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Hřiště ke Dni dětí 
vyhrála lokalita 
u kina
Město Dobříš nevyhrálo Rákos-
níčkovo hřiště, a tak se rozhodlo 
svým občanům tento neúspěch 
vynahradit ze svých prostředků. 
Ve dnech 1.–31. 5. měli občané 
Dobříše a okolí možnost hlaso-
váním ovlivnit, jaké nové herní 
prvky a do jaké lokality město 
umístí. Akce měla název podle 
svého data vyhlášení výsled-
ků dne 1. 6. 2016 „Hřiště ke Dni 
dětí“.
Hlasující vybírali z celkem 5 va-
riant – jeden velký prvek v lo-
kalitě u Kina nebo U Ovčína, 
2 střední prvky v lokalitě Větrník 
nebo u  kina a čtyři malé prvky 
v lokalitě Větrník. 
S velkým náskokem více než 
700 hlasů vyhrála varianta je-
den velký herní prvek v lokalitě 
u kina, která obdržela 1 155 hla-
sů – viz graf. 

Celkově se dle statistik za-
pojilo 1 746 lidí, z toho 1 484 
žen a 262 mužů. Nejvíce hlasů 
jsme obdrželi od žen ve věku 
19–35 let, podle lokality pak 
od osob z centra Dobříše.
V těchto dnech probíhá veřejná 
zakázka na dodávku a  montáž 
herního prvku ve vítězné lo-
kalitě u kina, s vítězem bude 
uzavřena smlouva. Termín slav-
nostního zprovoznění jsme 
stanovili na 1. srpna. 

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
radní pro bezpečnost a správu 

majetku města
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Příprava rozpočtu na rok 2017
Vážení a milí občané města Dobříše, chtěl bych vám nabídnout mož-
nost částečně ovlivnit rozpočet města na rok 2017. Blíží se nám období 
prázdnin a dovolených a vy budete mít určitě čas přemýšlet o tom, do 
čeho by mělo vedení města investovat finanční prostředky v příštím 
roce. 

Tvorba rozpočtu města je poměr-
ně složitá činnost, která trvá ně-
kolik měsíců a je završena schvá-
lením rozpočtu zastupitelstvem 
města. Nejprve je nutné vyčíslit 
náklady, které musí město vydat 
jako povinné neboli mandatorní, 
které není možné příliš ovlivnit. 
Kromě těchto nákladů však exis-
tuje i druhá část rozpočtu, a to 
jsou výdaje na projekty a investi-
ce, které navrhuje zastupitelstvu 
vedení města. A v této části roz-
počtu bych velmi rád využil vaše 
náměty a návrhy na zlepšení na-
šeho města. Určitě každý z nás má 
nějaký názor, co by bylo potřeba 
zlepšit, zrenovovat nebo vybu-
dovat a považuji za vhodné, po-
kud chcete aktivně zasáhnout do 
dění ve městě, abyste svůj názor 
předali mně. Optimální způsob 
je e-mailem na adresu hadzega@
mestodobris.cz. 
Zřejmě všichni chápete, že nebu-
de možné realizovat všechny vaše 
návrhy a záměry, ale ve vedení 
města budeme mít k dispozici ná-
zory širšího spektra občanů a náš 
návrh rozpočtu pak bude objek-
tivnější. Rádi bychom realizovali 
maximum projektů a investičních 
akcí, ale vše je bohužel o penězích 
a příjmy rozpočtu nejsou neome-
zené. Abychom posílili příjmovou 
stránku rozpočtu, budeme i v roce 
2017 usilovat o získání dotací jak 
z prostředků EU, tak státu a kraje. 
Věříme, že se nám i s vaší pomocí 
podaří i v příštím roce dosáhnout 
toho, že Dobříš bude hezčí a pří-
jemnější místo k životu. 
P.S. Občas se stane, že mi někdo 
řekne, že s mým článkem souhla-
sí. Občas se mi stane, že se z dru-
hé nebo třetí ruky dozvím, že se 
někomu můj článek nelíbil. Ale 
takový už je život. „Není na světě 
člověk ten, aby se zavděčil lidem 
všem.“ 
Slunečné prázdniny a krásnou do-
volenou vám všem přeje 

Ing. Tomáš Hadžega,
radní města Dobříš

Která z navržených variant by 
se podle vás měla realizovat?

Poděkování Středočeskému kraji za podporu 
akce „Dobříšské májové slavnosti 2016“

Město Dobříš touto cestou děkuje 
Středočeskému kraji za finanční 
podporu letošních Dobříšských má-
jových slavností i za osobní účast 
pana hejtmana, Ing. Miloše Pete-
ry. Akce byla podpořena částkou 

100 000 Kč ze Středočeského fondu 
hejtmana a zmírnění následků ži-
velních katastrof. Zadání – Podpora 
hejtmana.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová
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Odpověď majitelům rodinných domů z dolní části 
Hálkovy ulice a okolí
V minulém vydání Dobříšských listů jsme si přečetli článek nazvaný „Několik otázek pro členy měst-
ského zastupitelstva“, reagující na usnesení zastupitelstva ze dne 28. 4. 2016, kterým se ukládá radě 
města v rámci plánu svozu separovaného odpadu zrušit lokalitu Hálkova a posílit nejbližší současné 
lokality, např. v ul. Partyzána Svobody (u pekárny), a to vše formou změny přílohy OZV č. 1/2015 o od-
padech.
Dovolte mi proto, jako zastupitelce, pisatelům odpovědět.
S článkem musím bohužel téměř ve všem souhlasit. Přesto mám k němu pár výhrad:
Zejména musím polemizovat s tvrzením, že stěžovatelé „díky svému nepolevujícímu úsilí dosáhli cíle“. 
Možná se „cíli“ velmi přiblížili, ale v „cíli“ rozhodně nejsou, protože rada města sice připraví návrh 
změny přílohy vyhlášky, třeba již neobsahující lokalitu Hálkova, ale tento návrh musí předložit za-
stupitelstvu, které o této změně musí hlasovat. Pokud se pro navrhovanou změnu nevysloví alespoň 
11 zastupitelů, návrh nebude přijat. Protože každý zastupitel je vázán svým slibem a vykonává svůj 
mandát svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů, pevně věřím, že budou všichni hlasovat podle 
objektivních skutečností, nikoli podle momentálních emotivních dojmů nebo na základě jiných dů-
vodů.

Markéta Čermáková, zastupitelka za ANO 2011

Informace z tiskové konference města Dobříše  
8. června 2016
Aktuální informace podal novinářům starosta města Mgr. Stanislav Vacek a pracovnice odboru vnitř-
ních věcí paní Nikol Sevaldová.
Starosta města se nejprve vyjádřil ke změně č. 2 územního plánu Dobříš – Dukelské nám., přede-
vším v souvislosti s peticí „NE zástavbě Dukelského náměstí! ...“.
V lednovém čísle DL vyšla příloha nazvaná Radnice s novým vedením – rok poté, jejíž součástí byl 
i schválený rozvojový plán města pro roky 2015–2020. V něm (v části B 1 – Sociální služby) je obsa-
žen záměr výstavby domu se sociální službou (DPS). Tyto dlouhodobé záměry projednalo a schválilo 
zastupitelstvo města. 

Rada města tento záměr doporučila zrea-
lizovat na pozemcích ve vlastnictví města, 
a to poblíž lokality, kde už takové zařízení 
funguje, tj. poblíž stávajícího DPS na Dukel-
ském náměstí čp. 443. Jelikož při projedná-
vání územního plánu v roce 2010 „vypadly“ 
původně zvažované lokality pro realizaci 
tohoto, již dříve zvažovaného, záměru (část 
OC 1 a celá OS 1 (označeny 1 a 2) ÚP z roku 
2002 – viz obrázek), doporučila RM řešit věc 
změnou funkčního využití části pozemků 
v  lokalitě poblíž stávající DPS. Starosta, 
Mgr.  S. Vacek, se proto vyjádřil, že neplatí 
prohlášení petičního výboru, že v  „dřívěj-
ším“ územním plánu zastavitelné lokality 
na Dukelském náměstí v územním plánu 
nebyly. „Současný“ územní plán s nimi sku-
tečně nepočítá a v obou dříve uvažovaných 
lokalitách počítá s veřejnou zelení.

V průběhu zpracování návrhu měla a má možnost vyjádření veřejnost. Veřejné projednání plánova-
né na 25. 5. 2016 bylo však pro velký počet přítomných a nevyhovující prostory zrušeno a uskuteční 
se znovu v měsíci září v KD Dobříš.  
Mgr. Vacek dále zdůraznil, že pokud zastupitelstvo města, v rámci pořízení změny č. 2. územ-
ního plánu, neschválí změnu pro tuto lokalitu, nebude se stavět vůbec. Vyloučeno není ani 
to, že rada města vezme svůj návrh na změnu územního plánu v této lokalitě zpět a záměr 
výstavby DPS bude realizován jinde. 
Aktuálně:
Rada města přijala dne 14. 6. 2016 USNESENÍ č. 58/12/2016/ – hlasování: celkem 6 členů RM, 
pro 6, proti 0, zdrželo se 0.
RM ukládá určenému zastupiteli pro pořizování změn územního plánu p. Radkovi Vystydovi 
zajistit z návrhu změny č. 2 územního plánu Dobříš vypuštění plochy Z3(04) s využitím „plo-
chy smíšené obytné – městské SM1“. V návrhu změny č. 2 ÚP bude využití plochy Z3(04) sta-
noveno jako „ZV – zeleň na veřejných prostranstvích, veřejně přístupná zeleň“.

Dále zveřejňujeme přehled o návrzích ve změně č. 2 územního plánu Dobříš
I. POŽADAVKY MĚSTA DOBŘÍŠ
1. Stanovení podmínek využití funkční „plochy OVsd – občanské vybavení – Spolkový dům“  

(tj. přestavba bývalého kina).
2. Úprava hranic zastavitelných ploch Z2(08) a Z3(08) Na Větrníku tak, aby respektovaly zpra-

covanou zastavovací studii a nové hranice pozemků dle katastru nemovitostí.

3. Změna funkčního využití části pozemku 
parc. č. 1319/10 dle jejího skutečného využití 
z „plochy ochranné a izolační zeleně (ZO)“ na 
„plochu občanského vybavení – komerč-
ní zařízení malá a střední (OM)“ v rozsahu 
stávající stavby prodejny tabáku u parkovi-
ště Na Větrníku.

4. Stanovení lhůty pro pořízení územních stu-
dií: 5 let od vydání změny č. 2 ÚP.

II. ŽÁDOST VLASTNÍKA POZEMKU O ZMĚNU 
JEHO VYUŽITÍ 
5. Změna využití pozemků parc. č. 1062/7 

a 1062/8 na „plochu BI 1 – bydlení v rodin-
ných domech – městské a příměstské“ (by-
dlení individuální). Jedná se o zastavitelnou 
plochu Z16(04), která je určena pro výstavbu 
1  rodinného domu, která přímo navazuje na 
stávající zástavbu. Zároveň je posunut navrže-
ný pás ochranné a izolační zeleně a cyklotrasy.

III. ZMĚNY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁSAD ÚZEMNÍ-
HO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
6. Vymezení koridorů dopravní infrastruktury, 

které jsou vymezeny v Zásadách územ-
ního rozvoje Středočeského kraje (ZÚR) 
a změna č. 2 ÚP je musí respektovat:

6.1 koridor D01 pro směrovou a výškovou úpra-
vu silnice II. tř. č. 114 (Dobříš – Hostomice), 
tzn. „narovnání“ nebezpečných zatáček 
v  lesním úseku za Trnovou směrem do 
Hostomic;

6.2 koridor D02 – přeložka části silnice II. tř. č. 114, 
tzv. západní obchvat města podél západní-
ho okraje města s napojením na silnici č. 119 
(Dobříš – Rybníky) u Chotobuše.

7. Vymezení koridoru technické infrastruktury 
T01, který je vymezen v ZÚR, pro elektrické 
nadzemní vedení VVN 110 kV (Příbram– 
Dobříš) a rozvodny 110/22 kV.

IV.  ZMĚNY NA ZÁKLADĚ ZMĚNY STAVEBNÍ-
HO ZÁKONA Č. 183/2006 Sb.
8. vymezení veřejně prospěšné stavby (VPS) 

a  veřejně prospěšného opatření (VPO), pro 
které lze uplatnit předkupní právo. VPS 
a  VPO, pro které lze práva k pozemkům 
a stavbám vyvlastnit.

 

DOTACE

Dotace z MŠMT – zastřešení zimního stadio-
nu a víceúčelová hala
V pátek 3. 3. 2016 bylo zveřejněno rozdělení 
programu 133510 pro sport na rok 2016. Bylo 
podáno celkem 1 351 žádostí, přičemž podpo-
řeno bylo pouze 80 investičních akcí.
Město Dobříš, bohužel, dotaci ani na jednu 
z výše uvedených akcí nedostalo.

Modernizace sběrného dvoru v Dobříši
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Předmětem projektu je navýšení kapacity sběr-
ného dvoru na kapacitu 2 170 tun odpadů/
rok. Dále bude provedena oprava stávajících 
zpevněných ploch areálu a vybudování opěr-
né zdi a pořízení nového vybavení sběrného 
dvoru – různé typy kontejnerů pro třídění od-
padů. Předpokládané celkové náklady akce činí 
12 911 184,35 Kč, předpokládaná výše dota-
ce činí 8 640 510,63 Kč, zbývající část hradí 
město Dobříš. 
V současné době se zpracovává prováděcí pro-
jektová dokumentace, připravuje se zadání ve-
řejné zakázky. Vlastní stavební práce by měly 
započít koncem září 2016.

Kruhová křižovatka – křižovatka Plk. B. Pet-
roviče a Partyzána V. Svobody 
Díky této křižovatce by neměly kamiony a delší 
jízdní soupravy projet z ulice Partyzána V. Svo-
body dále na Mírové náměstí, ale budou mu-
set využít trasu přes zrekonstruované ulice Plk. 
B. Petroviče a Čs. armády.

V současné době probíhá obnova technické 
infrastruktury (vodovod a kanalizace) – práce 
v klenuté kanalizaci pod budoucí křižovatkou. 
Z celého prostoru byla ručně odtěžena suť, ná-
sledovat bude položení a betonáž celého dna 
(použití speciálního betonu). Práce na obnově 
provádí VHS Dobříš. Zahájení stavebních pra-
cí na nové okružní křižovatce se předpokládá 
v srpnu 2016.

Veřejné osvětlení ulice Zborovská a rekon-
strukce ulice Zborovská
Před plánovanou rekonstrukcí komunikace v ul. 
Zborovská dojde k výměně veřejného osvět-
lení. Výměnu provede společnost Dokas Dobříš 
za cenu 343 954,60 Kč vč. DPH. Práce na veřej-
ném osvětlení budou hotové nejpozději do 
konce června 2016.
Po výměně veřejného osvětlení dojde i k cel-
kové rekonstrukci této ulice. V zadávacím ří-
zení byla k realizaci stavby vybrána společnost 
BES Benešov s cenou 7 360 741,31 Kč vč. DPH. 
Během měsíce června 2016 budou zahájeny 
stavební práce. Dokončení stavby se předpo-
kládá na konec září 2016.

Chodník v ulici Za Poštou
Od července 2016 se plánují stavební úpravy 
chodníku v ulici Za Poštou. Rada města dne 31. 5. 
2016 vybrala jako zhotovitele stavby společ-
nost Intspol group, s.r.o., s cenou 704 954,94 Kč  
vč. DPH. Zahájení prací se předpokládá v čer-
veneci 2016.

Chodník v ulici U Ovčína
V souladu s plánovací smlouvou uzavřenou 
mezi městem Dobříš a společností Stará fabri-

ka development, s.r.o., byla zahájena realizace 
nového chodníku v úseku od ul. U Pivovaru ke 
křižovatce s ul. Na Ligruse. Společnost se zavá-
zala v souvislosti s výstavbou bydlení v parku 
„Stará fabrika“ vybudovat i nový chodník, kte-
rý propojí ulice Na Ligruse a U Pivovaru a park  
„Stará fabrika“.
Chodník bude dokončen do konce června 
2016. V souběhu s výstavbou chodníku budou 
vyměněny i lampy veřejného osvětlení. Výměnu 
veřejného osvětlení bude hradit město Dobříš 
v hodnotě 91 tis. Kč vč. DPH.

RŮZNÉ

Změny na městském úřadě – snížení počtu 
administrativních budov MěÚ 
V dubnu letošního roku došlo k uvolnění ne-
bytových prostor po bývalé lékárně v přízemí 
čp.  230 na Mírovém náměstí. Následně byly 
zahájeny stavební úpravy těchto prostor pro 
potřeby městské policie. Přestěhování MP do 
přízemí budovy přispěje k zlepšení operativnos-
ti a dostupnosti služeb MP občanům. Po dalších 
přesunech budou umístěny v 
1. nadzemním podlaží:
– sociální odbor (opustí čp. 75) 
– část odboru správních agend – přestupky 

a úsekové měření 
2. nadzemním podlaží: 
– živnostenský úřad 
– zkušební komisař, který je rovněž součástí 

odboru správních agend

K těmto úpravám přistoupil úřad v zájmu lepší 
orientace občanů a firem, zlepšení dostupnosti 
služeb a snížení ekonomické náročnosti provo-
zu administrativních budov města, resp. úřadu.
Tyto změny budou probíhat postupně, v průbě-
hu 2. pololetí roku 2016, a to zejména v závislosti 
na průběhu nutných stavebních úprav. O všech 
dílčích krocích budeme včas informovat.
Tímto krokem dojde k uvolnění nebytových 
prostor v čp. 75, které město po zmíněné reali-
zaci bude nabízet ke komerčnímu pronájmu.

Dobříšské lavičky
Na základě podnětů občanů města Dobříše 
a z iniciativy pana radního Ing. Tomáše Hadžegy 
bude po městě Dobříš rozmístěno celkem 5 lavi-
ček, které budou sloužit k posezení a odpočinku 
občanů města Dobříše. 

Sponzory městských laviček jsou tyto firmy:  
FOUS STŘECHY, s.r.o., STAVEBNINY DOBŘÍŠ, a.s.,  
DOKAS DOBŘÍŠ, s.r.o., VODOHOSPODÁŘSKÁ 
SPOLEČNOST DOBŘÍŠ, spol. s r.o. 
Mezi sponzory jsou i dva členové rady města – 
pan Radek Vystyd a pan Ing. Tomáš Hadže-
ga. Celková výše sponzorského příspěvku pro 
jednu lavičku činí 11 011 Kč, což je částka, která 

slouží na nákup a zabudování městské lavičky. 
Lavičky budou rozmístěny v těchto lokalitách 
– před budovou městské polikliniky, před 
vstupem do anglického parku, před vstupem 
na hřbitov – poblíž kostela Povýšení sv. Kří-
že, v lokalitě stavebnin v ul. Plk. B. Petroviče. 
Rozmístění laviček by mělo proběhnout nejpoz-
ději do konce letošních prázdnin.

Připravovaná květinová výzdoba náměstí
Město Dobříš bylo v minulosti vázáno velmi 
zavazující a v některých ohledech i omezující 
smlouvou vážící se k proběhlé architektonic-
ké soutěži na řešení Mírového náměstí z roku 
2008, kterou se až teprve nyní podařilo ukončit 
dohodou. A tak je až v tuto chvíli možné začít 
s přípravou realizace úprav náměstí. Z důvodu 
stavebních úprav náměstí není možné provést 
definitivní osázení zelení. Proto bylo navrženo 
osázet náměstí prozatím alespoň kvetoucími 
letničkami v truhlících, které budou rozmístěny 
na Mírovém a Komenského náměstí a také na 
lampách veřejného osvětlení.
Dobříšští občané a návštěvníci centra města se 
nohou těšit na 3 dvoumetrové květinové pyra-
midy a 20 závěsných nádob. Komplexní dořeše-
ní zeleně na náměstí a jeho okolí pak přijde na 
řadu po naplánovaných stavebních úpravách 
náměstí. 

Akce se složkami záchranného systému
18. května 2016 uspořádalo město Dobříš s dob-
říšskými strážníky pro děti z 2. ZŠ a ZŠ Lidická již 
potřetí akci s názvem „Dopoledne se složkami 
IZS“. Cílová skupina dětí z 1. stupně základních 
škol tak měla dostatečný prostor pro získání 
znalostí o práci složek IZS s možností vyzkoušet 
si veškerou výstroj, výzbroj a dostupnou techni-
ku složek IZS a pozvaných hostů, což bylo i zá-
měrem organizátorů. 

Součástí letošní akce byly i dynamické vstupy 
složek IZS a pozvaných hostů. K těm pak patřil 
společný zásah HZS ČR, stanice Dobříš, a ZZS 
Středočeského kraje, stanice Dobříš, u simu-
lované dopravní nehody, eliminace výtržnosti 
vězňů pohotovostní jednotkou Vězeňské služby 
ČR, věznice Bytíz.
Poslední „novinkou“ byl služební pes, velký knírač 
Paganini Stanios, který má od dubna letošního 
roku platné osvědčení k použití u městské po-
licie. Vzbudil zájem dětí nejen svým zjevem, ale 
i svou poslušností, překonáváním překážek a za-
držením řidiče, který narušoval veřejný pořádek.

red.-jka
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Odpověď starosty města Mgr. S. Vacka a vyjádření Odboru výstavby a životního prostředí 
MěÚ Dobříš
Kdyby si pisatelka pozorně přečetla, co jsem napsal, jistě by necitovala to, co jsem nenapsal.
Otázka zněla: „Chce vedení města měnit rekreační zónu Brodce na zastavitelné území?“ Odpověď 
zněla: „Nechce, protože rekreační zóna Brodce v územním plánu v diskutované části není.“
Na vysvětlenou uvádím, že zastavitelné územní je v Brodcích již od 5. 12. 2002, kdy nabyla účinnosti 
příslušná vyhláška 3/2002, vydaná na základě změny územního plánu č. 11.
Dále musím konstatovat, že jsem nenapsal, že naší povinností je „připravit zasíťování pozemků,“ ale 
naopak jsem napsal, že „úřad územního plánování, jako příslušný orgán státní správy (ne vedení 
města), nyní pouze plní svou povinnost a stanovuje prostřednictvím zastavovací studie funkce úze-
mí (bydlení, veřejná prostranství, komunikace). Pokud jde o případnou výstavbu inženýrských sítí 
a jakýchkoli staveb, odkazuji na vyjádření odboru výstavby a životního prostředí, kde je vše velmi 
srozumitelně popsáno. Takto rozsáhlá výstavba by musela být, stejně jako všechny investiční akce, 
schválena zastupitelstvem města a musela by být uvedena v jeho rozpočtu. Tak tomu není.
K hodnocení stavu města a jeho „zanedbanosti“ se nebudu blíže vyjadřovat, neboť tento stav není 
jistě důsledkem našeho působení ve vedení města, které trvá něco přes jeden rok. Navíc o reali-
zovaných i připravených investičních akcích, opravách a údržbě majetku města se mohou občané 
přesvědčit sami v přehledech zveřejňovaných m.j. i v DL.

Vyjádření odboru výstavby a životního prostředí k článkům 
uveřejněným v Dobříšských Listech 06/2016
ÚZEMNÍ STUDIE BRODCE
V současné době Městský úřad Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí, úřad územního pláno-
vání pořizuje územní studii pro lokalitu Brodce. Pořízení studie ukládá úřadu územní plán a 3. kon-
cepce rozvoje lokalit v souvislosti se zpracováním územních studií, kterou schválila rada města, v je-
jíž kompetenci toto rozhodování je, dne 4. 11. 2015 usnesením č. 21/23/2015/RM. 
Podle této koncepce má být ze všech nezpracovaných územních studií jako první pořízena studie 
pro lokalitu Brodce, a to zejména z toho důvodu, že původně zvažovaná lokalita bývalých rukavič-
kářských závodů je zatížena nedořešenými vlastnickými vztahy. To by při nemožnosti dostatečné 
komunikace zpracovatele s vlastníkem prakticky znemožnilo její realizaci. Rada města souhlasila 
s vybraným zpracovatelem územní studie, který vzešel ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu.
Územní studie má zejména prověřit využití lokality Brodce, členění lokality na jednotlivé plochy 
a u nich stanovit jejich funkce (bydlení, veřejná prostranství, komunikace), vyřešit podobu budoucí 
technické a dopravní infrastruktury a možnosti napojení na technickou infrastrukturu stávající.
Návrh předmětné studie byl již dvakrát projednán s vlastníky pozemků v lokalitě Brodce, a to včetně 
města Dobříš. Na prvním jednání konaném dne 8. 4. 2016 byl vlastníkům představen koncept stu-
die. Přibližně čtvrtina vlastníků podala ke konceptu námitky. Na druhém jednání dne 3. 6. 2016 byli 
vlastníci informováni o možnosti pomoci města se zpracováním dohody o parcelaci, která se jeví 
jako největší problém ve vztahu k průběhu budoucích zvažovaných komunikací. 
Je třeba zdůraznit, že územní plán stanovuje pořadí změn v území (etapizaci). Zpracovatelka územní 
studie zpracovává k etapizaci vyjádření v souladu s požadavkem vyjádřeným v usnesení zastupitel-
stva města ze dne 28. 4. 2016. Toto vyjádření bude předloženo zastupitelstvu města na jeho červ-
novém jednání.
Závěrem je nutno upozornit, že „studie“ je nyní pouze pořizována, tj. není schválena a platná. Využití 
studie pro rozhodování v území (územní a stavební řízení) i pro případné zpracování změny územ-
ního plánu schvaluje úřad územního plánování.
Vlastní výstavbu komunikací a inženýrských sítí úřad územního plánování neorganizuje ani neini-
ciuje, ta je plně v kompetenci investorů (vlastníků pozemků) a může být v budoucnu prováděna 
výhradně na základě příslušných povolení.

Ukončení povinného sledování 
projektu „Zvýšení kapacity 
mateřských škol v Dobříši“, 
CZ.1.15/3.2.00/39.00819
V červenci letošního roku končí pětileté ob-
dobí sledování (tzv. udržitelnosti) projektu na 
zvýšení kapacity mateřských škol v Dobříši, 
realizovaného v letech 2010–2011. Podstatná 
část finančních prostředků na tuto akci byla 
poskytnuta z Evropského regionálního roz-
vojového fondu prostřednictvím ROP NUTS 
II Střední Čechy, zbylé náklady byly uhrazeny 
z rozpočtu města.
Hlavní náplní projektu bylo navýšení kapacity 
dvou mateřských škol v Dobříši. Celkem došlo 
k rozšíření o 15 míst v rekonstruovaném objek-
tu 2. MŠ Dobříš a 28 míst na 4. MŠ Dobříš, kde 
byla vybudována přístavba. V souvislosti s vět-
ším počtem dětí bylo nutné řešit také kapacitu 
kuchyní. Za tímto účelem byl do obou školek 
pořízen konvektomat.
Kromě výše uvedeného bylo v rámci projektu 
zakoupeno i základní vybavení nových tříd, 
včetně několika herních prvků a interaktivních 
vzdělávacích pomůcek, a dále vybavení pří-
slušných šatniček a umýváren. 
Projekt přispěl nejen k lepší dostupnosti před-
školního vzdělávání na Dobříši, ale nabídl také 
pracovní příležitosti prostřednictvím nově vy-
tvořených pracovních míst.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová

„Elektronizace služeb veřejné 
správy v ORP Dobříš“, 
CZ.1.06/2.1.00/06.06783

V srpnu letošního roku končí pětileté obdo-
bí udržitelnosti výše uvedeného projektu. 
Elektronizace služeb veřejné správy proběhla 
v měsících duben – říjen roku 2011 za finanč-
ního přispění Evropského fondu regionálního 
rozvoje prostřednictvím Integrovaného ope-
račního programu. Výše poskytnuté podpory 
činila 5  241 308,50 Kč z celkových nákladů 
6  166  245  Kč. Rozdíl byl hrazen z rozpočtu 
města.
Díky tomuto projektu došlo k významnému po-
sílení hardwarového a softwarového vybavení 
města Dobříše, zajišťujícímu bezpečný provoz 
elektronické spisové služby. V současné době 
město Dobříš čeká na vypsání vhodného do-
tačního titulu, aby bylo možné navázat na před-
chozí aktivity v oblasti IS/IT.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová

Nedá mi to a jsem nucená reagovat na Vaši od-
pověď ohledně zástavby rekreační zóny Brodce. 
Připadá mi, že vaše odpověď je jako z pohádky 
Chytrá horákyně.
Volně cituji: „Stavět nechceme, protože rekre-
ační zóna Brodce v územním plánu není, ale 
v zápětí dodáváte, že zastavitelné území v Brod-
cích je již řadu let a Vaší povinností je připravit 
zasíťování pozemků!“ Proč asi? Já si myslím, že 
Vaší prvořadou povinností je starat se o blaho 
Vašich spoluobčanů, kteří Vás volili, a nemyslím 
si, že priorita je vzít jim jednu z nejhezčích část 
Dobříše, ještě nedávno zvanou „stezka zdraví“. 
Trochu si to rozeberme, co může přinést zástav-
ba v Brodcích:
Co jsem viděla na pláncích, které obsahují za-
stavení této části města, počítá se s cca 70 ro-
dinnými domky. Představme si, že ke každému 
domku minimálně (říkám minimálně, protože 

standardem jsou dvě auta v rodině) patří jedno 
auto. To je sedmdesát aut plus městská dopra-
va, která je přislíbená k přibližování se do města. 
Občané budou samozřejmě používat pro zkrá-
cení své cesty do práce (myslím Prahu) trasu 
z Brodců přes Vlašku k hlavní silnici. Působením 
výfukových plynů a hlukem se zničí i další část 
oblíbené turistické části města. Nehledě na to, 
že je nedaleko obora, kde se chovají jeleni. 
Není toho trochu moc? Město je v „dezolátním 
stavu“, silnice se propadají, nemluvě o chodní-
cích, kde lidé škobrtají o výmoly a o dobříšském 
náměstí myslím psalo již mnoho lidí. I vzhledem 
k tomu je jasné, co je pro dobříšské občany prio-
ritou. Jde to s tímto městem, tak zvaně „od deseti 
k pěti“ a výhled „na lepší zítřky“ je nulový. 
Jsem velmi zklamána, jak se s tak hezkým měs-
tem zachází a co z něho vzniká!

Marie Javorská 

Vážený pane starosto!

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311,  
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz,  

www.mestodobris.cz
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Uzávěrka příspěvků 
do zářijového vydání Dobříšských listů bude 20. srpna 2016. 

Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová, tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
www.listy.dobris.net

Informace k projektu „Město Dobříš – 1. základní 
škola Dobříš – stavební úpravy, nástavba a přístavba“
Předložený záměr byl MF ČR schválen a na jeho realizaci byla přislíbena dotace ve výši 
26 280 000 Kč.
Projekt řeší navýšení kapacity, která je dlouhodobě naplněna na maximální úroveň. Navrhované 
úpravy zahrnují nástavbu s učebnami, přístavbu šaten, úpravu varny a dalších souvisejících pro-
stor budovy (sociální zařízení, bezbariérový přístup v podobě schodišťové rampy a výtahu, opti-
malizace únikových cest, přestavba kanceláře vedoucí stravovny). Celková kapacita bude pomocí 
těchto opatření navýšena o 50 žáků. 
V současné době probíhá zpracování prováděcí projektové dokumentace a příprava zadávacího ří-
zení na zhotovitele stavby. S projektantem a dalšími dotčenými orgány je dále řešen harmonogram 
celé akce, aby byl v době realizace co nejméně narušen běžný chod školy.
Předpokládané zahájení stavebních prací je stanoveno na začátek října 2016 a jejich ukonče-
ní je nutné do konce srpna 2017. Zahájení akce není možné uspíšit vzhledem k existenci zákon-
ných podmínek zadávacího řízení na zhotovitele stavby, přípravě zadávací dokumentace a nutnosti 
dodržet podmínky poskytovatele dotace. Na základě jednání mezi investorem a školou bylo však 
dohodnuto, že některé úpravy budou provedeny již v době školních prázdnin v rámci přípravných 
prací. Jde především o takové úpravy, které by během realizace projektu výrazně omezily provoz 
školy a které nejsou zároveň příliš nákladné (tyto práce budou vyňaty z dotace). Konkrétně jde 
o přestavbu kanceláře vedoucí školní stravovny, vybudování náhradní zásobovací rampy, úpravy 
v prostorách za vstupními dveřmi školy a úprava samotných vstupních dveří. 
Rodičům i žákům předem děkujeme za trpělivost a toleranci při realizaci!

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová

SBĚRNÝ DVŮR DOKAS DOBŘÍŠ, S.R.O. 

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA
Rada města Dobříš rozhodla o navýšení provozní doby sběrného dvora DOKAS Dobříš, s.r.o. 
Od 1. července letošního roku bude sběrný dvůr otevřen pro občany každý den, a to:

Po: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
Út: 7.00–12.00 a 13.00–15.00
St: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
Čt: 7.00–12.00 a 13.00–15.00
Pá: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
So: 9.00–12.00 a 13.00–17.00

Sběrný dvůr slouží pro obyvatele města Dobříš a přilehlého okolí k bezplatnému odkládání vybra-
ných druhů odpadů a vyřazených elektrických a elektronických zařízení. Ostatní odpady jsou uklá-
dány dle ceníku společnosti na adrese http://www.dokas.cz/ceniky.
Případné dotazy získáte na tel. čísle 318 521 065.

Poděkování
Ač stránky Dobříšských listů nejsou určeny osobním sdělením, dovolte mi je 
přesto využít k poděkování za spolupráci všem kolegyním a kolegům, Vám, 
dobříšským občanům, i Vám z okolních obcí. Chtěla bych poděkovat součas-
ným spolupracovníkům, ale i těm, kteří si užívají zaslouženého odpočinku či 
mateřských radostí nebo se rozhodli uplatnit své schopnosti jinde, za všechny 
radostné chvíle, úsilí, kvalitní práci i kreativitu, které mi pomohly v profesním 
zdokonalení. Minulému i stávajícímu panu starostovi za důvěru a možnost pro-
storu v mé pracovní pozici. 
Téměř 25 let práce na Městském úřadě v Dobříši a z toho 10 let ve funkci tajem-

nice úřadu mi dalo možnost k dalšímu kariérnímu posunu. Všechny více i méně pozitivní zkušenosti 
mě utvrdily v tom, že chci i nadále pracovat ve veřejné správě a že práce nás všech zaměstnanců 
úřadů má smysl i přes negativní postoje některých médií či jedinců. Ti, kteří se o veřejnou správu 
zajímají, vědí, jak pozitivní jméno Městský úřad v Dobříši v tomto resortu má.
Vám i sobě přeji, abychom mohli být hrdí na to, že jsme občany Dobříše, měli chuť a snahu cokoli pro 
dobré jméno našeho města a pohodový život v něm nezištně udělat a abychom k sobě byli féroví, 
vstřícní a tolerantní. 

Bohumila Budková

Dobří(š) v pohybu – pozvánka

„Dobří(š) v pohybu“ – akce zaměřená na spor-
tovní aktivity. Zapojené spolky budou pořádat 
den otevřených dveří spojený s programem 
a náborem dětí do svých kurzů. 
Kdy: neděle 11. 9. 2016 (10.00–18.00)
Kde: sportovní areály zapojených spolků
O průběhu akce budete informováni v zářijo-
vém čísle Dobříšských listů, na webu města 
Dobříše apod.

Zdravé a aktivní odpoledne 
v Dobříši 2016
„Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2016“ 
– jedná se o akci navazující na úspěšné „POJĎ-
ME TVOŘIT NA HŘIŠTĚ“, kterou město Dobříš po-
řádá již od roku 2007. 
Kdy: středa 5. 10. 2016 (15.00–18.00)
Kde: sportovní hala města Dobříše
Více informací k akci bude uvedeno v zářijovém 
čísle Dobříšských listů, na webu města Dobříše 
apod. 

Podporujeme pití kohoutkové 
vody aneb voda z kohoutku 
do dobříšských kaváren 
a restaurací

S letním počasím přichází 
i potřeba správného pitné-
ho režimu, který souvisí se 
zdravým životním stylem. 

Veškeré nároky organismu splňuje čerstvá voda 
z kohoutku. Tu můžete pít během celého dne, 
organismus nezatíží, doplní potřebné minerály 
v ideálním složení.
Proto podporujeme pití vody z kohoutku 
i v dobříšských restauracích a naše nové stránky 
dobrisskavodovoda.cz vám poskytnou infor-
mace a mapku restaurací a kaváren, kde dosta-
nete vodu z kohoutku za přiměřený poplatek 
nebo zdarma.

Pokud máte dotazy, připomínky nebo byste se 
chtěli do projektu zapojit, napište nám na email 
nebo volejte na tel. č. 737 726 034.

Proč pít vodu z kohoutku 
 Zdraví – voda z kohoutku je vždy čerstvá, 
kvalita dobříšské vody mnohdy převyšuje 
kvalitu vody balené
 Ekologie – nejenže se omezí produkce 
PET lahví, ale ušetří se spousta kilometrů do-
pravy ke spotřebiteli
 Cena – cena vody z kohoutku je nesrovna-
telně nižší než cena vody balené

Restaurace a kavárny, které se do projektu 
zapojí, budou označeny samolepkou Zde 
Vám nabídneme vodovodu. V označených 
restauracích dostanete vodu v nových kara-
fách s logem města Dobříš a Vodohospodář-
ské společnosti Dobříš.
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v úvodu 
bych ráda informovala o výsledcích celostátní 
literárně-výtvarné amatérské soutěže, kterou 
naše knihovna pořádala:

A nyní co dále: během prázdnin vám nabídne-
me několik akcí:
MĚSÍC S UFO – 1.–31. 7.
Výstava vybraných knih k tématu a pochopitel-
ně soutěžní kvíz o knižní ceny – a navíc, to byste 
nevěřili, občas za pultem obsluhuje ufoun! Ugla 
dáhla midrigdu!
ČAPKOVÉ A JEJICH ŽENY – 5./6. 8. (pátek/so-
bota)
Malá konference, zaměřená na osobnost sest-
ry a manželek bratří Čapků. Pořádá příbramská 
sekce Klubu dětských knihoven ve spolupráci 
s Památníkem Karla Čapka. Páteční část progra-
mu se koná v naší knihovně, sobotní ve Strži. 

Knihovna o prázdninách: rozšířená otvírací 
doba, UFO, e-knihy i divadlo

Kromě přednášek (např. PhDr. Jindra Hylma-
rová) se můžete těšit i na scénické čtení, pro-
hlídku památníku a piknik. Podrobný program 
a přihlášku najdete na www.knihovnadobris.cz. 
Pouze pro předem přihlášené, kapacita velmi 
omezena! Cena 400 Kč.
TÝDEN NA LEVAČKU – 8.–14. 8.
Mají to leváci lehké? Přijďte to k nám zjistit... Po 
celý týden v oddělení pro děti různé aktivity, při 
nichž si můžete vyzkoušet, jak máte šikovnou 
levou ruku.
MINITÁBOR S KNIHOU – 22.–26. 8.
Již popáté pořádáme letní příměstský tábor, 
tentokrát s tématem řemesel. Program denně 
od 9 do 17.00 (možnost příchodu již v 7.00), ce-
lodenní výlet, vycházky, divadlo, táborové dílny, 
soutěžní hra, práce s knihou. Ve čtvrtek prodlou-
žený program se spaním v knihovně. Obědy za-
jištěny. Tábor je již plně obsazen, přijímáme však 
ještě přihlášky na místa náhradníků.
HMYZÍ CIRKUS – čtvrtek 25. 8. od 17.00 v AN-
GLICKÉM PARKU zámku Dobříš
Divadlo Žebřík se zcela novým pojízdným cir-
kusem! Mírně interaktivní divadelní představe-
ní pro malé i velké děti; jistě pobaví i dospělé. 
V případě nepříznivého počasí se představení 
koná v zámecké konírně. Vstupné 60 Kč; děti do 
3 let zdarma. 

Milí čtenáři, přejeme vám krásné prázdninodo-
volené a pokud byste se nechtěli na cestách ta-
hat se štosy knih, jedna novinka pro vás:
PŮJČUJEME E-KNIHY!
Je to snadné, je to zdarma a číst si můžete ve 
vašem chytrém telefonu... Více informací na na-
šem webu.
PRÁZDNINOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA: 
Úterý 8–18, středa 8–17, sobota 9–12. 
V obou odděleních současně.

Těšíme se na vás!

POHÁDKOVÝ SVĚT BEATRIX POTTEROVÉ
Do literární větve soutěže bylo přijato 
48 prací od 37 autorů ve věku od 6 do 98 let 
(to není překlep!). Porota v čele se spisovatel-
kou Petrou Braunovou ocenila práce těchto 
autorů:

1. místo: Justýna Vacková (8 let) z Dobříše 
(viz foto vlevo) – získala 3 000 Kč
2. místo: Aneta Stiborová (12) a Anděla 
Štajmarová (11) – spolupráce dobříšským 
dívkám vynesla dohromady 2 000 Kč 
3. místo: Jindra Lírová (61) z Mělníka – zís-
kala 1 000 Kč
Do výtvarné větve jsme přijali 79 prací od 
78 autorů a jednu práci kolektivní. Porota, jíž 
předsedal výtvarník Jiří Bernard, považovala 
za nejlepší tyto autory:

1. místo: Judita Böhmová (7) – 3 000 Kč (viz 
foto vpravo)
2. místo: Theo Bigoni (8) – 2 000 Kč 
a o 3. cenu 1 000 Kč se podělili Lucie Men-
číková (6) a Adam Pešek (14). Všichni oce-
nění výtvarníci jsou z Dobříše – jak je vidět, 
umění se u nás pěkně daří! Kromě těchto cen 
jsme předali ještě několik cen dalších, men-
ších. Velkorysé finanční ceny, které věnovali 
partneři soutěže – firmy Bobcat Doosan 
a  Albixon, slavnostně předala výhercům 
spisovatelka P. Braunová. Radost z nich měli 
nejen sami soutěžící, ale i jejich rodiče a v ne-
poslední řadě jejich lektorky z  výtvarných 
kroužků: F. Vandasová, V. Guttenbergová, 
M.  Univerzálová a A. Vančátová. Ze soutěž-
ních prací je na naší výstavní chodbě do kon-
ce prázdnin pěkná výstava, vítězné literární 
příspěvky si můžete přečíst na našich webo-
vých stránkách.

Máme také právo na příznivé životní prostředí
Od léta r. 2014 jsou na chodníku v dolní čás-
ti ulice Hálkova umístěny kontejnery na od-
pad. Chodník se nedá plnohodnotně používat 
a z klidného místa se stala zóna odpadu, hluku 
a zdroj sváru mezi sousedy. 
Někteří lidé do sběrného dvora nechodí. Co-
koli a kdykoli odhodí na chodník. Např. barely 
s chemikáliemi, boty, plechovky, krabice a pyt-
le s odpadem, plastové nádoby, rolety, zářivky, 
košťata, rádia, nádobí, staré kompoty, zbytky 
stavebního materiálu, suť v pytlích, tabule skla, 
lyže… 
To mnohým vyhovuje a říkají, že Dokas to přece 
uklidí. Jiní se v tom přehrabují. Třídění je často 
doplněno zvuky běžících motorů aut, třískáním 
vhazovaného a rozbíjeného skla, trháním karto-
nů, sešlapáváním plastových lahví… 
Drobné smetí roznese po ulici vítr, někdy až na 
přilehlé dvorky. O víkendech a dnech svátků je 
to ještě horší. Ani na Štědrý den nebyl klid.
Je to obtěžující. Spoluobčané z okolí to dobře 
vědí. Ke svým domům by ale sběrné místo ne-
chtěli. Bydlí v bezpečné vzdálenosti, ruch a ne-
pořádek kolem kontejnerů je neruší. Mají před 
svými domy zeleň, ale sběrné místo požadují 
u nás, u sousedů. My jim nechceme „jejich“ sběr-
né místo brát. Mohou si ho posunout co nejblíže 
ke svým domům (např. ke křižovatce ulic Hálko-
va a Nerudova). 

Od září r. 2014 opakovaně žádáme (desítky roz-
hovorů, dopisů, e-mailů) různé úředníky a insti-
tuce města o jednání, spolupráci, řešení a hledá-
ní alternativ. 
Tolik na vysvětlenou.
Lze však třídit i jinak. V některých obcích na Mo-
ravě provozují systém tříděného odpadu přímo 
u domu. Kontejnery jsou jen doplňkem tohoto 
systému. 
Hlavním důvodem je, že nádoby hyzdí ulice 
a jsou místem černých skládek. 
Pokud kontejnery mají, jsou umístěny nenápad-
ně a citlivě, ne v ulicích v bezprostřední blízkos-
ti domů, ale např. u parkoviště, u stadionu, na 
okraji obytné čtvrti, u obchodů (v Čejkovicích 
jsou 2 obchody COOP a mají u nich kontejnery), 
u sídliště apod.
Např. v moravské obci Klentnice je většina lidí 
do systému tříděného odpadu u domu zapoje-
na. Dostali domů na tříděný odpad (i bioodpad) 
barevné plastové nádoby (nebo plastové pytle). 
Druh nádoby, tj. barvu, si zvolí každá domác-
nost podle potřeb.
Velká rodina třídí spíše do velkých plastových 
nádob. Malá rodina nebo jednotlivec asi zvolí 
plastové pytle s polovičním objemem. Záleží 
však na volbě každého.
Nevratného skla není tolik, to odnesou do kon-
tejnerů obecních, které jsou umístěny mimo 

obytnou čtvrť. Občané obdrží kalendář svozu 
a v patřičné datum ráno, nebo předchozí den 
večer, dají nádobu (pytel) se správným druhem 
odpadu před dům. 
Některé obce také vyhodnocují objem odpadu 
na osobu a dávají slevu z poplatku na odvoz 
běžné popelnice. Je to možné řešení pro spolu-
občany, hlavně starší, kteří chtějí třídit a nechtějí 
chodit daleko. Inspirace z Klentnice: viz www.
mojeodpadky.cz.
Kontejnery nejsou jediným řešením.
Věříme, že náš návrh je inspirací a dočká se re-
alizace.

Mgr. Vladimír Tichý, Ing. Romana Nentvichová 
a blízcí sousedé
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 pátek 22. 7. 

19.00–20.00 – Dj. Jerry, Radio 1
20.40–21.40 – Kittchen
22.10–23.10 – Megaphone
23.50–00.50 – Circus Problem

 sobota 23. 7. 

16.00–17.00 – Pro děti: koncert Příhody klu-
ka BomBarďáka 
18.00–18.40 – Vem si Zyrtek (Dobříš)
19.20–20.10 – ChilliGuns (Příbram)
20.50–21.40 – U-Prag 
22.30–24.00 – Švihadlo 

šSummer fest Dobríš 2016 
22.–23. 7. 2016 

Letní areál za sportovní halou, Dobříš 

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www.kd-
dobris.cz; www.facebook.com/kddobris 
Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival 
podpořilo město Dobříš
Vstupné: 
Pátek + Sobota: 200 Kč; 
Pátek: 150 Kč; Sobota: 100 Kč; 
Dětský program: 
Jednotlivé: 50 Kč (rodič se vstupenkou zdarma); 
Rodinné: 30 Kč/os. (2 dospělí + max. 3 děti) 
Předprodej vstupenek v trafice U Davida, 
Dobříš.

 KAPELY – pátek 22. 7.

 KAPELY – sobota 23. 7.

Festival rozjede známá dobříšská hudební 
osobnost a od r. 1993 Dj Radia 1, kde v současné 
době uvádí Hitparádu R1.

 Dj Jerry Žák – Radio 1  19.00 h.

U-Prag  sobota 20.50 h.

Švihadlo – reggae-dub 22.30 h.

Program pro děti: Příhody kluka 
BomBarďáka  16.00 h.

Vem si Zyrtek, ChilliGuns 18.00–21.40 h.

 Megaphone – crossover-funk 22.10 h.

 Kittchen – industrial-folk, alternativa 20.40 h. 

 Circus Problem – dance-music, klezmer  
 23.50 h.

Megaphone je svěžím větrem české klubové 
i festivalové scény. Základem je rozmanitý a roz-
poznatelný mix funku, rocku, reggae či disco 
s  jasným rukopisem. V létě 2013 Megaphone 
vydal debutové dlouhohrající album Gift Shop. 
Základem jejich tvorby jsou energická vystou-
pení s našláplým setem písní, které nenechají 
nikoho sedět u stolu. 

Parta punkových klaunů si založila hudební cir-
kus, ve kterém kombinuje balkánskou dechovku, 
diskotékový beat, laciný pop a špinavý house. 
S albem „Born not typical“ bourají kluby a další 
akce po celé republice i v zahraničí a nechávají za 
sebou mejdany protančené až do ranních hodin. 
Circus Problem je uskupením poněkud bláznivé-
ho charakteru, které vzniklo v roce 2012 a za se-
bou má řadu pouličních vystoupení, klubových 
koncertů, městských oslav a festivalů. 

U-Prag je česká kapela hrající elektroniku, bre-
akbeat a drum and bass. Vznikla v roce 2002 
a  v současné době ji tvoří sedm muzikantů 
(m.j. místně spřízněný Michal Pavlíček ml.). Ve-
dle elektronické složky využívají širokou škálu 
živých nástrojů (klavír, baskytara, kytara, bicí, 
perkuse, violoncello atd.). V prosinci 2015 jim 
vyšlo druhé album „Seconds of Life“. 

Pohodové Švihadlo, které patří mezi průkopníky 
reggae v Česku a na Slovensku, působí na čes-
ké scéně již 33 let. Kromě tradičních hitů jako je 
„Zelený list”, „Na Jamajce půl srdce mám” nebo 
„Po Tobě toužím” stále pokračuje v tvorbě no-
vých písní a desek, které úspěšně prezentuje na 
koncertech. Od r. 2014 také začal s kapelou spo-
lupracovat velmi talentovaný zpěvák a kytarista 
Yannick Tevi (původem z ostrova Vanuatu), kte-
rý přinesl do kapely svoje nové songy a novou 
hudební inspiraci. Asi nejlepší tečka na záver 
letošního SFD.

Krátké scénky, divoké struny, bláznivé řeči, 
dance plné rance.
Příhody kluka BomBárďáka je interaktivní hu-
debně-divadelní představení. Chytlavé písničky 
různorodých stylů (od country a folku přes etno 
až k punku) a rozličného stupně švihlosti jsou 
proložené scénkami, ve kterých BomBarďák ko-
munikuje s dětským divákem a zapojuje ho do 
dění na pódiu. Představení je určeno dětem, ale 
nudit se nebude ani dospělý doprovod. Hrají 
a zpívají: Michal Dalecký, Filip Nebřenský, Jiří 
Jelínek. Pro děti od 3 do 12 let.

Krátce po vydání debutového alba MENU se 
do stabilní sestavy přidal kopřivnický multiin-
strumentalista Tomáš Neuwerth (Umakart, 
Nierika, Lu) a od té doby vystupují a nahrávají 
Kittchen jako duo. Za druhé album RADIO získali 
v roce 2013 cenu Anděl v kategorii alternativa. 
Kittchen patří mezi zainteresovanými k nejsklo-
ňovanějším jménům na české hudební scéně, 
o  čemž svědčí četné nominace na nejrůznější 
myslitelné hudební ceny.

Kittchen (projekt maskovaného zpívajícího ku-
chaře) vznikl v roce 2011 jako jednočlenný ano-
nymní hudební projekt Jakuba Königa. V rámci 
sólového projektu vydal tři alba. 

Festival dává opět prostor 
i  místní hudební scéně. Le-
tos to bude dobříšská parta 
kamarádů Vem si Zyrtek, kte-
rá hraje písně své i převzaté, 
převážně punk-rockového la-
dění, a příbramští ChilliGuns, 
kteří inklinují k elektronice 
a rovnějším kytarovým riffům 
a nebojí se míchat klasický 
kytarový rock s dubstep pasá-

žemi. Ve své vlastní tvorbě se inspirují kapelami 
jako Prodigy, Enter Shikari nebo Rammstein...
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K dlažbě u kostela podruhé a dvakrát
Před měsícem vyšel v DL článek Údržba chodníku u dobříšského kostela. Petr Kadlec v něm po-
pisuje, jak se v rámci Týdne Země obětavě pustil do čištění zanedbaného dlážděného chodníku. 
Vzpomněl jsem si na milou příhodu, která se odehrála přesně před 40 roky, kdy jsme jako brigádníci 
se spolužákem Pepou Martinkovičem také čistili zmíněný chodník. Byli jsme zrovna u schodů před 
kostelem, když zastavilo pod schody eRko a z něj, k našemu překvapení, vystoupil pan farář. Škodo-
vácké kupé 110 R bylo v sedmdesátých letech symbolem sportovní jízdy – a faráře bychom v něm 
nějak nečekali. „Pomáhej pánbůh,“ pozdravil nás pan farář, a dodal:  „To jste hodný kluci, že mi to tady 
čistíte.“ Řekli jsme mu, že nám to zadal vedoucí z technických služeb pan Vlasatý, ale stejně nás ještě 
pochválil. Po chvíli odjel a s dalším překvapením na sebe pan farář nedal dlouho čekat. Když přijel 
podruhé, vytáhl z auta dvě lahvová piva, a že si je musíme za odměnu vzít. Působili jsme asi více 
dospěle, ale před prázdninami jsme s ostatními z ročníku 61 sotva dostali občanku. Také proto jsme 
mohli jít na brigádu. Čištění zmíněné dlažby byla docela fuška, drny s nánosy drží v křivolaké dlažbě 
jako přibité. Není proto divu, že dnes osamělý Petr Kadlec ani po několika dobrovolných brigádách 
za Okrašlovací spolek Dobříš není podle svých slov s čištěním chodníku hotov.
V souvislosti s dlažbou u kostela se mi vybavuje další příhoda z nedávné doby. Jel jsem autem po 
hlavní silnici od kostela směrem k náměstí. Od kola náklaďáku jedoucího přede mnou cosi oblou-
kem odletělo vpravo vedle mého auta. Když jsem se ohlédl, co to bylo, nestačil jsem se divit – smě-
rem k chodníku se ještě kutálela dlažební kostka! Byla to jedna z těch, které jsou v dlažbě volné, ale 
jak mohl náklaďák kostku takhle vymrštit? Zadní kola má totiž zdvojená, volná kostka se do mezery 
mezi pneumatikami vmáčkla, byla vytažena a v zápětí vymrštěna do vzduchu. Mě naštěstí minula, 
dlažba je ale stále vykotlanější, když po ní jedete, slyšíte, jak kostky rachotí o sebe, jen vyskočit. 
Jedná se přitom o novější úsek dlažby – od kostela kolem polikliniky, kde byly kostky přeloženy před 
několika lety. Stará dlažba dále na náměstí, i když je už značně hrbatá, přitom takto volné kostky 
nemá. Asi to dříve dlaždiči uměli lépe položit – staré kostky mají menší spáry, které byly lépe zasy-
pané vhodnější směsí.

Ing. Robert Klán
P.S. Děkuji paní Ireně Bláhové z dobříšské farnosti, která mi ochotně vyhledala jméno zmíněného 
pana faráře. Jmenoval se Václav Hradecký.

PÍŠETE NÁM

ČERVENEC
1.–31. 7. Týdny výtvarných aktivit.

SRPEN
1.–5. 8. Týden výtvarných aktivit.
8.–12. 8. Týden tanečně-sportovních aktivit.
15.–19. 8. VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ 
otevřeno od 8 do 12 hodin.
22.–24. 8. Zavřeno z provozních důvodů.
25.–26. 8. a 29.–31. 8. Výtvarný týden pro dívky 
na téma Masky.
Informace a přihlášky k příměstským táborům 
naleznete na www.dobrisek.cz nebo na tel. čísle 
608 906 559.

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, in-
dividuální konzultace, cvičení pro těhotné – 
po předchozí telefonické domluvě či SMS tel.  
604 137 408. 
Mgr. Kateřina Neubauerová – rodinné, vý-
chovné a partnerské poradenství, šátkování 
a  laktační poradenství – dle domluvy, prefero-
vaný kontakt katkaen@centrum.cz, popř. telefo-
nicky 775 387 989.
Ing. Vlasta Pechová – PC poradenství, prefero-
vaný kontakt – pechovavlasta@gmail.com, SMS 
tel. 721 370 720.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
Sobota 3. 9. od 15.00 hodin – DOBŘÍŠEK ZBLÍZ-
KA aneb Co Dobříšek nabízí – na zahradě u RC 
Dobříšek – zápisy, zábava, relaxace.

Pravidelné programy pro děti od 2 let a kur-
zy pro dospělé – výtvarné, hudební, vzdělávací 
a pohybové. 

NOVĚ VYPSANÉ KURZY SLEDUJTE OD ZÁŘÍ 
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.
dobrisek.cz. 
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová, tel.: 
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a soci-
álních věcí, Úřadu práce v Příbrami, městu Dobříš 
a Středočeskému kraji.

PRÁZDNINY 
S DOBŘÍŠKEM

Během májových oslav 21. 5. 2016 se při veřej-
né sbírce na obnovu dobříšských varhan vybralo 
a odeslalo na transparentní účet 8 861 korun.
Hudební skupina JULL DAJEN podpořila projekt 
obnovy dobříšských varhan v Dobříši svým vy-
stoupením v zahradní osvěžovně Na Vlašce dne 
4. 6. 2016 a při veřejné sbírce se vybralo 4 228 Kč.
Benefiční koncert Komorního smyčcového or-
chestru Quattro Corde v rámci cyklu KONCER-
TY PRO VARHANY, pořádaný dne 12. 6. 2016 
v  Zrcadlovém sále dobříšského zámku, přispěl 
vybraným dobrovolným vstupným částkou 
5 684 korun.
Milí podporovatelé a příznivci, přinášíme Vám 
možnost zamlsat si a ještě tím přispět na dobrou 
věc. V Dobříši v prodejně u Bedřicha zakoupe-
ním oplatek (oříškové, čokoládové, vanilkové) 
pod názvem "Dobříšská dobrota" podpoříte fi-

nančně projekt obnovy dobříšských varhan – 
cena pouhých 35 Kč.
Všem dárcům upřímně děkujeme a uvádíme, 
že k 20. červnu 2016 je na transparentním 
účtu veřejné sbírky pro obnovu varhan část-
ka ve výši 417 tisíc korun.

DOBŘÍŠ SOBĚ

Nastávají prázdniny, děti odjedou na tábor či k babičce a doma se většinou uklízí. Máme zbytečný 
kovový odpad – dáme jej do sběrného dvora, jenom abychom se jej zbavili, ti šikovnější ho odvezou 
do výkupu šrotu – sběrny. Výtěžek v prvém případě je nulový ve druhém případě u běžné domác-
nosti zanedbatelný. 
Peníze, které chceme darovat na bohulibou věc se z vlastní kapsy či z vlastního účtu vydávají 
poměrně s větším sebezapřením, než když se vzdáte odpadu.
Rozhodněme se odevzdat kovový odpad do výkupu – sběrny a ten poměrně “zanedbatelný výdě-
lek“ poslat na dobrou věc, stačí jenom nahlásit správné číslo účtu. 
Správné číslo účtu pro dobrou věc: transparentní účet pro obnovu dobříšských varhan  
115-99660227/0100.
Sdružení vám děkuje za vaše rozhodnutí a přeje krásné prožití léta se šťastnými návraty 
z prázdnin a dovolených. 

Vážení přátelé a podporovatelé projektu obnovy 
dobříšských varhan
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

3. místo v celostátní 
matematické soutěži
Benedikt Španěl (žák 4.B) se umístil v celostát-
ním měřítku v soutěži Matematický klokan 2016 
na skvělém 3. místě. Tato soutěž je každoročně 
pořádána Jednotou českých matematiků a fyzi-
ků. Blahopřejeme!

Projektový den Člověk a příroda

V pondělí 6. června se žáci 6. ročníku vypravili do 
anglického parku. Jejich úkolem bylo prozkou-
mat organismy žijící v ekosystémech les, rybník 
a louka. Celé dopoledne sledovali také teplotu, 
z naměřených hodnot pak sestrojili graf. V ze-
měpisné části se seznámili s rozdíly mezi mapou 
turistickou a mapou určenou pro orientační 
běh, zopakovali si práci s buzolou a dozvěděli 
se, co obsahuje „Kodex sedmi pravidel slušného 
chování každého turisty“. Výsledkem jejich prá-
ce byl plakát, který měl vše přehledně shrnout. 
Vybrali jsme ty nejzdařilejší. Akce se povedla ne-
jen díky pěknému počasí, ale i pomoci žáků 9.B.

1. místo čekalo na 
Adama Peška
Práce Adama Peška, žáka IX.B, 
se dostala mezi oceněné prá-
ce MV ČR, Úřadu pro ochra-

nu osobních údajů (dále ÚOOÚ). Adam získal 
1.  místo v kategorii 14–18 let v soutěži „Moje 
soukromí. Nekoukat! Nešťourat!“ V krátkém vi-
deu, které sám natočil a sestříhal, se zamýšlel 
nad letošním tématem soutěže: „Jaké by to bylo, 
kdybychom své soukromí ztratili.“ Odborná po-
rota, složená ze zástupkyně Českého rozhlasu, 
šéfredaktorky Řízení školy, zástupce Sdružení 
knihovníků a informačních pracovníků ČR a pra-
covníků tiskového oddělení ÚOOÚ vybírala le-
tos z více než 200 prací žáků z celé republiky. 
Dne 13. 6. 2016 se tak v Praze setkalo pět oce-
něných účastníků soutěže, kterým byly předány 
hodnotné ceny a připraven pro ně zajímavý do-
provodný program. Podívali se do běžně nepří-
stupných prostor ÚOOÚ, prošli si budovu Čes-
kého rozhlasu a byli přítomni živému vysílání, 
čekala je také prohlídka Národní knihovny ČR, 
výstava Vyšehradského kodexu a  v  neposlední 
řadě i úchvatný pohled na Prahu z astronomické 
věže Klementina. 

Foto: Adam Pešek, první zleva.
Odkaz na práci A. Peška: www.2zsdobris.cz

Sportovní kurz windsurfingu, 
Chorvatsko – Pelješac 20.–29. 5.
Na ojedinělý sportovní kurz, který je pořádán 
ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou, ka-
tedrou tělesné výchovy a sportu, jsme vyrazili 
s  12 žáky 2. stupně naší školy. Místo na polo-
ostrově Pelješac, kam naše cesta směřovala, je 
nejvhodnější oblast pro nácvik dovedností na 
windsurfingovém plováku. V sobotu po příjez-
du jsme se hned dali do prvních krůčků stabi-
lity na plovácích. Získávání dovedností jsme 
vylepšili různými míči a soutěžemi. V  dalších 
dnech jsme se seznámili s ovládáním oplach-
tění, kterým se řídí plovák. Podmínky nám 
přály a za týden trénování jsme všichni zvládli 
odjet na moře a zpět. Zvládli jsme tedy základ-
ní jízdu na windsurfingu a tím i základy všech 
jachtingových sportů. Obohaceni o mnoho 
zážitků a dovedností, včetně výletu na histo-
ricky známou Korčulu, jsme se v pořádku po 
sedmi dnech vrátili do České republiky. Blíže 
na www.2zsdobris.cz.

Mgr. Michal Ciboch, učitel Tv

Atletické závody všestrannosti 
pro 1. stupeň
Gratulace patří všem našim nejmenším re-
prezentantům 2. ZŠ Dobříš, a to především 
žákům a žačkám 3. a 4. ročníku, kteří v atletic-
kých závodech zdolali všechny soutěžící školy 
příbramského okresu a vybojovali tak 1. místa! 
Naši reprezentanti 3. tříd: Agáta Průšová, Klára 
Novotná, Anežka Lišková, Michal Prusík, Voj-
těch Pelikán, Michal Dvořák. Dále reprezentan-
ti 4.  tříd: Viktorie Kahounová, Daniela Havlová, 
Šárka Fabiánová, David Fabián, Jakub Matouš 
a Filip Rehák.

Úspěch dětí z Červené třídy 4. mateřské školy
V letošním roce byla Českým zahrádkářským svazem opět vyhlášena celostátní výtvarná soutěž se 
zahrádkářskou tematikou pod názvem Rozkvetlá zahrada.
Děti z Červené třídy 4. mateřské školy – Kuba, Barunka, Toník, Vašík, Jakoubek, Vojta a Matýsek – 
vytvořily pod vedením paní učitelky soubor koláží ve formě leporela s názvem „My máme zahrádku 
po celý rok“.
Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993, a je tak druhou nejstarší 
celostátní výtvarnou soutěží pro děti. Má velký ohlas ve všech typech škol, a to od mateřských až 
po oba stupně základní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS 
a hodnotící komise má vždy mnoho práce s jejich hodnocením. Vybrat ze zaslaných prací ty nejlepší 
je velmi těžké. Ocenění by jistě zasloužily úplně všechny.
Odborná komise 28. dubna vyhodnotila malby, kresby i polytechnické práce. Celkem bylo do soutěže 

zasláno přes dva tisíce výtvarných děl, 
což jenom dokumentuje, jak velký byl 
o tuto soutěž s velkou tradicí zájem. 
Umístění na předních místech v této 
soutěži je mezi zúčastněnými vysoce 
hodnoceno, a tak je vítězství v kate-
gorii „Polytechnické práce – A“ pro 
naši mateřskou školu opravdovým 
úspěchem. 
Kompletní výsledky najdete na 
webových stránkách ČZS. www.za-
hradkari.cz.

Za 4. MŠ Jitka Hrubá, 
učitelka Červené třídy

Orientační běh na Gymnáziu 
Karla Čapka Dobříš
V dubnu jsme pořádali školní přebor v orien-
tačním běhu, který byl zároveň nominačním 
závodem na krajské kolo Přeboru středních škol 
v orientačním běhu. Závod se uskutečnil 10. 5. 
2016 v Kladně. Nominovali jsme celkem 22 dětí 
v šesti kategoriích. Oporami jednotlivých týmů 
byli členové OK Dobříš – oddílu sportů v příro-
dě. Po velice dobrých výkonech se naši studenti 
probojovali ve 4 kategoriích na celostátní finále 
Přeboru středních škol, které se konalo 8. 6. 2016 
v Praze-Bohnicích. 
Družstvo Gymnázia Dobříš se umístilo na výbor-
ném 7. místě z 19 družstev. Vzhledem k tomu, 
že družstvo tvořili nejen členové OK Dobříš, ale 
i neregistrovaní běžci, je jejich umístění vynika-
jící. Z jednotlivců bychom rádi vyzdvihli výkon 
Julie Nentvichové, která obsadila v nabité kon-
kurenci krásné 5. místo, a výkon Jáchyma Kuče-
ry, který doběhl na 12. místě. I ostatní závodníci 
svými výkony přispěli k velkému úspěchu druž-
stva orientačních běžců naší školy.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou repre-
zentaci školy, města Dobříše a OK Dobříš – oddí-
lu sportů v přírodě. 

Martina Brabencová a Petr Švancar
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Vzpomínka

Dne 14. 7. 2016 uplyne rok, co 
nás ve věku nedožitých 47 let 
po těžké nemoci opustila man-
želka, maminka a babička, paní 
Dana Karnetová. Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi.

S láskou stále vzpomíná manžel Petr, dcery Petra 
a Dana s rodinou, maminka Alena a sourozenci 

Pavel, Ála a Josef s rodinami.

Dne 23. 7. 2016 to bude 10 let 
od úmrtí paní Jaroslavy Velebilo-
vé, roz. Novotné.

Vzpomínají manžel 
s rodinou a děti.

Očím se ztratili, ale v srdcích zůstanou navždy.

Dne 2. 8. 2016 to bude již rok, co nás navždy 
opustil pan Václav Melichar, a 27. 8. 2016 uplyne 
20 let od chvíle, kdy nás navždy opustila paní 
Jana Melicharová. 
Kdo jste je znali, prosím, vzpomínejte s námi.

S láskou dcery Věra a Jana s rodinami. 

Dne 5. 8. 2016 uplynou 2 roky 
od úmrtí pana Josefa Kalouse. 
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou stále vzpomínají 
manželka a dcery s rodinami.

Dne 20. 8. 2016 uplynou 3 roky, 
co nás po těžké nemoci opustil 
pan Jaroslav Chrast z Dobříše.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

S láskou v srdci vzpomínají 
manželka Marie a děti s rodinami.

Dne 24. 8. 2016 uplyne deset 
let od úmrtí Františka Charváta 
z Rybníků.
Stále vzpomínají manželka Marie, 

syn František a sestra Jindřiška 
s rodinami.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Na letní sezónu jsme pro vás připravili poutavou 
výstavu v expozici s názvem „Zbraně muške-
týrů“. V rámci prohlídkového okruhu zámecké 
expozice jsou k vidění chladné a lovecké zbraně 
mušketýrů, jezdecký oblek královny nebo osob-
ní věci intrikářky Milady de Winter a další rekvi-
zity z natáčení seriálu The Musketeers. Právě zá-
mek Dobříš se stal pro svůj francouzský půvab 
jedním z oblíbených míst natáčení tohoto seriá-
lu. I letos jsme pro vás připravili oblíbené noční 
prohlídky. Budou se konat o prázdninových 
středách od 20.30 a 21.00 hodin. Můžete se těšit 
na večerní komnaty, kde vás budou doprovázet 
hádanky ze 17. století, a prohlídkovou noční tra-
su zpestří zbraně a kostýmy též z doby mušketý-
rů. Na půdě pak budou čekat dobříšské přízraky 
a prohlídka bude zakončena krásnou hudbou 
v romantickém Zrcadlovém sále a potemnělým 
francouzským parkem u Heliovy fontány. Noční 
prohlídky plánujeme také na poslední prázd-
ninovou sobotu 27. 8. v rámci Hradozámecké 
noci. V uvedené nedělní termíny se milovníci 

zahrad můžou těšit na komentované procház-
ky francouzským parkem. Začínat budou vždy 
v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Část francouzského 
parku bude též v neděli o letních prázdninách 
patřit panu Řehkovi a jeho dravcům. Více in-
formací o uvedených akcích najdete na www.
zamekdobris.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu  a přejeme krásné 
léto.

Kulturní program:
1. 6. – 15. 9. 
Výstava v expozici „Zbraně mušketýrů“

6. 7., 13. 7., 20. 7., 27. 7. , 3. 8., 10. 8., 
17. 8., 24. 8. 
Noční prohlídky – nutná rezervace

27. 8. Hradozámecká noc – nutná rezervace

3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7., 7. 8., 14. 8., 
21. 8., 28. 8.
V neděli – komentované procházky Fran-
couzským parkem – nutná rezervace, 
sokolnické ukázky

Zámek Dobříš

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

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Žáci SOU Hluboš a jejich 
odborná praxe v zahraničí 
Žáci SOU Hluboš, včetně žáků odloučeného pracoviště Dobříš, se v tomto školním roce zúčastnili 
dvou zahraničních stáží v programu Erasmus +. Tyto stáže byly organizovány na 4 týdny a bylo do 
nich začleněno 16 žáků, z toho 8 truhlářů a 8 automechaniků. Stáže probíhaly na Slovensku ve měs-
tě Prešov. Hlavním cílem této aktivity je získávání nových odborných znalostí a kompetencí. Žáci 
vykonávali odbornou praxi v úspěšných moderních fi rmách ve svém oboru. Účastníci stáží truhlář-

ských odborností ve fi rmě Naceva, s.r.o., a jejich 
odborná praxe byla zaměřena na práci s CNC 
stroji. Automechanici ve fi rmě PO Car, která pa-
tří mezi nejlepší autoservisy na Slovensku. Naši 
žáci se podíleli na opravách vozů značek Volks-
wagen, Škoda a Audi.
Nedílnou součástí stáží bylo i poznávání regionu 
Prešovského kraje. Účastníci během stáží navští-
vili Vysoké Tatry, Starou Ľubovňu, Duklu, Bardě-
jov a měli možnost poznat i kulturní a společen-
ské prostředí samotného města Prešova.

Dobříš hostila kvalifi kační závody v agility
Agility je jedním z nejpopulárnějších psích sportů. Jedná se o překážkový běh se psem, obdo-
bu koňského parkuru. Ve dnech 17.–19. 6. se na Dobříši, za fotbalovým stadionem V Lipkách, 
konaly v tomto sportu závody, a to rovnou kvalifi kační. Dorazili závodníci z celé republiky i ze 
zahraničí, aby bojovali o cenné body pro kvalifi kaci do české reprezentace na světových sou-
těžích. Čeští agiliťáci si získali na mezinárodní úrovni velmi dobré jméno, máme mezi nimi do-
konce mistry světa. Konkurence je obrovská a reprezentovat může jen několik týmů. Dobříšské 
kvalifi kačky zakončily letošní výběr těch nejlepších, kteří jistě znovu přivezou medaile. Závody 
se zde nekonaly poprvé, pořadatelé si město Dobříš oblíbili zejména díky dobrým podmínkám 
pro tento sport.

Klára Veselá
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HLEDÁME NOVÉ HRÁČKY!
Chceme posílit stávající volejbalové druž-
stvo žen a zároveň najít nové mladé hráčky.

ŽENY
Nyní hrajeme soutěž KP2 (krajský přebor) – viz 
http://stc.cvf.cz/1516/souteze-zeny/. Pokud jste 
někdy hrály závodně i rekreačně, jste sportov-
ní typ, máte vztah k míči a máte rády volejbal, 
přijďte. 
MLADÉ HRÁČKY
Rády bychom našly i nové mladé hráčky, které 
naučíme volejbal a časem by se staly součás-
tí našeho závodního teamu. Ideálně bychom 
chtěly vytvořit nový mladší kolektiv – věk od 
14  let. Pokud jste sportovní typ, máte vztah 
k míči, zodpovědnost a chuť se učit, přijďte.
Oficiální tréninky začínají 16. 8. 2016 na hřiš-
ti V Lipkách. První trénink mladých hráček 6. 9. 
2016. Přes léto nás najdete buď V Lipkách nebo 
na beach volejbalu za halou. Většinou také v ÚT 
a ČT, podle toho, jak se sejdeme. 

Kontakty:
Pavla Máchová – tel. 777 338 553, 
e-mail: machuldova@centrum.cz
Kamila Holá – tel. 777 331 888, 
e-mail: holych@volny.cz
Přijďte se k nám podívat, jsme dobrá parta! 
Budeme se těšit.

Team holek KV Dobříš

Soutěž talentované mládeže Taekwon-Do ITF
Klání mezi jednotlivými středisky se konalo 14. a 15. května 2016. Na 1. setkání talen-
tované mládeže v Nymburku dorazilo více než 190 závodníků z 22 českých taekwon-

do škol. Během sobotního rána proběhla registrace a kontrolní vážení. Před oficiálním zahájením 
soutěže byl pro všechny taekwondisty připraven bohatý program s podtitulem Kaligrafie na živo. 
Další, a tou hlavní částí byl samotný závod, který vypukl v odpoledních sobotních hodinách a trval 
až do nedělního odpoledne. Naše škola Ge-Baek Hosin Sool se v celkovém pořadí umístila na skvě-
lém druhém místě s 13 zlatými, 12 stříbrnými a 22 bronzovými medailemi. 
Na skvělém úspěchu se podílel i Jiří Procházka z místního oddílu, který získal bronzovou medaili ve 
sportovním boji. Jirkovi za skvělý úspěch gratulujeme. 

Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool 
najdete na internetových stránkách www.tkd.cz.
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně zváni 
na tréninky, které pravidelně probíhají v Dobříši 
každé úterý od 16.45 do 18.15 v tělocvičně u sta-
ré školy. Pod vedením hlavního instruktora školy 
Martina Zámečníka; VI. dan (+420 603 302 739). 
Popřípadě nás kontaktujte na e-mailové adrese: 
info@tkd.cz.

Aneta Poklopová, Ge-Baek Hosin Sool
Foto: Nástup všech středisek talentované mládeže

V Aerobik studiu Orel Dobříš mají za sebou 
jednu z nejúspěšnějších závodních sezón

Letošní jarní sezóna závodního oddílu se opravdu vydařila! Od března do června procestovaly 
závodnice z našeho studia téměř celou Českou republiku. Díky velkému úsilí, dřině a pilnosti v tělo-
cvičně se tak závodnice na konci sezóny mohou pochlubit mnoha skvělými úspěchy. Během jarní 
sezóny jsme přivezli celkem 35 medailí a 7 nádherných pohárů! Svá umístění jsme v průběhu se-
zóny dokázali i úspěšně obhajovat, a tak se můžeme pochlubit neuvěřitelnými 9 zlatými, 11 stří-
brnými a 15 bronzovými medailemi. Velký dík patří nejen našemu závodnímu oddílu a trenérkám, 
ale také rodičům, kteří své děti ve sportu podporují.
Buďte s námi aktivní i v létě! Pro všechny nadšené sportovce máme připraven program i na letní 
dny. Speciálně upravený rozvrh je k vidění na našich internetových stránkách www.aerobikdobris.cz.  
Od pondělí do pátku si můžete vybrat z široké 
nabídky lekcí. Novinkou v našem studiu je TRX 
cvičení, během kterého si vyzkoušíte funkční 
trénink na závěsném zařízení. Během prázdnin 
nezapomínáme ani na ty nejmenší! Jednou týdně 
máme připravenou hodinu pro batolátka s rodi-
či a aktivní maminky si mohou společně s kočárky 
přijít zacvičit každý čtvrtek na hřiště u orlovny. 
Nový školní rok odstartujeme zápisy do dět-
ských i závodních kurzů, které budou probí-
hat prvních 14 dní v září! Veškeré podrobnější 
informace naleznete na našich internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz.

Republikové finále ve sportovní gymnastice 
ČASPV v Doubí u Třeboně 13.–15. 5. 2016
Republikové finále dopadlo skvěle. Získali jsme 
5 medailí v družstvech!
2. místo Marek Kuncl
2. místo Aneta Marečková
3. místo Natálie Polívková a Jana Picková
2. místo Markéta Marečková
Středočeská družstva ukázala, že mají velký po-
tenciál – ve všech kategoriích, ve kterých měla 
svá zastoupení, získala medaile. V soutěži krajů 
jsme právem obsadili druhé místo a jsme rádi, 
že i naše cvičenky a cvičenci k tomuto mohli 
přispět. Závod byl opět veliký, celkem se zú-
častnilo 315 závodníků. Blahopřejeme všem 
za předvedené výkony a děkujeme za pěknou 
reprezentaci! Výsledky a fotografie tady: http://
gym-dobris.rajce.idnes.cz.

Výsledky Dobříšského poháru v malém tea-
mgymu, který jsme pořádali v sobotu 28. 5. 
2016 najdete zde: www.gymnastika-dobris.cz.
Závod byl náročný, během dopoledne se na 
ploše vystřídalo přes 150 závodníků, ale díky 
dobré organizaci, pomoci činovníků a snahy do-
držet časový plán se vše zvládlo dobře. Všichni 
naši svěřenci si odnesli medaile, ať už z kategorií 
malého teamgymu nebo z trií.
V kategorii teamgymu jsme letos poprvé za-
pojili i pohybové skladby dle soutěžního řádu 
a všechna družstva se s tím vypořádala na 
jedničku. Klasické teamgymové družstvo je  
6–12členné.
Velké díky patří trenérům, kteří své cvičence na 
závod připravili, rodičům a pomocníkům za rea-
lizaci závodu a v neposlední řadě našim novým 
vyškoleným rozhodčím teamgymu, které celý 

Drahlínské mozaikování
Máte čas a chuť poznat co 
je mozaika a vyrobit si svoji 
vlastní? Tvořit a prožít den 
v přírodě? Právě pro vás nad-
šence a kreativce nabízím 
workshop na téma mozaika.

Kdy: v neděli 31. 7. 2016 od 10–16 hod.
Kde: v Drahlíně (7 km od Příbrami)
Cena: 500 Kč
Bližší informace a dotazy: evafenclova@volny.cz 
nebo 608 533 525. Je potřeba se přihlásit do 
24. 7. 2016

Konec závodní sezóny pro Gymnastiku 
Dobříš byl ve znamení medailí

závod rozhodovaly – Natálie Polívková, Martina 
Hrdličková a Petra Pilousová. Závod sklidil veliký 
úspěch jak u dětí, tak i u ostatních oddílů, takže 
příští rok se můžeme těšit již na 3. ročník! Fotoga-
lerie na rajčeti http://gym-dobris.rajce.idnes.cz.

Na závěr přejeme všem gymnastům a gym-
nastkám a trenérům pohodové soustředění 
v  Gym centru České Budějovice, kam odjíždí 
hned první týden v červenci. Využíváme mož-
nosti výborně vybavené tělocvičny s molita-
novou jámou k nácviku těžších prvků. Snad se 
někdy dočkáme i my v Dobříši obdobné tělo-
cvičny.

Za gymnastiku Petra Pilousová a Jitka Holcová



Psí útulek Dobříš se nachází v areálu MFK 
(městského fotbalového klubu) V Lipkách 
1021, vedle zimního stadionu. Přemýšlíte-li 
o  adopci nového psího člena rodiny, přijďte 
se nezávazně podívat a vyvenčit některého 
z našich svěřenců a třeba se stane vaším kama-
rádem na celý život. Tyto (a další) pejsky máme 
momentálně v útulku: 

Ben (4 roky, v útulku od června 2014)
Ben se dostal do 
útulku kvůli stěhová-
ní majitele. K dospě-
lým i dětem je hod-
ný, u  malých dětí je 
potřeba dávat pozor, 
aby na ně neskočil 
a nezranil je omylem. 
Nesnese se s ostatní-

mi psy – samci, se submisivními fenami nemá 
problém. Byl by vhodný k rodinnému domku se 
zahradou s kontaktem s lidmi.

Deny (10 let, v útulku od května 2014) 
Deny se do útulku 
dostal po rozvo-
du majitelů. Delší 
dobu byl nucen žít 
v malém kotci bez 
procházek. K cizím 
lidem je nedůvěřivý. 
Případní zájemci se 
s ním musí seznámit 
na několika procház-
kách, aby jim začal 

důvěřovat. Miluje aportování, plyšové hračky 
a procházky. Přes svůj věk je velmi hyperaktivní 
a potřebuje pohyb.

Aron (9 let, v útulku od 27. 1. 2016)
Aron se do útulku 
dostal kvůli hospita-
lizaci majitele, který 
už se o něho nemů-
že postarat. V době 
příchodu k nám vá-
žil 56kg a byl velmi 
obézní, momentál-
ně váží 38 kg. Aron 
je zpočátku k cizím 

lidem bázlivý, ale po seznámení je přátelský, 
vhodný i k dětem. Nedoporučujeme ho ke koč-
kám. 

Brix (9 let, v útulku 
od 29. 3. 2016)
Brix je střední knírač 
s průkazem původu. 
Je to aktivní, přátel-
ský pes, který miluje 
především procház-
ky. Snese se s větši-
nou ostatních psů. Je 
čistotný, vhodný do 
bytu i k domku se za-
hradou a s přístupem 
dovnitř. 
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Pokuty celkem: 34 800 Kč
Přestupků celkem: 127

Vybíráme z oznámení:
2. 5. Vandalství neustává. Na dětském hřišti 
u kina, již po několikáté, někdo utrhl rame-
no od kolotoče. U spořitelny vandal vyvrátil 
dopravní značku. V ulici Husova byla naleze-
na ohnutá dopravní značka, v ulici Pražská 
taktéž, na Mírovém náměstí vandal poškodil 
lavičku, někdo urval provozní řád u parkova-
cích automatů. Vandalství a ničení je jedna 
z nejprimitivnějších činností člověka. Ničit 
něco, co má svou hodnotu, je vrcholem zá-
keřnosti a ztráty vztahu k věcem. Ničení je 
velmi častou záležitostí těch, kteří ještě nic 
nedokázali!!!
7. 5. ve 14.35 hod. Incident na místním hřbi-
tově nahlásila žena z Dobříše, když ji v těchto 
místech oslovil muž s nabídkou kamenické 
práce. Když žena odmítla, muž se začal chovat 
nepřiměřeně. Byl sprostý a lamentoval. Žena 
přivolala strážníky, měla obavy, že ji muž fy-
zicky napadne. Na místě strážníci ztotožnili 
muže, r. 1978, bytem Praha – Zbraslav. Muž je-
vil známky nevyrovnanosti a byl podrážděný. 
Odmítl od hlídky MP pomoc. Přítomné ženě 
se nakonec za nadávky omluvil s tím, že není 
psychicky v „pohodě”. 
Nálezy klíčů. Kdo ztratil klíče? Tento měsíc 
MP převzala od nálezců dohromady 5 svazků 
různých klíčů. Přijďte se podívat, zda nejsou 
zrovna vaše. S sebou občanský průkaz. Spo-
lečně poté prověříme, zda klíče opravdu patří 
vám. 
11. 5. Krádeže věcí z kontejneru na elek-
troodpad se stala na Dobříši asi „hitem“. 
Neznámý muž vyndával u kotelny větší 
množství elektroodpadu. Po příjezdu hlídky 
MP bylo zjištěno, že věci již měl pěkně vysklá-
dané na zemi. Jednalo se muže, který se vrátil 
nedávno z výkonu trestu. Věci byly naháze-
ny zpět. Tento přestupek proti majetku je 
v Dobříši více než častý. Páchají ho zejména 
osoby s kriminální minulostí nebo osoby bez 
domova. 
15. 5. v 6 hod. ráno. Vandal si zahrává se 
životy jiných. V ulici Příbramská, kudy cho-
dí hodně dětí, vandal vyndal kryt od kanálu 
a  vhodil ho do přilehlé zeleně. Tím vznikla 
nebezpečná situace jak pro pěší, tak pro ři-
diče. Odkrytým místem by mohlo do díry 
spadnout malé dítě nebo zapadnout vozidlo 
a urazit si kolo. Strážníci uvedli kanál do pů-
vodního stavu. 
21. 5. Po májových slavnostech bylo poniče-
no mnoho obecního majetku:

ČINNOST Městské policie Dobříš za měsíc květen 2016

Kontakty 
 

Městská policie Dobříš, 
Mírové náměstí 230, Dobříš 

telefon pevná linka: 
318 533 391, 318 521 158 

mobil: 
602 370 677

 e-mail: 
mestska.policie@ mestodobris.cz

Vyvrácené a poškozené koše po celém 
městě. Poškozené lavičky, jak opěradla, 
tak vytržené ze země a přemístěné. Vyvrá-
cené dopravní značky a sloupy veřejného 
osvětlení apod. 
22. 5. ve 20.45 hod. Odstraňovali dobrovol-
ní hasiči roj včel, který se usadil na suchém 
smrku před 2. ZŠ. 
23. 5. Ve 14 hod. Děti nalezly mládě sojky 
a  obrátily se na strážníky. Z místní znalosti 
strážníci kontaktovali paní K. (Vargač), která 
byla tak hodná a o ptáka se postarala. 
23. 5. ve 22.30 hod. Oznámila PČR, že se po-
hřešuje 15 letá dívka z Mníšku pod Brdy, 
která se nevrátila domů ze školy na Dobříši. 
V součinnosti s policisty strážníci prověřili 
všechny herny a bary, nádraží, celé město, ale 
dívka se nenašla. Až druhý den okolo 16. ho-
diny byla dívka nalezena ve městě Slaný, byla 
v pořádku. 
28. 5. v 11.30 hod. Zaklíněná srna. V brd-
ských lesích nedaleko Stožce u obory Aglaja 
se našla zaklíněná srna v plotě. Strážníci ji po-
mohli na svobodu. 
30. 5. Zmatený labuťák. Strážníci obdrže-
li oznámení. Na křižovatce u kotelny „řídila“ 
provoz“ labuť. Statného labutího samce za-
hnali strážníci do rybníka Papež. 
31. 5. v ranních hodinách ve 4.30 hod. Van-
dal opět změřil své síly. U sádek strážníci 
objevili převržený přeplněný kontejner na 
plasty. Kontejner vandal přemístil doprostřed 
silnice a všechen plast byl do okolí vysypán. 
Dále byly převráceny dvě reklamy a dva uka-
zatele objížďky. Co se dalo, uvedli strážníci 
do původního stavu, o ostatní se postarali 
pracovníci Dokasu. Viník bohužel nebyl do-
paden. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš 

Foto: zaklíněná srna v plotě

Foto: zmatený labuťák
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Pozvánka

na 14. veřejné zasedání zastupitelstva 
obce, které se koná dne 5. 9. 2016 od 
18 hodin v obřadní místnosti OÚ ve Staré 
Huti.

Učitel / učitelka pro 
1. stupeň ZŠ

Od 1. 9. 2016 hledáme na plný úvazek uči-
tele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ – ZŠ Stará 
Huť, požadujeme VŠ vzdělání pedagogic-
kého směru – učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 
magisterské studium (dle zákona 563/2004 
Sb., o pedagog. pracovnících).
V případě zájmu či pro získání bližších 
informací volejte na tel. č. 732 490 501 
(v  prac. dnech 10–16 hod.) nebo pište na 
e-mail: hostakova.zssh@centrum.cz

Pozvánka na Pouťovou soutěž 
v požárním útoku
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve na 
již tradiční X. ročník Pouťové soutěže v požár-
ním útoku dne 13. srpna 2016 od 10 hod. na 
hřišti TJ Stará Huť. Dětem budou k dispozici 
nafukovací a jiné atrakce; v areálu bude k dis-
pozici občerstvení. Večer zahraje k poslechu 
i tanci kapela UJDE TO!

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:
	celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2015 včetně zprávy nezávis-
lého auditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Stará Huť za rok 2015 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření s přijetím potřebných opatření;
	účetní závěrku Obce Stará Huť za rok 2015;
	bezúplatný převod pozemku parc. č. 264/3 
dle KN k.ú. Stará Huť od České republiky – Stát-
ního pozemkového úřadu;
	Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku 
parc. č. 264/3 dle KN k.ú. Stará Huť mezi obcí 
Stará Huť a Českou republikou – Státním po-
zemkovým úřadem;
	bezúplatný převod pozemků parc. č. 880 
a  parc. č. 901 v k.ú. Stará Huť Středočeskému 
kraji v zastoupení Krajské správy a údržby silnic 
Středočeského kraje, příspěvkové organizaci;
	koupi pozemku parc. č. 241/17 v k.ú. Stará 
Huť o výměře 918 m2 za navrhovanou cenu 
65 Kč/m2;
	záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 
v k.ú. Stará Huť o výměře cca 90 m2;
	přijetí dotace ve výši 470 347 Kč z rozpoč-
tu Středočeského kraje a pověřuje starostu 
obce Stará Huť uzavřením smlouvy o poskyt-
nutí dotace na akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v obci Stará Huť“, č. žádosti FRO/
POV/027127/2016 se Středočeským krajem se 
sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095 
s  uvedením závazku spolufinancování této 
akce v minimální výši 5 % z celkových uznatel-
ných nákladů obce;

Zastupitelstvo obce Stará Huť revokuje usne-
sení č. 2/10/2016 z důvodu chybně uvedeného 
parcelní číslo u projednávaného pozemku;
Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje staros-
tu obce Stará Huť uzavřením smlouvy o dílo 
s vítězem poptávkového řízení na akci „Rekon-
strukce veřejného osvětlení v obci Stará Huť“.

Diskuse:
	byla diskutována Směrnice o zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu – aktualizace 
proběhne během roku, v současné době vyho-
vuje zákonu;
	kulturní dům – bude jednáno o ceně za po-
zemek, bude osloven majitel s možností prove-
dení vlastního odhadu ve věci koupě KD;
	bývalá skládka TKO – město Dobříš bude 
požádáno o podrobnější informace ve věci pro-
váděných průzkumů lokality;
	kontrolní výbor byl požádán o vyhodnocení 
úhrad poplatků za svoz komunálního odpadu 
z nemovitostí;
	bylo doporučeno zamítnout žádost o krouž-
kování čápů;
	starosta obce poděkoval brigádníkům za 
údržbu kvetoucích ploch; dále informoval 
o  plánu realizovat přístupovou komunikaci 
v lokalitě mezi bývalými vojenskými bytovkami 
a tratí, o stavu realizace rekonstrukce házenkář-
ského hřiště a o rekonstrukci školy.
	p. Klika navrhl instalovat v obci elektronic-
ký ukazatel teploty a času, dále vznesl dotaz 
ohledně obrazů z chodby OÚ – starosta dotaz 
zodpověděl.

Letní aktivity v obci

Milí občané,
zastupitelé obce se snaží pro svou obec, tedy pro vás, vytvářet krásné, pohodlné, praktické a do ur-
čité míry moderní prostředí. Většina si pochvaluje chodníky, mnoho z vás s radostí sleduje rozkvet-
lá prostranství a udržované travnaté plochy, rodiny školou povinných dětí vítají jakékoli navýšení 
kapacity a modernizaci školských zařízení, mnoho obyvatel s potěšením využívá všechna sporto-
viště a hřiště. Jako zastupitelé jsme schopni zajistit řadu věcí ke kvalitnímu žití a soužití nás všech. 
Množství stavebních a pracovních aktivit je nutné zajistit dodavatelsky. Jsou ale určité práce, které, 
jak se domníváme, jsme schopni jako sousedé a občané naší obce zajistit sami.
Během tohoto léta se dokončí rekonstrukce školy a bude nutné ji připravit pro naše žáky, tedy 
pořádně uklidit. Mnoho osázených a krásně kvetoucích ploch je nutné průběžně plít. Profesionální 
ošetření na jaře a na podzim provádí odborná firma, ale průběžnou údržbu bychom jistě mohli 
zajistit sami. Letos se ještě chystáme k rekonstrukci házenkářského hřiště. To by se mělo během 
léta změnit na kvalitní víceúčelové sportoviště, které bude nadále sloužit především házenkářům, 
ale bude jej možné využít i pro jiné sporty pro širokou veřejnost.
Rozhodně toho není málo a budeme velice rádi, pokud budete reagovat na naše výzvy a v hojném 
počtu se zúčastníte těchto aktivit a pomůžete nám všechny tyto plány zrealizovat.
Již v průběhu června několik občanů reagovalo na svolané akce a vyplelo kvetoucí prostranství 
v obci. Největší úspěch, co se účasti týká, měla akce na údržbu parčíku v nové zástavbě Nad Strží, kdy 
se sešlo na 20 sousedů. Tímto všem moc děkujeme.  Je tedy vyzkoušeno, že pokud se sejde najednou 
větší počet občanů, je možné provést jakoukoli práci v relativně krátkém čase a k radosti všech.
Zároveň děkujeme všem, kdo se věnují pravidelné údržbě obecních veřejných prostranství v okolí 
svých domů. Velice si toho vážíme.
Dovolte nám parafrázovat tradiční pozdrav jedné rozhlasové moderátorky:
 „Mějme to u nás hezké a něco pro to dělejme!“
Přejeme všem krásné a klidné léto, hodně sluníčka a mnoho krásných zážitků.

Parkování

Stále více se rozšiřuje v obci nešvar nevhod-
ného parkování vozidel na ulici, tj. hlavně na 
chodnících a v blízkosti křižovatek. Jsme obec, 
kde má mnoho majitelů nemovitostí dostatek 
místa pro parkování na vlastních pozemcích. 
Záleží jen na ochotě vystoupit ze svého vozu 
a otevřít si vrata. Pro mnoho z našich občanů/
řidičů je však tento krok patrně náročný, pro-
tože svůj vůz, mnohdy však také dva až tři, 
parkují s železnou pravidelností před svými 
domy na ulici. Ovšem bez ohledu na obtížnou 
průjezdnost, přehlednost křižovatky v těsné 
blízkosti nebo průchodnost chodníku. Ma-
minky s kočárky a dětmi na odstrkovadlech 
pak musí obcházet takto zaparkovaná auta po 
komunikaci.
Paradoxem pak je, když majitelé vozů par-
kovaných na ulici zpravidla disponují garáží, 
případně přístřešky pro své vozy. Rozhodně 
většina z nich má k parkování dostatek místa 
na svém pozemku.
Ovšem zvláště zajímavá situace je pak v pro-
storu prodejny potravin, kde i přes zákaz za-
stavení v obou směrech jsou občas zaparkova-
né vozy, mnohdy také v obou směrech. A to je 
o pár kroků dál parkoviště!
Prosíme vás snažně o vzájemnou ohledupl-
nost a respekt.  

Zprávy ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva 
obce dne 20. 6. 2016
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Pouťové odpoledne 
ve Staré Huti
Srdečně vás zveme v neděli dne 14. srpna 
2016 na Pouťové posezení na návsi.
Ve 14 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli 
Nanebevzetí Panny Marie. Od 15 hod. vás pak 
zveme na posezení s písničkami.
Přijďte pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť

Letní divadlo v zahradě 
Památníku Karla Čapka
Také v letošním roce budou hrát starohuťští 
ochotníci na zahradním jevišti, a to 20. a 21. srp-
na od 19.30 hod. Na programu bude autorská 
úprava komedie Dámský krejčí, kterou nastu-
doval spolek DEHHET.

Kopaná

Oddíl kopané děkuje všem našim příznivcům 
za podporu při utkáních a doufáme, že i v nad-
cházející sezoně tomu bude zrovna tak.

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci 
červenci dožívají paní Marie Steinerová a pan 
Jan Vodenka.

V měsíci srpnu pak své životní jubileum 
oslaví paní Elena Bednáriková, paní Milena 
Bláhová a pánové František Martínek, Pavel 
Bein, Václav Mašek a Otakar Kukal.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!

Srdečně blahopřejeme plavkyni Janě Pe-
chanové k vybojované nominaci na letní 
olympijské hry v Riu! Mezi elitu dálkového 
plavání se vrací po mateřské dovolené.

Poděkování

Upřímně děkujeme představitelům obce Stará 
Huť a též členkám SPOZu za přání k narozeni-
nám, které nás potěšilo a pohladilo na duši.

Manželé Snopkovi

Vzpomínáme

18. července 2016 by se dožil 
90 let pan Jiří Klika, autoelek-
trikář ze Staré Huti. Opustil 
nás 4. 7. 1990. 

Vzpomínají synové 
Jirka a Vláďa

Zprávičky z mateřské školičky

Milí čtenáři,
opět pro vás máme zprávičky z naší školičky. První červnový den se v naší ma-

teřské škole nesl v duchu oslav Mezinárodního dne dětí. Počasí nám přálo a tak si děti svůj den na 
školkové zahradě do sytosti užily. Celé dopoledne mezi sebou soutěžila celá družstva v lehkých 
i náročnějších úkolech. Děti shazovaly plechovky, prolézaly, podávaly si míč, jezdily na koloběž-
kách, házely na cíl, atd... Za plnění úkolů a chuť soutěžit byly odměněny drobnými cenami. Pro nás 
byla největší odměnou radost v jejich očích.

Ve čtvrtek 9. 6. jsme podnikli celodenní výlet 
na zámek v Mníšku pod Brdy. Provázela nás 
jím princezna Anička, která znala spoustu za-
jímavých a tajemných příhod. Zavedla nás do 
vznešených zámeckých komnat, ale i do pod-
zemního sklepení plného nadpřirozených by-
tostí. Setkali jsme se v něm s vílami, čerty, zimní 
královnou, čarodějnicí a  anděly. Všechny děti si 
ještě v zámeckém ateliéru vyrobily výtvory jako 
památku na výlet. Počasí nám také přálo a tak 
jsme si ještě užili prohlídku zámecké zahrady, 
přimhouřili oči a vychutnali si pocit, jak by se 
nám život na zámku líbil. Děti byly nadšené 
a cesta autobusem domů utekla jako voda.
Tento měsíc bývá každým rokem spojen s lou-
čením s předškoláky. Letos nám jich do základ-
ní školy odchází opravdu hodně, a tak slavnost-
ní ceremoniál neproběhl na obecním úřadě, ale 
přímo ve škole. Zahradní slavnost, kde jsme je 
pasovali na školáky, byla veselá a plná hudby 
a  tance. Nejednomu dospělému se však na 
chvilku oko zatřpytilo. Našim předškoláčkům 
ještě jednou přejeme hodně úspěchů ve škol-
ních lavicích a ať se jim v nové životní etapě líbí.

Stateční předškoláci si vyzkoušeli, jak ožívá naše 
školka v noci a všichni se v ní vyspali do růžova.
V měsíci červnu jsme spolu se ZŠ zakončili pla-
vecký kurz v příbramském bazénu, kde děti do-
staly na rozloučenou mokré vysvědčení.
Za celý kolektiv MŠ i ZŠ bychom Vám chtěli 
popřát krásné prázdniny plné rodinné pohody 
a  nových dobrodružství bez úrazů!
Zároveň Vás žádáme o zvýšenou opatrnost 
vůči všem dětem, které vyběhnou do ulic.
Z fi nančního vytěžku za velikonoční jarmark jsme 
nechali zhotovit posezení okolo studny. 
Děkujeme vám.

Známe vítěze regionální recitační soutěže
V pátek 10. června proběhlo na Strži v Památ-
níku Karla Čapka fi nálové kolo regionální  reci-
tační soutěže prvního stupně základních škol. 
Soutěže se zúčastnila téměř třicítka fi nalistů 
z osmi základních škol. O umístění na příčkách 
vítězů bojovali zástupci ZŠ Mokrovraty, ZŠ Pří-
bram Jiráskovy Sady, ZŠ Stará Huť, ZŠ Nová Ves, 
ZŠ Tochovice, II. ZŠ Dobříš, ZŠ Nový Knín a ZŠ 
Dobříš Komenského. Do poroty zasedl herec 
a režisér Ondřej Kepka, ředitelka Památníku 
Karla Čapka Kristina Váňová a Tereza Todorová.  
Porota neměla vůbec lehký úkol, konkurence 
byla letos opravdu vysoká. V první kategorii 
zvítězil Jaromír Štohanzl, druhé místo obsadil 
Eric Agulár a třetí místo Veronika Švestková. 
Ve druhé kategorii zvítězila Klára Horčičková, 
druhé místo obsadila Alžběta Palasová a třetí 
místo Kristýna Podrázská. Ve třetí kategorii zví-
tězila Agáta Suková, druhé místo obsadil Kamil 

Balwar a třetí místo Martin Cibula. Ceny do sou-
těže věnovalo knihkupectví a nakladatelství 
Pistorius & Olšanská z Pražské ulice v Příbrami. 
Soutěž fi nančně podpořila také obec Stará Huť. 
Vítězům gratulujeme a všem ostatním děkuje-
me za krásné výkony a těšíme se na všechny 
příští rok.

Tereza Todorová

Dík Jirkovi Bláhovi za uspořádání, 
Zdenku Jandovi za fotoreportáž, 
paní učitelce Brašničkové a všem, 
kdo přišli v pátek 20. května 2016 
do restaurace Na Prachandě na 
setkání spolužáků po 50 letech od 
opuštění  ZDŠ v Dobříši. Bylo to 
moc fajn. 

A za rok na shledanou se těší 
Jirka Klika ze Staré Huti!

Obec Stará Huť, 
K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť, 

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

Srdečně vás zveme do naší Galerie Knihovna, kde je až do konce prázdnin umístěna výstava prací 
dětí základní školy ve Staré Huti.  Letos se žáci a paní učitelky nechaly inspirovat dějinami umění.
Vřele všem doporučujeme najít si čas a výstavu shlédnout. Rozhodně stojí za to!
Výstava je přístupná v době úředních hodin obecního úřadu a otevírací doby knihovny:
Pondělí: 7.30–11.30 a  12.30–17.00 hod.    Středa: 7.30–11.30 a 12.30–18.00 hod.
Připomínáme, že knihovna ve Staré Huti bude o prázdninách otevřena pouze ve středu od 14–18 hod.
Po prázdninách se rozhodla ukončit své téměř třicetileté působení v naší knihovně paní Květosla-
va Němečková. Obětavě pracovala v naší knihovně, mnohokrát se se všemi knihami stěhovala po 
různých místech naší obce. Jsme rádi, že své putování s knihovnou zakončila v nových prostorách, 
kde snad již knihovna zakotví natrvalo.  
Vážená paní Němečková, děkujeme Vám za Vaši práci, vitalitu, kterou jste nabíjela návštěvníky 
knihovny a zápal, se kterým jste se našim občanům věnovala. Do dalších let Vám přejeme hodně 
zdraví a pohodu a těšíme se, že do knihovny občas zavítáte. S upřímnými díky

Petr Dragoun, starosta

POZVÁNKA NA ZÁVOD

Zveme všechny sportovní příznivce i jejich rodiny a kamarády na 2. ročník závodu
BĚH NA KOZÍ HORY 
Pojďte si s námi v neděli 31. července 2016 zaběhnout kros po lesních, polních a lučních cestách 
v okolí Staré Huti. 
Běží muži v kategoriích do 39 let, 40–49 let, 50–59 let, 60–69 let a nad 70 let, ženy do 34 let, 
35–44 let, 45–54 let a 55 a více let – ti všichni poběží trasu 7,5 km. Děti si mohou zaběhnout 
trasu 900 m v kategoriích do 10 let a 11–14 let.

Startovné je 50 Kč, děti 20 Kč a zapsat k závodu 
se můžete v hospodě Na Rafandě u fotbalové-
ho hřiště Stará Huť od 9.30.
V 11.00 startují dospělí asi 250 m pod fotbalo-
vým hřištěm. Děti startují v 11.05. 
Věcné ceny dostanou první tři umístění v každé 
z vypsaných kategorií. Zvláštní cenu obdrží nej-
rychlejší místní běžec a běžkyně.

Pokud nebudete mít chuť běžet, přijďte ale-
spoň povzbudit závodníky na trasu závodu 
nebo do cíle. 
Případné dotazy zodpoví a informace podá 
organizátorka závodu Libuše Vlachynská, tel.: 
608 547 185, e-mail: libuse.vlachynska@seznam.cz. 
Závod proběhne za podpory obce Stará Huť 
a města Dobříš.

Muži
1. TJ Spartak Modřany
 12 10 0 2 225 : 184 20
2. TJ Stará Huť
 12 10 0 2 290 : 231 18
3. Sokol Bakov
 12 7 0 5 259 : 257 14
4. KNH Spoje Praha
 12 4 2 6 184 : 200 10
5. NH Řevnice
 12 4 0 8 224 : 242 8
6. TJ Sokol Podlázky
 12 3 1 8 198 : 227 7
7. TJ Avia Čakovice
 12 2 1 9 183 : 222 5
Ženy
1. TJ Sokol Březno
 10 7 2 1 168 : 135 16
2. TJ Stará Huť
 10 7 1 2 137 : 108 14
3. KNH Spoje Praha
 10 6 1 3 192 : 175 13
4. TJ Spartak Modřany
 10 4 0 6 172 : 192 8
5. Sokol Bakov
 10 3 0 7 156 : 173 6
6. TJ Avia Čakovice
 10 2 0 8 132 : 174 4
Mladší žákyně
1. TJ Sokol Březno A
 10 10 0 0 155 : 56 20
2. Sokol Bakov A
 9 6 0 3 112 : 51 12
3. TJ Sokol Březno B
 10 6 0 4 99 : 88 12
4. TJ Spartak Modřany
 8 4 0 4 76 : 75 8
5. Sokol Bakov B
 9 1 0 8 52 : 138 2
6. TJ Stará Huť
 10 1 0 9 62 : 148 2

Sešli jste se v sále Domova důchodců na Dobříši. 
Byli při tom i senioři a děti z jedné dobříšské školy. 
Děvčata a kluci z Prahy nás překvapili. Zazpívali 
operu pánů Svěráka a Uhlíře Červená Karkulka. 
Zpívali krásně. My jsme sehráli několik  kratších 
pohádek – o vodníkovi Čepečkovi, Honzovi, 
princezně a drakovi a také o krotiteli medvěda.  
Společně jsme odešli do zahrady dobříšského 
zámku a tam jsme všichni plnili pohádkové úkoly. 
V knihovně bylo připraveno scénické čtení. Bylo 
zajímavé a zábavné. Také jsme tam měli občer-
stvení a pizzu. Pak jsme se vydali na kozí farmu. 
Ani jsme nevěděli, že v Dobříši je. I tam se nám 
moc líbilo, mohli jsme si pochovat různá zvířata 
a projeli se na oslíkovi. Nakonec jsme se s dětmi 
z Jedličkova ústavu rozloučili a slíbili si, že se příští 
rok zase uvidíme. Celý ten bezvadný den byl pro 
nás, členy dramatického kroužku ZŠ ve Staré Huti, 
odměnou za naši celoroční práci. Snad se i praž-
ským dětem líbil tolik jako nám.
Tak a daleko obšírněji líčily své dojmy a zážitky 
ze čtvrtka 16. 6. děvčata a kluci z dramatického 
kroužku starohuťské školy. To vše organizovala 
Městská knihovna v Dobříši, jako už několikátý 
rok pro děti z Jedličkova ústavu. Představení pro-
běhlo ve společenské místnosti dobříšského Do-
mova seniorů za obrovské účasti jeho obyvatel. 
Příprava, organizace, realizace celého dne byla 
nesmírně náročná a knihovna se všeho zhostila 
výborně, velké uznání a díky patří paní Bodorové.
Všech čtrnáct členů dramatického kroužku 
1. až 5. třídy zaslouží velkou pochvalu. Nebylo 
jednoduché je převlékat do kostýmů, nalíčit 

(s  tím pomohly šikovné místní  praktikantky), 
připravit na scénu a udržet je v soustředění. 
Většina těch, kdo se toho zhostili, si vzala tento 
den dovolenou. Paní Renata Drozdová, Roman-
ka Mocová, Marie Guillenová, Lenka Hanušová 
a pan Ivan Semančík.
Kostýmy sehrály velkou roli v podařeném vy-
stoupení dětí z dramatického kroužku. Bez 
profesionálního ozvučení celého programu by 
to nemohlo vyznít tak dobře. Paní Guillenová 
a paní Hanušová doprovázely naše děti do míst, 
kde program probíhal. Dovezly je na kozí farmu 
a v pořádku je přivezly zpět do školy. Všichni to 
udělali s ochotou, rádi! Nicméně zaslouží mno-
honásobné poděkování. To náleží i Městské 
knihovně v Dobříši za uskutečnění nesmírně 
smysluplného a velice významného počinu.
Dramatický kroužek děkuje štědré sponzor-
ce paní Evě Jarolímkové, která na nás ani při 
jednom představení nezapomněla. Evičko, na 
všem jsme si moc pochutnali.

Dagmar Majzelová

Setkání s dětmi z Jedličkova ústavu z Prahy jsme si moc užili Házená

Národní házená ve výsledcích
Letošní ročník mistrovských soutěží Oblastního 
přeboru v národní házené byl pro starohuťské  
házenkáře ve všech směrech netradiční. Pro 
všechna naše družstva přinesl několik „poprvé“.
Muži sice opět zvítězili, ale po odečtu 2 bodů 
za neúčast mládežnických družstev, poprvé od 
sestupu z I. ligy skončili na druhém místě. Na-
opak ženy sice obsadily také druhé místo, ale 
přesto si poprvé zahrají II. ligu. Tento úspěch 
nesnižuje ani skutečnost, že Březno jako vítěz 
přeboru se vzdalo účasti ve II. lize, protože prá-
vě s Březnem naše ženy neprohrály, ale dokon-
ce je na jaře porazily na jejich hřišti. Po několika 
letech půstu se podařilo dát dohromady druž-
stvo mladších žaček, které se poprvé zúčastni-
ly mistrovských soutěží. Jak bývá obvyklé pro 
začínající házenkáře, skončily sice poslední, 
ale ochutnaly i radost z prvního vítězství. Je-
jich herní projev se neustále lepší, na čemž má 
velkou zásluhu trenér Jirka Pešek, který, spolu 
se svojí manželkou Janou, jim obětavě věnuje 
svůj volný čas a trpělivě je učí všemu, co tento 
sport obnáší. Za to jim oběma patří poděková-
ní a obdiv. Je to vidět i na tom, že děvčat neu-
bývá, ale naopak přibývá.
Pro úplnost ještě konečné tabulky přeboru:















SLEVA –10 %

PŘI NÁKUPU NAD 500 Kč






