Sdružení „Dej mi šanci“
zve na setkání rodin s dětmi
ve čtvrtek 8. června 2017
od 15 do 18 hodin na zahradu fary
ČCE v Husově ulici v Dobříši.
Zábavný program pro děti i rodiče.
Na závěr si již tradičně opečeme buřty. Můžete přijít i se svými sourozenci a kamarády.
Za špatného počasí se akce koná uvnitř fary.
Vstup volný.
www.dejmisanci.cz, tel. 730 925 459
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SOU Hluboš mobilitou svých žáků zvyšuje jejich znalosti
a kompetence
SOU Hluboš realizovalo v letech 2015–2017 v rámci programu Evropské unie Erasmus+ projekt mobility v odborné přípravě. V rámci projektu byly uskutečněny čtyři čtyřtýdenní stáže v Prešově (SR), jejichž
cílem bylo zvýšit odborné znalosti a dovednosti našich žáků. Stáží se celkově zúčastnilo 33 žáků
školy, studujících učební obory truhlář, truhlářské práce, operátor dřevařské a nábytkářské výroby
a mechanik-opravář motorových vozidel. Odbornou náplň stáží žáci vykonávali v odborných firmách. Jejich výsledky byly hodnoceny podle Evropského systému ECVET, který přispívá k přenosu
a uznání znalostí, dovedností a kompetencí získaných v průběhu studijní nebo pracovní stáže v zahraničí. Všichni účastníci stáží své úkoly splnili a prokázali tím velmi dobrou odbornou úroveň svých
znalostí a dovedností. Kromě odborné části měli účastníci projektu také možnost seznámit se s regionem a kulturou Prešovského kraje. Projekt zároveň přispěl i k osobnostnímu rozvoji našich žáků.

Vzpomínejme, když pečujeme
Ve čtvrtek 11. května 2017 se v Městské knihovně Dobříš uskutečnil seminář s názvem „Probouzíme vzpomínky aneb Úvod do reminiscence“. Seminář se konal v rámci projektu Pečovat a žít doma
je normální – podpora domácích pečovatelů, který na Dobříšsku realizuje Centrum pro komunitní
práci střední Čechy.
Tématem setkání byla metoda reminiscence,
kterou účastníkům poutavě představila Hana Janečková, vyučující na Karlově univerzitě a spoluzakladatelka České alzheimerovské společnosti.
Metoda reminiscence je založena na práci se
vzpomínkami a využívá se zejména v terapeutické práci se seniory, včetně osob, které trpí
demencí. Hana Janečková učí sociální pracovníky, jak tuto metodu správně používat. Zároveň
pracuje s rodinami, které dlouhodobě pečují
o blízkého člověka s demencí, nemusí vždy jít
o seniora.
Reminiscenční práce vychází z toho, že vzpomínky jsou běžnou součástí života každého
z nás. Díky nim si potvrzujeme vlastní identitu,
utváříme si kontinuitu svého života, vyrovnáváme se s ním. Vzpomínky si můžeme navzájem
vyprávět, můžeme je zachycovat formou deníků, vybavovat si je při prohlížení starých fotografií.
V rámci reminiscenčních kurzů se rodiny učí, jak cíleně se vzpomínkami svých blízkých pracovat.
Mohou například vytvářet tzv. vzpomínkové krabičky, které společně s babičkou nebo dědečkem
naplní věcmi z jejich života, které měli rádi a mají k nim vztah. Cílem reminiscence je podpořit aktivitu seniorů a současně posílit a inspirovat pečující rodiny tak, aby mohly při náročné péči prožívat
i radostné chvíle se svými blízkými.
Petra Klvačová

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan spolu
s římskokatolickou farností zve dne 11. června
2017 od 19.00 hodin všechny milovníky a příznivce vážné hudby na benefiční koncert pořádaný v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Příbramská filharmonie s příbramskými pěveckými sbory uvede u příležitosti svátku Nejsvětější Trojice Biblické písně od A. Dvořáka, Missu
Brevis in C od Charlese Gounoda a Koncert pro
dvoje housle a orchestr d-moll od J. S. Bacha.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Možná jste už zaznamenali články,
ve kterých byly zmiňovány dvě zkratky a to MAS
(= místní akční skupina) a MAP (= místní akční
plán) rozvoje vzdělávání. Za místní akční skupinu Brdy–Vltava se aktivně věnujeme plánování
rozvoje školství v našem regionu. Samozřejmostí je, že všechny naše aktivity realizujeme ve
spolupráci se školami z našeho regionu.

V současné chvíli se zabýváme analýzou počtu
dětí, které se hlásí do 1. ročníků. Tuto analýzu
pak doplníme v září o aktuální situaci – kolik dětí
reálně nastoupilo. A proč se zabýváme tímto tématem? V území obcí Dobříšska a Novoknínska
funguje v současné době 11 základních škol,
které zřizují obce, a 1 soukromá ZŠ. 7 z těchto
12 ZŠ je však málotřídních. To znamená, že je
zde pouze 1.–5. ročník. Děti pak přestupují na
6. ročník do úplných škol, které jsou v regionu
pouze 4 (ZŠ Dobříš, Komenského nám., 2. ZŠ
Dobříš, ZŠ Nečín a ZŠ Nový Knín). Na Dobříši
jsou školy zaplněné, v Nečíni zatím kapacita dostačuje, ale je zde horší dopravní dostupnost,
Nový Knín se také plní a otázkou je, jak situaci
řešit. O to se snažíme v komunikaci se zástupci škol i obcí, abychom zajistili žákům v našem
regionu důstojné prostředí pro vzdělávání. Zároveň organizujeme vzdělávací semináře v oblasti školství, téma si mohou vybrat přímo aktéři
z území, a pokud se nám sejde více námětů na
dané téma, seminář zorganizujeme podle požadavku zájemců. Už jsme realizovali semináře
na téma inkluze, finanční gramotnost či jak přistupovat k náročné situaci ve třídě. Pokud byste měli zájem se některého semináře zúčastnit,
pozvánky zveřejňujeme na webových stránkách
www.brdy-vltava.cz nebo se nám můžete ozvat
na email brdy-vltava@seznam.cz nebo volejte na
telefon 605 344 750. Budeme rádi za další názory
a podněty z území!
Za realizační tým projektu
Ing. Kateřina Boukalová

Diriguje: Veronika Kopecká a Mikoláš Troup, barytonové sólo zpívá Petr Sejpal.
Vstupné dobrovolné. Výtěžek z koncertu je určen na projekt obnovy dobříšských varhan.
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan děkuje všem, kteří hlasovali v soutěži veřejných
sbírek na obnovu památek „MÁME VYBRÁNO“.
Vaším hlasem na podporu památky pod č. 145
– „Dobříš: Obnova varhan“ jste přispěli ke krásnému umístění na 4. místě ze 180 soutěžících
veřejných sbírek. Ministerstvo kultury přispěje
na konto varhan vaší zásluhou částkou 5 000 Kč.

DOBŘÍŠSKÉLISTY

ČERVEN V DOBŘÍŠKU

ČIC

připojíme k akci „Rodina oﬄine“. Pro každého
malého účastníka a tatínka malá odměna v cíli.
Při vytrvalém dešti se akce nekoná.
PŘIPRAVUJEME NA LÉTO:
3., 4. a 7. července bude hernička otevřena od
8.00 do 12.30 hodin. Od 10. července budou
v Dobříšku probíhat týdny v duchu příměstských táborů.

PR

NE US
M

Děkujeme krajské pobočce Úřadu
práce v Příbrami za podporu vytvoření pracovních příležitostí v našem
centru v rámci veřejně prospěšných prací pro
rok 2017.
ODINA
Do 18. června pokračujeme v celoreR
publikové kampani Sítě pro rodinu
(dříve Sítě mateřských center) „RodiÍ
JÍT DO
na nemusí jít do prčic“ její druhou
částí „Rodina v centru pozornosti“.
Stále sbíráme staré mobilní telefony, které dále poputují do celostátní sbírky
ZOO Praha. Více se dozvíte na našich webových
stránkách.
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VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro veřejnost máme otevřenou v pondělí a ve středu
od 14.30 do 16.30 hodin, v úterý, čtvrtek a pátek
od 8.00 do 12.30 hodin.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Čtvrtek 1. června od 14.30 do 18.00 hodin
– oslavte s námi DEN DĚTÍ na hřišti RC. Opět se
připojíme k akci „Rodina oﬄine“, vypneme své
mobilní telefony, počítače a tablety a budeme
se společně bavit. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.
Čtvrtek 8. června od 19.00 do 21.00 hodin
– ADAPTACE NA ŠKOLKU – zápisy do školek už
proběhly a prvního září mateřské školky a školičky přivítají nové prvňáčky. Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS., vám pomůže zodpovědět tyto
otázky: „Proč je pro některé děti složitější zvyknout si na nové prostředí? Jak nejlépe pomoci
dítěti ve zvládnutí nové situace?“ RC Dobříšek.
Informace Petra Štochlová (603 199 265).
Rezervace nutná.
Neděle 18. června od 15.00 do 16.30 hodin
– startujeme CYKLOSTEZKU a všem tatínkům
popřejeme všechno nejlepší ke Dni otců. Vezmeme svá kola, koloběžky, odrážedla, helmy,
tatínky (i maminky …) a vyrazíme na trasu plnou zábavných úkolů a společně se naposledy

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

TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH
TÁBORŮ 2017
Ve všední dny od 8.00 do 16.00 hodin v RC
Dobříšek pro děti od 5 do 12 let letos na
téma „DUHA“:
10. 7. – 14. 7. pro děti od 6 do 8 let s Mirkou
Vtípilovou a Annou Vtípilovou;
17. 7. – 21. 7. pro děti od 8 do 11 let s Danielou Koubkovou a Václavem Koubkem;
31. 7. – 4. 8. pro děti od 6 do 8 let se
Stáňou Bedřichovou a Bárou Bedřichovou;
21. 8. – 25. 8. pro děti od 8 do 12 let s ak.
malířem Mirem Pogranem a Johanou Pogranovou.
Děti si osvojí různé výtvarné techniky, čekají na
ně soutěže a hry.
„JAK SE DĚLÁ DIVADLO“
14. 8. – 18. 8. pro děti od 5 do 12 let s Alenou Krejčovou.
Děti si vyzkouší dramatizaci pohádky, výrobu
kostýmů a kulis.
„ANGLICKÉ DNY“
8. 8. – 10. 8. pro děti od 6 do 10 let s Karolínou Fišerovou a Bárou Bedřichovou.
Děti budou rozděleny dle věku a znalostí. Hravou formou si zopakují to, co přes prázdniny
zapomněly a ještě se naučí něco nového.
Informace a přihlášky Kateřina Nekvapilová nebo na www.dobrisek.cz, telefon:
608 906 559.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Srdečně zveme na výstavu VÝLETY – výtvarné
práce dětí z tvořivého kroužku Barvička, který
vede Františka Vandasová.
Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše od 28. května a je ke zhlédnutí do 22. června 2017.
Tuto aktivitu podpořilo město Dobříš.

Noc kostelů 2017
Srdečně vás zveme dne
9. června od 19 hodin
do kostela Nejsvětější
Trojice v Dobříši (u zámku) na „Noc kostelů“. Dobříšská farnost připojuje k této celostátní a také
mezinárodní akci. Těšit se můžete na koncert
příbramského chrámového sboru Codex Temporis, čtení z Bible, ochutnávku mešních vín či
prohlídku varhan.
V průběhu celého večera bude možnost napsat
anonymně své poděkování, prosby, přání, za
které se budeme přimlouvat při nedělní bohoslužbě.
Pro malé návštěvníky bude připraven doprovodný program, drobné občerstvení a dále

bude možnost přispět do sbírky na obnovu varhan (více informací na www.varhanydobris.cz).
Program:
18.00 slavení eucharistie (mše)
19.00 zahájení Noci kostelů
19.05 čtení z Bible aneb zeptejte se, co vás zajímá
19.45 Varhany zblízka – prohlídka varhan a informace o probíhající sbírce
20.30 Ochutnávka mešních vín
21.00 Koncert příbramského chrámového sboru Codex Temporis
21.30 Zapalte svíčku – kostel pod rouškou tmy
a ticha / poděkování, prosby, přání
Za Římskokatolickou farnost Dobříš
Michaela Zídková

Svět kostiček v Muzeu
Dobříš
Rádi bychom pozvali všechny příznivce pestrobarevných kostiček na výstavu exponátů ze
stavebnice LEGO®, kterou zahájíme ve středu
21. června 2017 a potrvá do 9. září 2017,
v prostorách Muzea Dobříš (Mírové náměstí
103), pod názvem „Svět kostiček®“.
Náplní výstavy bude tematická expozice středověkých hradů, vesmírných brouků a UFO, část
sbírky dnes již nevyráběných kostiček, kousátek, chrastítek a dalších zajímavostí pro batolata, která byla známa pod pojmem Lego Baby
Primo, nebo vybrané edice z Lego City. Pro návštěvníky něžného pohlaví bude ke zhlédnutí
část série Lego Friends.
Tovární sety z různých časových období budou
v jednotlivých tematických celcích při vzájemném
porovnávání představovat na první pohled patrné
proporční, hmotové i estetické rozdíly na časové
ose dle roku vydání exponátů a dostupných kostek někdejší produkce společnosti LEGO®.
Pro děti bude připraven plnohodnotně vybavený dětský koutek ke stavění ve dvou sekcích:
kostky Duplo i Classic – Basic.
Výstava nabídne návštěvníkům velmi zajímavou
podívanou na část rozsáhlé sbírky továrních
setů ze sortimentu společnosti LEGO® za posledních téměř 40 let její produkce, část z vlastní tvorby („MOC“) člena československého fóra
„kostky.org“, který se představuje pod přezdívkou „Peesko“.
Připraveno je i několik překvapení, na která se
můžete těšit.
My se budeme těšit na vás!
Ing. arch. Petr Šimr – Peesko®
Svět kostiček® – projekt putovní výstavy exponátů ze stavebnice LEGO® – a Muzeum Dobříš

Noc kostelů
u evangelíků v Dobříši
9. června 2017, od 19.00
– kostel ČCE,
Husova 1556, Dobříš
Vernisáž putovní dvojjazyčné výstavy o reformaci v českých zemích se zaměřením na luterství.
Hudební část programu: International Choir
of Prague, mezinárodní pěvecký sbor, který je
veden v anglickém jazyce a jehož členy tvoří
dospělí z cca 20 zemí, představí sborové úpravy
melodií známých hudebních osobností, jakými
jsou Stevie Wonder, George Gershwin, James
Taylor a další.
Úvodní slovo a slovo závěrem: farář sboru Mgr.
Ing. Samuel Hejzlar.
SRDEČNĚ VÁS ZVEME!
Akci podpořil Česko-německý fond budoucnosti
Mgr. Ing. Samuel Hejzlar, farář,
a Mgr. Naďa Kramplová, presbyterka

Uzávěrka příspěvků

do prázdninového vydání Dobříšských listů
bude 20. června 2017.
www.listy.dobris.net
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Na červen jsme přichystali do zámecké expozice zajímavou výstavu historických jízdních
kol. Výstava bude probíhat v rámci zámecké
expozice a potrvá od 15. června do 17. září
2017. Vstupné je dle běžného ceníku. V druhé
polovině měsíce, v sobotu 17.června, je pro vás
přichystaná tradiční akce „Zámek dětem“. Tato
akce je mezi dětmi a dospělými velmi oblíbená,
proto se nezapomeňte v tento den na zámku
zastavit. Začátek akce je v 10.00 hodin a konec
v 17.00 hodin. Těšit se můžete na veselého šaška Vaška, skvělé a oblíbené hudební duo VANDA A STANDA, vtipné Klaunské divadlo Jeníčka
a Mařenky, zábavné a interaktivní kouzelnické
vystoupení, soutěže pro děti i dospělé o krásné
a hodnotné ceny, pohádková stanoviště s odměnami pro každého, stánky s občerstvením

DOBŘÍŠSKÉLISTY
a suvenýry, "skákací hrad" pro děti zdarma,
prohlídky zámeckých komnat a mnoho dalších
překvapení…Více informací naleznete na www.
zamekdetem.cz. V červnu se bude také konat
natáčení ve francouzském i anglickém parku,
sledujte proto, prosím, naše webové stránky
s aktuálními informacemi.
Do našeho týmu na zámek Dobříš hledáme
novou kolegyni/kolegu, s nástupem možným ihned. Pokud Vás naše nabídka zaujala,
kontaktujte paní Bc. Terezu Vyhlasovou, tel.:
601 579 330, nebo pošlete životopis na prohlídky@zamekdobris.cz. Více informací o dění na
zámku sledujte na našich webových stránkách www.zamekdobris.cz.

8.00–16.30
9.00–17.30

Kulturní program
15. 6. – 17. 9. – Výstava historických jízdních kol – v rámci zámecké expozice
17. 6. – Zámek dětem, 10.00–17.00 hodin

Na Kole to opět žilo aneb Hasičské čarodějnice
Také patříte k těm, kteří pravidelně a rádi chodívali na pálení čarodějnic na hřiště u Papeže? Také
vám zde tato tradiční společenská akce v posledních letech chyběla? Pokusili jsme se letos tuto
oblíbenou zábavu dětí i dospělých zorganizovat a uspořádat a musíme neskromně konstatovat, že
se nám to povedlo.
Připravili jsme soutěže pro děti, hudbu, občerstvení, lavičky a stoly k posezení, tradiční vatru na
upálení čarodějnice i menší ohniště na opékání buřtů. Byli jsme zvědaví, kolik dětí si přijde zaskákat
v pytli a splnit další úkoly, aby si vysloužily limču a buřtíka, a kolik dospělých si přijde stoupnout do
fronty na pivo a na klobásu. Nebo jestli se to obejde bez front…
Nakonec se to bez nich neobešlo, což nás potěšilo. Takový zájem jsme ani nečekali. Fronty tvořili dospělí u občerstvení i děti u soutěžních úkolů. Ti, co nestáli ve frontě, zaplňovali prostor celého hřiště
a očividně se dobře bavili, protože se v hojném počtu zdrželi do pozdních nočních hodin.
Věnovali jsme přípravě této akce nemalé úsilí, proto jsme rádi, že se to tak povedlo. Chceme poděkovat sami sobě, že jsme se do toho s chutí pustili, obětovali čas a pokusili se několika stovkám
návštěvníků připravit hezké odpoledne a večer.
Děkujeme všem malým i velkým účastníkům, kteří obětovali zase svůj čas na to, aby se přišli podívat,
jestli to Na Kole bude stát za to. Pevně věříme, že se nám to jen nezdálo a že se opravdu dobře bavili.
V neposlední řadě musíme poděkovat všem sponzorům, díky nimž jsme mohli uspořádat takovou
mega akci, ve kterou se proměnila naše zvědavost, jestli budou nebo nebudou fronty. Jmenovitě
jsou to: CIZOP – velkoobchod obaly – Ing. Václav Vlk, Dokas Dobříš, VHS Dobříš, Bobcat Dobříš, Europloty Dobříš, s.r.o., Kabrna, spol. s r.o., p. J. Hošek, p. J. Mařík ml., Netfox, s.r.o., Josef Bedřich, s.r.o.,
Masna Dvořák.
Díky všem, kteří nám nezištně a ochotně pomáhali a podíleli se na přípravě, organizaci a obsluze.
Bylo to náročné, ale stálo to za to.
A kdo ví, možná tento náš první pokus o obnovu tradice bude mít pokračování a brzy se třeba široká
veřejnost bude každý rok těšit, jak to zas hasiči Na Kole rozjedou…
Dobříšští „dobráci" (SDH Dobříš)
Pesoklub Dobříš, ve spolupráci
s městem Dobříš, zve všechny
pejskaře a jejich čtyřnožce na
3. ročník Haf Cupu!!! – 17. 6.
2017 od 9.00, Sportovní klub
Vlaška. Těšit se můžete na zajímavé a zábavné soutěže, záludné kvízy, hodnotné ceny a na krásnou brdskou krajinu, kterou
vede trať závodu. Vstupné je 150 Kč (na podporu psího útulku Dobříš), přihlášky a více informací naleznete na adrese www.pesoklub.cz.

Blahopřání
15. června se dožije 70 let
pan Radim Weber. Přejeme
Ti hodně zdraví a pohody.
Manželka Míla,
synové Radim s Martinkou
a Vojtíškem, Vítek s Týnkou.
Od Vojtíška velikou pusinku.
Máme Tě moc rádi.

Vzpomínky

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
září–červen
út–ne
červenec–srpen po–ne

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 22. června uplyne 5 let, co nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.
S láskou vzpomíná manžel Vláďa
s rodinou a příbuznými.
Dne 20. května 2017 by se
dožil 66 let náš manžel, tatínek a dědeček, pan Karel
Bártík z Dobříše.
Vzpomínají manželka
Marie, dcery Jana a Lenka
s rodinami, syn Václav
s rodinou a všichni přátelé
a známí, kteří si vzpomenou.
27. června uplyne 10 let od
okamžiku, kdy nás navždy
opustil nejlepší člověk, tatínek a dědeček, pan Jaroslav Krása z Dobříše.
S láskou stále vzpomínají
dcera Ivana a vnukové
Marek a Filip.
Dne 30. května to byl již
1 rok, kdy nás opustila paní
Marie Vartecká z Dobříše.
Stále vzpomínají
dcery Marie a Dana
s rodinami.

Rok za rokem ubíhá, čas
prý rány hojí, vzpomínky na
Tebe však stále stejně bolí.
Nic z toho dobrého a krásného, co jsi pro nás učinil,
se neztratilo. Vše zůstává
v našich srdcích a vzpomínkách…
Dne 16. června 2017 tomu
budou tři roky, co nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, František Novotný.
S láskou vzpomínají manželka Věra,
syn Tomáš a dcera Ilona.
Dne 25. května uplynulo
již 40 let, kdy nás navždy
opustila ve věku 50 let naše
drahá maminka, paní Jiřina
Zárubová z Dobříše.
Stále vzpomínají dcery
s rodinami.

DOBŘÍŠSKÉLISTY
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Pesoklub Dobříš,
ve spolupráci s městem Dobříš, zve všechny zájemce na přednášku Ing. Libuše
Brychtové na téma Vystavování psů – jak psa na výstavu připravit. Přijďte si poslechnout úspěšnou reprezentantku na světových akcích, která má na svém kontě
mnoho blyštivých úspěchů. Přednáška proběhne v neděli 4. 6. 2017 od 18.00
v Městské knihovně Dobříš, vstupné formou konzerv pro psí útulek Dobříš.

Svojsíkův závod
V sobotu 6. 5. 2017 se na Slivici konal Svojsíkův závod. Je to závod, kde mezi sebou měří síly skautské
družiny. Dobříš reprezentovaly čtyři družiny v dívčí kategorii. Tři družiny z oddílu Minnehaha a jedna
z oddílu Varta.
Děvčata (a jeden chlapec) z Dobříše soutěžila
v různých disciplínách – znalost přírody, zdravověda, vyhledávání informací, dopravní značky, řešení krizových situací, stavění přístřešku
a spousta jiných. Svojsíkův závod se koná vždy
jednou za dva roky a testuje znalosti a zkušenosti skautů a skautek.
Naše nejúspěšnější družina se v konkurenci
10 družin umístila na krásném 2. místě a postoupila do krajského kola, které se na konci května
koná ve Žloukovicích. Další družiny skončily na
4., 6. a 10. místě.
Držte skautkám palce do krajského kola.
Vedení Střediska prof. Oliče, Dobříš

Závěr školního roku v orlovně
oslavíme tradičním táborákem
Aerobik studio Orel Dobříš
má za sebou již 13. sezónu.
A to je potřeba řádně oslavit. Přijďte na tradiční závěrečný táborák, pořádaný
28. června od 16.00 hod. na hřišti u orlovny.
Zváni jsou nejen všechny děti, ale také jejich
rodiče a přátelé! Přijďte si středeční odpoledne
užít v příjemné atmosféře společně s lektory
našeho studia.
I v létě však naši lektoři nezahálí a nelenoší.
Pro všechny sportovní nadšence bude připraven od 19. června do 10. září speciální rozvrh pro dospělé. Děti si mohou prázdninové
dny zpestřit na týdenním příměstském táboru
Sport Camp. V srpnu se pak oddíly závodního
aerobiku opět vydají na tradiční letní sportovní
soustředění, během kterého budou trénovat na
následující podzimní sezónu.
14. sezónu v orlovně zahájíme v pondělí
11. září! První dva zářijové týdny budou probíhat zápisy do dětských kurzů. Veškeré informace naleznete včas na našich internetových
stránkách www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním facebooku ASOD.

Krajský přebor
9. ročník Jarního poháru
8. 4. Benešov
v Bělé pod Bezdězem
V sobotu 8. 4. se konal krajský přebor ve sportovní gymnastice v Benešově.
130 dětí bojovalo o postup na republikové
finále do Doubí u Třeboně. Oproti loňskému
roku z každé kategorie postupují pouze první
čtyři závodníci, pátý je náhradník. I přes velkou konkurenci se našim cvičencům podařilo
uspět, získat medaile a k tomu 5 postupů na
republiku! Holky trochu potrápila kladina, kluky zase kruhy, některé zapomnětlivá hlava, ale
jinak se všichni velmi snažili a zacvičili maximum.
Přejeme hodně píle do dalších tréninků.
Mladší žákyně I. (35) :
5. Karolína Plasová – z místa náhradnice postoupila na republikové finále v Doubí
8. Sedláková Lucie, 10. Hrdličková Barbora,
15. Vávrová Karolína, 16. Fišerová Markéta,
21. Hošková Hana
Mladší žákyně II. (32):
13. Jagerová Natálie, 14. Kmoníčková Darina,
25. Vlašaná Karolína
Starší žákyně III. (19) :
3. Dlouhá Nikola – postup na RF
Starší žákyně IV. (8) :
4. Veselá Barbora – postup na RF, 5. Doubravová
Lucie – náhradnice na RF
Dorostenky (5):
4. Marečková Aneta – postup na RF
Mladší žáci I. (9):
2. Charvát František – postup na RF, 4. Tůma Matěj – postup na RF, 7. Netscher Jan
Mladší žáci II. (12)
5. Novák Matyáš – náhradník na RF, 8. Hošek Ondřej, 11. Tkáč Jaroslav
Před krajským přeborem jsme měli ještě jedny
přípravné závody v Bělé pod Bezdězem.

Krásných pět medailí do sbírky nám přichystaly
nejmenší děti!
26. 3. 2017 se rozjelo našich 16 cvičenců na další
závody ve sportovní gymnastice. Tentokrát se
jednalo o čtyřboj v Bělé pod Bezdězem. Ve startovním poli se naše děti neztratily a získaly cenné kovy. Přejeme jim i nadále úspěch. Výsledky
jsou níže.
Nejmladší žákyně, 2010 a ml.:
6. Senftová Ema, 7. Baudisová Markéta, 9. Kujanová Evelína
Mladší žákyně, 2009:
1. Grmelová Karolína, 5. Kujanová Johana
Mladší žákyně I., 2008:
2. Plasová Karolína, 3. Fišerová Markéta, 5. Hošková Hana, 6. Sedláková Lucie
Mladší žákyně II., 2007:
13. Vetchá Kateřina, 16. Faktorová Denisa
Mladší žáci I., 2008 a ml.:
3. Charvát František, 4. Tůma Matěj, 5. Netscher
Jan
Mladší žáci II., 2006:
1. Hošek Ondřej, 3. Tkáč Vojtěch
O víkendu 12.–14. 5. 2017 proběhlo republikové finále ve sportovní gymnastice ve čtyřboji.
Víkend plný gymnastiky se odehrál v Doubí
u Třeboně ve Sportcentru ČASPV. Konala se zde
republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. Jarní akce je vyvrcholením celoročního
cyklu cvičebního úsilí našich gymnastek a gymnastů, od mladších žákyň a žáků až po muže
a ženy (12 kategorií podle věku a pohlaví).
Za Středočeský kraj jsme do soutěže jednotlivců a družstev jako oddíl vyslali 6 cvičenců, kteří
se sem probojovali z krajského přeboru. Jak se
nám dařilo, se můžete podívat níže. Největším
úspěchem je třetí místo Karolíny Plasové, která

se takto pěkně umístila v kategorii mladších žákyň v závodě jednotlivců. A dále jsou to i medaile v závodě družstev – mladší žákyně I.: 1. místo,
dorostenky: 1. místo. Dvěma družstvům o kousek uteklo medailové umístění, byla z toho tedy
4. místa. Středočeský kraj získal 3. místo v celkovém hodnocení krajů a odnesl si pohár. Jsme
rádi, že jsme mohli takto reprezentovat a budeme se těšit na příští rok.
Mladší žákyně I.
družstvo 1. místo, 3. místo Karolína Plasová
Mladší žáci I.
družstvo 4. místo, 19. místo František Charvát,
20. místo Matěj Tůma
Starší žákyně III.
družstvo 4. místo, 37. místo Nikola Dlouhá
Starší žákyně IV.
družstvo 6. místo, 32. místo Lucie Doubravová
Dorostenky
družstvo 1. místo, 12. místo Aneta Marečková
Za Gymnastiku Dobříš kolektiv trenérů.
Gymnastika Dobříš, z.s., se omlouvá rodičům
a veřejnosti za nesprávný článek, vydaný v Dobříšských listech 5/2017.
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Činnost Městské policie Dobříš za měsíc duben 2017
Celkem vybráno za pokuty: 17 300 Kč
Celkem přestupků: 60
Vybírám z oznámení:
2. 4. 2017 v 16.15 hod. Volně pobíhající pes byl
strážníky odchycen u restaurace Na Růžku. Jednalo se o černého labradora. Věc byla uzavřena
s majitelem psa blokovou pokutou.
3. 4. Zjištěn vrak vozu v oblasti Na Kole. Jednalo se o odstavenou modrou dodávku. Majitel byl
zjištěn a upozorněn. Do 4 dnů vozidlo z komunikace odstranil.
4. 4. v 19.30 hod. Nález pánského kola staršího typu. Uloženo na městské policii. Co se týká
nálezů, ať jsou to ztracené klíče nebo různé věci,
je možno se na naše strážníky obrátit. Možná
právě na MP objevíte vaši ztracenou věc.
Tento měsíc nalezeno: 27. 4. v 18.20 hod. v ulici Hornické byl nalezen svazek klíčů u domu čp.
1009. 22. 4.: Komu chybí dámská černá bunda
do pasu? Nálezce ji zanechal na venkovní klice
u městské policie. V bundě byl pouze svazek klíčů.
Monitorování anglického parku. MP nadále
monitoruje anglický park nejen kvůli nahlášené osobě, která se měla dopustit výtržnosti
– masturbování na veřejnosti. Jak jsme již informovali občany na webových stránkách města
Dobříše, jednalo se o muže okolo 30 let.
9. 4. v 16 hod. Oznámeno, že na rybníku Papež je nebezpečná látka. Na místě již byli hasiči, po prozkoumání místa bylo zjištěno, že se
jednalo o pyl.
9. 4. v 19.30 hod. Volně pobíhající pes byl spatřen v okolí židovského hřbitova. Majitelka psa se
sama ozvala strážníkům, že jí utekl pes až z Větrníku. Ten byl poté hlídkou odchycen u Penny Marketu na Větrníku. Případ byl řešen blokovou pokutou.
11. 4. 2017 v 11 hod. Krádež v Lidlu. Ochranka
zadržela muže, r. 1969, z Dobříše. Odcizil pivo
a vodku v hodnotě 160 Kč. Věc byla vyřešena na
místě blokovou pokutou.
13. 4. v 21.30–22.30 hod. Asistence záchranné službě na ubytovně Sluníčko. Jednalo se
o muže z Dobříše, který měl spory s paní správcovou. Strážníci na místě zjistili, že je pod vlivem
alkoholických nápojů. Nadýchal 3.2 promile.
13. 4. v 1.50 hod. Vandalské chování. Zjištěn
převrácený kontejner na plast u „čtrnáctipatráku“, převrácené odpadkové koše, převrácené
betonové sloupky u Penny a převrácené zábrany do Kopáčkova dvora. Dále povalená dopravní značka „stezka pro chodce“ u rybníka Papež,
utržená tabulka naučné stezky na Kopečku.
Vandal opět předvedl svou sílu.
15. 4. ve 2.30 hod. Řidič řídil pod vlivem alkoholu. Způsobil dopravní nehodu. Stalo se v ulici
Polní, kde podnapilý řidič vjel do přilehlého plotu. Strážníci asistovali PČR. Opilci bylo naměřeno 1,3 promile alkoholu v dechu. Poté, ve 4 hodiny ráno, řešili strážníci hádku v baru u Lidlu,
v součinnosti s PČR, do zklidnění situace.
19. 4. ve 23 hod. Došlo ke rvačce v baru na
náměstí. Operační důstojník PČR žádal o součinnost našich strážníků. Na místě byl zjištěn
výtržník. Byl vyveden z prostor provozovny
a hlídka policistů ČR ho převezla na obvodní
oddělení k prokázání totožnosti. Dále již ve věci
PČR, s tím, že byly ze strany MP poskytnuty policii kamerové záznamy.
23. 4. v 9.30 hod. Kontrolou Husova parčíku
strážníci nalezli dvě injekční stříkačky po drogově závislých osobách.

23. 4. ve 12 hod. Lexus bránil výjezdu z domu.
Strážníci řešili blokovou pokutou zaparkované
vozidlo před vjezdem-výjezdem k nemovitosti.
Provinilá osoba se dostavila k projednání přestupku, nedělala si vůbec žádné „vrásky“ s tím,
že utvořila svým vozem překážku v silničním
provozu.
28. 4. v 9.30 hod. Vozidlo ve vjezdu. Strážníci
řešili opět, v ulici Pražská. Přestupková jednání
jsou řešena na místě blokovými pokutami.
23. 4. ve 12.30 hod. V hlavní roli tentokrát ne
agresivní kocour, ale kočka… Stížnost podala důchodkyně, 80 let, z ulice Čs. armády, na
neskutečný hluk z vedlejšího bytu. Jednalo se
o hudební produkci. Jaké poté bylo překvapení
strážníků, když vyšlo najevo, že v tom má „drápky“ kočka. Majitel bytové jednotky však nebyl
doma. Pobíháním po bytě se kočce podařilo
zmáčknout knoflík přijímače. Naštěstí se majitel právě vrátil domů a vše se rychle a v poklidu
vyřešilo.
23. 4. v 19.20 hod. Pětiletý chlapec, bez rodičů, si udělal výlet. Sourozenci chlapečka
neuhlídali a ten se rozhodl sám na odrážedle ujet trasu Lidl – Penny Market na náměstí. Tam ho však zastihla ochranka. Přivolala
strážníky. Bohužel chlapec vůbec nekomunikoval. Proto byla na místo přivolána sociální
pracovnice a Policie ČR. Poté hlídka zaznamenala, že u Lidlu hledá své dítě otec. Ten sdělil
soc. pracovnici, že dítě svěřil ke hlídání svým
starším dětem. Naštěstí se v tomto případě
nic nestalo.
24. 4. v 8 hod. Muž si aplikoval drogu. Stalo
se na Dukelském náměstí, kdy občané přivolali
strážníky. Jelikož muž byl zmatený a mluvil nesmyslně, měli lidé obavy z nepředvídatelného
chování. Strážníci zjistili muže, r. 1983 – drogově závislou osobu. Muž byl převezen rychlou
záchrannou službou na urgentní příjem do nemocnice v Příbram. Jelikož měnil vnímání reality
a času a dostavily se halucinace, tak doprovod
zdravotníkům poskytl strážník MP až do Příbrami. Byla oprávněná obava z možného napadení
záchranářů.
Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš
UPOZORNĚNÍ

V ulici Nad Papežem na Větrníku je umístěna
dopravní značka zákaz stání. V těchto místech
je osazena proto, aby mohli řidiči bezpečně
zajíždět i vyjíždět z přilehlých garáží. Bohužel
poslední dobou je tento zákaz často porušován.
Upozorňuji proto ostatní řidiče, aby zde neparkovali. Tím se vyhnou nepříjemnému postihu
v podobě blokové pokuty.
Děkuji za pochopení.
Strž. Alena Kovaříková

Naučte se
používat oči
zdravě
Spolek Zrak pro život, z.s.,
(lektor PaedDr. Luděk Krátký)
pořádá dne 17. 6. 2017 v Dobříši kurz
pro zlepšení zraku přirozenou cestou:
Natural vision improvement.
Další informace a praktické návody
na cvičení najdete na www.lepsioci.cz
a tel.: 603 553 791.

Program zápasů MFK
Dobříš – červen
Muži A
3. 6. sobota 10.15 Aritma Praha – MFK Dobříš
10. 6. sobota 17.00 MFK Dobříš – Klatovy
18. 6. neděle 10.15 Admira Praha – MFK Dobříš
Muži B
11. 6. neděle 17.00 MFK Dobříš – Krásná Hora
17. 6. sobota 17.00 Rosovice – MFK Dobříš
Dorost starší (mladší)
4. 6. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – T. Rakovník
Žáci starší
17. 6. sobota 10.00 MFK Dobříš – Kralupy n. V.
Žáci mladší
4. 6. neděle 14.45 MFK Dobříš – Nová Ves p. P.
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky www.mfkdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu v této úspěšné sezoně!

Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021.
Kontaktovat nás můžete na tel. 724 077 264.
Bojar – cca 4–5 let, 17 kg, k adopci
Bojar se našel uvázaný
u stromu nedaleko sanatoria na Dobříši. Je to
k lidem (včetně malých
dětí) velmi milý a přátelský pes, nemá ale moc
rád ostatní psy – kluky. Je
čistotný, na vodítku chodí hezky, netahá, vhodný
do bytu, spíše ke starším
lidem, kteří by s ním mohli být v neustálém kontaktu.
Gucci – 1,5 roku, 37 kg, k adopci
Gucci je krásný, mladý
výmarský ohař bez PP. Do
útulku se dostal po rozvodu majitelů a poté, co
již péči o něho nezvládali. Gucci je velmi aktivní,
hravý a chytrý zástupce
svého plemene, nový majitel musí být schopen věnovat mu dostatek času.

NOVÝ
SMĚR
DOBŘÍŠSKÉ
LISTY
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Bioodpad – kontejnery
Počínaje měsícem červnem budou v obci umísťovány vždy v pátek tři kontejnery tak, aby je
bylo možné během víkendu zaplnit bioodpadem. V pondělí budou vždy vyvezeny.
Sudé týdny: ulice Ke Strži, U Tratě a Čs. Armády
(na křižovatce s ulicí Sportovní)
Liché týdny: ulice Krásný život, Malostranská
a Vrbová (nově pojmenovaná ulice odbočující
z ulice Ke Hřišti)
Prosíme všechny, aby respektovali základní
pravidla. Jednak odkládali pouze to, co do
bioodpadu skutečně patří (viz níže) a dále neukládali do kontejnerů větve. Větší množství
větví si můžete nechat po objednání na obecním úřadu odvézt za úhradu 50 Kč. Máte-li jen

Pozvánka
menší množství větví, ponechte je ležet vedle
kontejneru tam, kde bude tabulkou označeno
(z důvodu umožnění manipulace s kontejnerem a zachování bezpečnosti v lokalitě). Kdykoli odkládáte bioodpad pro další manipulaci,
prosíme, abyste nesypali trávu do větví, nebo
naopak, neodkládali větve na hromádky s trávou. Věřte, že nám tím usnadníte další manipulaci a práci.
Uvádíme, co patří do bioodpadu: listí, tráva
a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky
a kávová sedlina, dřevní štěpka z větví stromů
a keřů, zbytky rostlin, piliny, hlína z květináčů,
spadané ovoce, skořápky ořechů, vajec.

Odpady – černé skládky
Mnozí občané si stále dosud pletou prostor za obecním úřadem s volně přístupným sběrným dvorem. Připomínáme, že velkokapacitní kontejnery jsou k dispozici každou středu od 15 do 17 hod.
a každou sobotu od 9 do 11 hod. Jakékoli volné odložení odpadu mimo tyto hodiny na volné
prostranství (i když vedle těchto kontejnerů) je považováno za tvoření černé skládky. S původcem
takové skládky pak bude zahájeno řízení.

Zákaz zastavení
Jedete autem. Míjíte značku zákazu zastavení.
Přesto jste nuceni vyhnout se vozidlu zaparkovaném ve vašem jízdním pruhu (navíc protisměrně). Musíte se tomuto vozu vyhnout jízdou
vlevo. Vtom se proti vám rozjede bez jakéhokoliv světelného znamení další vozidlo stojící stále
ještě v zákazu zastavení. Když vykličkujete mezi
těmito vozy, vyřítí se proti vám další vůz, který
vám vjede do jízdní dráhy a zaparkuje (opět
protisměrně) přímo před vámi a ještě zablokuje
půlku chodníku. V tom momentě již nejedete,
protože dupnete na brzdu a nechápete.
Máte při čtení tohoto příspěvku úsměv na tváři
nebo se snad pohoršujete? Věřte tomu nebo
ne, ale toto je naprosto reálná cesta při cestě
ulicí Karla Čapka před obchodem.

Je pravděpodobné, že pro mnohé řidiče se jedná o novinku, ale již dlouhá léta jsou v ulici Karla Čapka umístěny dvě dopravní značky, které
omezují stání. Pro neznalé se jedná o dopravní
značku „zákaz zastavení“. Na rozdíl od značky
„zákaz stání“ zde není povoleno ani zastavení
na nezbytně nutnou dobu (což mimochodem
pořízení nákupu také není). Značky tam jsou
z důvodu bezpečnosti dopravního, ale bohužel i pěšího provozu. Pravdou ovšem je, že tyto
značky jako by nebyly. Ačkoliv je možné zaparkovat hned na dvou přilehlých parkovištích, vesele se blokuje nepřehledný úsek před obchodem, stojí se v protisměru, o stání na chodníku
(a zde se vracíme k tomu pěšímu provozu) ani
nemluvě.

na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná dne 26. 6. 2017 od 18 hodin
v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Použitý olej z domácnosti
(např. z fritování)
To nejhorší, co s takovým olejem můžete udělat, je vylít ho do odpadu. Ne jen že tím znečišťujete vlastní odpadové vedení, ale ztuhlý
tuk se pak nabaluje na další nečistoty a způsobuje potíže v přečerpávacích stanicích. Olej
pochopitelně odebírá sběrný dvůr společnosti
Dokas Dobříš za částku 5,80 Kg / 1 kg. Aby byla
jeho likvidace pro občany obce bezproblémová, můžete jej zdarma odevzdat v uzavřené
plastové nádobě (lahev, kbelík,..) v prostoru
za obecním úřadem správci vždy každou
středu od 15 do 17 hod. a každou sobotu
od 9 do 11 hod.

Veřejné osvětlení – rekonstrukce
V obci proběhla od listopadu do března částečná rekonstrukce veřejného osvětlení za
finanční podpory ze Středočeského Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
V průběhu května pak pokračovala i další část.
V současné době je tedy vyměněna podstatná
část veřejného osvětlení v obci. Věříme, že tato
změna bude přínosem ne jen z pohledu úspory energií, ale také z pohledu efektivity svícení.

Mateřská škola
Jak jste již zaznamenali ze zápisů jednání zastupitelstva, obec intenzivně pracuje na přípravě
žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního
operačního programu na stavbu nové budovy
mateřské školy. Ke dni vydání tohoto čísla zpravodaje jsme v konečné fázi příprav a začátkem
června bude žádost podána. Na projekty bylo
uvolněno 270 milionů Kč, nicméně dle záměrů
zaslaných jednotlivými žadateli jsou evidovány
několikanásobné požadavky v hodnotě převyšující 1 miliardu Kč. Z tohoto faktu si můžete
udělat představu, jakou šanci máme. Nicméně,
nebude-li schválena naše žádost tentokrát, budeme připraveni na případné další výzvy.

Klub důchodců
Diakonie Broumov
Ve čtvrtek dne 15. 6. 2017 proběhne za pomoci členů Klubu důchodců další sbírka použitého
textilu a jiných potřeb do domácnosti. Staré, ale čisté, zabalené ošacení, textil, obuv a hračky
doneste do garáže obecního úřadu v době od 9 do 16 hod.
Diakonie zároveň pracuje na možnosti umístit v naší obci kontejner pro odběr použitého textilu,
drobných hraček a obuvi. Kontejner by byl umístěn v prostoru za obecním úřadem. Pak by občané
nebyli závislí pouze na vyhlašovaných sbírkách.

Klub důchodců pořádá v neděli 18. 6. 2017
sousedské posezení s hudbou a s jubilanty
v zahradě restaurace Mexico Pueblo. Začátek
je v 15 hod.
Klub důchodců pořádá v sobotu 1. 7. 2017
zájezd do Mělníka. Odjezd je v 7 hod. od
kapličky. Cena je pro členy a děti 100 Kč, pro
ostatní 200 Kč. Přihlášky spolu s poplatkem
přijímá paní Fiřtová každý čtvrtek mezi 15–16
hod. v klubovně v budově OÚ.
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Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,
v květnu proběhl zápis do MŠ, těšíme se na nové kamarády. Každé pondělí jezdí předškoláci do
bazénu v Příbrami na plavecký výcvik. 11. 5. jsme si vzali batůžky s pitím a svačinou a šli jsme na
výlet. Pastelky a Srdíčka ke Královské stolici, Sluníčka na Malou Stranu a K Vilkám.
Předškoláci si užili spaní v mateřské škole a také dopoledne na mobilním dopravním hřišti na
Dobříši. Všichni jsme se zúčastnili společného fotografování. Již se těšíme na léto. V červnu nás
čeká celodenní výlet do Zeměráje a loučení s předškoláky. 29. 6. se uskuteční zahradní slavnost,
na kterou Vás srdečně zveme.
Děti a zaměstnanci MŠ Stará Huť

Obecní knihovna

– zahajuje výprodej vyřazených knih; cena je 5 Kč za 1 kus;
– oznamuje, že v pátek dne 9. 6. 2017 bude zavřená.

Hry bez hranic
Družstvo Staré Huti se zúčastní dne 10. 6. 2017 Her bez hranic v novém parku a přilehlém okolí
Voznice, které pořádá Mikroregion Mníšecko. Přijďte podpořit naše dobrovolné hasiče v klání ve
vodě i ve vzduchu, ve zručnosti a chytrosti! Start her je ve 12 hodin, ukončení a vyhlášení výsledků
se předpokládá od 19 do 20 hod. Jako doprovodný program je zajištěn kolotoč, řetízkáč, střelnice,
bobová dráha, skluzavka a nechybí ani hudební doprovod pod taktovkou Karla Čiháka od 20 hod.
a dále bluegrassová kapela Brdy Band od 23 hodin.

Muzejní noc v Památníku Karla Čapka
V pátek 9. června od 19 hodin proběhne
v Památníku další ročník Muzejní noci. Tentokrát bude připravena výstava v zahradě – objekty z přírodnin (land art) zde vytvoří studenti
Střední umělecké školy v Trenčíně. Večer pro-

běhne vernisáž s hudbou a zahradní projekcí.
V sobotu 10. června od 14 hodin proběhne
v zahradě módní přehlídka studentské tvorby.
Srdečně vás zveme na oba programy.

Házená – národní házená ve výsledcích
Ve II. lize se také ženy dočkaly vítězství. Porazily nejen poslední Chomutov 17:13, ale také kontumačně Tymákov B 10:0. V dalším utkání podlehly podruhé Blovicím, tentokrát výrazně 7:23. Protože II. liga žen se hraje čtyřkolově, sehrají ženy doma v červnu ještě 2 zápasy.
4. 6. TJ St. Huť – Sokol Tymákov B – 10.00 hod, 1. 6. TJ St. Huť – SK Chomutov NH – 14.00 hod.
Po sehrání dalších utkání jarní části mistrovských soutěží oblastního přeboru si nadále
udržují neporazitelnost muži a mladší žákyně.
Je vidět, že jim nový povrch domácího hřiště
svědčí. Družstvo mužů postupně porazilo Čakovice 25:16, Podlázky 28:17, Republikán Praha
20:9 a v derby Řevnice 27:19. A to i přes problémy se sestavou, kdy například proti Republikánu musel nastoupit v útoku i nestárnoucí Fanda Pešek. Nutno dodat, že se třemi vstřelenými
góly zastoupil svého syna Jirku úspěšně.
Bez ztráty bodu jsou na jaře zatím také mladší
žákyně. A to i v kategorii „koeduků” (smíšené
týmy s chlapci), kde se jim na podzim tolik ne-

Kopaná
Dospělí
3. 6. TJ St. Huť – TJ Tatran Sedlčany 17.00 hod.
11. 6. TJ Sokol Počepice – TJ St. Huť 17.00 hod.
17. 6. TJ St. Huť – SK Sokol Kytín
17.00 hod.
Rychlá klička, prudká rána, soupeři se třese brána. Chceš-li toto vidět, nesmíš tady chybět.
Mladší přípravka
4. 6. Sokol vrtule Láz – TJ St. Huť 10.00 hod.
10. 6. TJ St. Huť – SK Vltavan Bohutín 11.00 hod.
17. 6. FC Višňová – TJ St. Huť
14.15 hod.
Starší přípravka
3. 6. TJ St. Huť – TJ Ligmet Milín
9.00 hod.
7. 6. SK Litavan Bohutín – TJ St. Huť 17.00 hod.
10. 6. TJ St. Huť – TJ Sokol Dubno
9.00 hod.

dařilo. Vypadá to, že jejich forma roste a zlepšují se v každém dalším zápasu. Ve své kategorii
ml. žaček porazily Čakovice 13:3, Březno 18:10,
NH Louku 17:8. K celkovému prvenství už jim
tak chybí jenom krůček. V kategorii „koeduků”
pak děvčata zvítězila nad Řevnicemi 10:8, Čakovicemi 13:3 a v Březně 17:8, i když v týmu
nemají žádné kluky.
V kategorii starších žaček zatím na své starší
a fyzicky zdatnější soupeřky nestačí. V Březně
děvčata prohrála 7:19 a doma s Čakovicemi 7:14.
Družstvo mladších žaček, starších žaček a mužů
hrají v rámci oblastního přeboru dne 3.6. v Bakově.
Rodiče, přiveďte své děti sportovat,
soutěžit a bavit se!
Kontakt: Jana Pešková, tel. 737 383 344,
pesule.janina@seznam.cz,
www.hazenastarahut.mozello.cz

Srdečně Vás zveme
na ZAHRADNÍ SLAVNOST 29. 6. 2017
od 16 hod. na zahradě ZŠ Stará Huť

Vzpomínáme
23. června 2007 nás opustila naše milovaná máti, paní
Marie Kliková, rozená Filipovská.
Za tichou vzpomínku děkují
synové Jirka a Vláďa
Dne 23. června uplyne šest
let, co nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Josef
Dolejš ze Staré Huti.
S láskou stále vzpomíná
manželka Božka a dcery Miluš
a Jana s rodinami a příbuznými.
Významného životního jubilea se v měsíci
červnu dožívají

paní Albína Snopková a pánové Josef
Slepička, Rudolf Němec a Vladimír Švehla.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji paní Jindřišce Němcové za SPOZ, starostovi obce Stará Huť panu Petru Dragounovi i členům zastupitelstva, za milou návštěvu
a předání krásného blahopřání, dárkového balíčku a květiny, k mému životnímu jubileu 85 let.
S úctou Bedřich Jonáš s rodinou
Děkuji tímto rodinným příslušníkům, přátelům, zástupcům Obecního úřadu Stará Huť,
Sboru dobrovolných hasičů a Klubu důchodců
ve Staré Huti, za blahopřání k mému životnímu jubileu, 90. narozeninám. Velice mě to
potěšilo a moc si toho vážím. Zároveň děkuji
všem zaměstnancům restaurace Na Slovance
za zajištění mé oslavy.
Karolína Smetanová
Děkuji zástupcům obecního úřadu panu Trojanovi a panu Březinovi za přání k mým narozeninám.
Rudolf Černý

Sbor dobrovolných
hasičů ve Staré Huti
zakládá kroužek mladých
hasičů ve věku od 5 let.
Kroužek a nábor probíhá každou středu od
16.30 hod v místní hasičárně.
Těšíme se na Vás.

