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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ 
mobil: 602 370 677

Pojme tvořit na hřiště 
2015

Vážené spřátelené organizace, 
zveme vás na již tradiční akci:
POJĎME TVOŘIT NA HŘIŠTĚ 
2015 – středa 7. 10. 2015 na 
dětském hřišti u kina
8. ročník happeningové akce.
Letošní téma je „dobrovol-
nictví“.
Prezentace v rámci zábavné 
a neziskové části, kde se může 
představit každý (i podnikatel 
nebo živnostník), a to dobrovol-
ně, bez poplatků a bez nároku 
na honorář.
– Není zde možnost výdělku.
– Podmínkou je prezentovat se  
   slušnou a zábavnou formou.
– Určeno zejména pro nezisko-
vou sféru, školy, podnikatele, 
prodejce, poskytovatele služeb.

Rádi přivítáme každého z Dobří-
še či z regionu, kdo má zájem se 
prezentovat – neziskové orga-
nizace, jednotlivci, podnikatelé, 
živnostníci, drobní kutilové a dal-
ší subjekty. Akce se pravidelně 
účastní okolo 500 návštěvníků 
a 25–30 organizací se prezentuje.
Chcete se zúčastnit? Máte zájem 
se prezentovat? Přijte! Ukažte, 
co umíte, čemu se věnujete a co 
dokážete nabídnout.
V případě zájmu o účast na 
této akci se nejpozději do 
8. 9. 2015 přihlaste na adrese: 
samcova@mestodobris.cz.
Těšíme se na vás.

Ing. Markéta Samcová, 
referent odboru místního rozvoje

Vrcholem májových slavností se stal koncert Michala Hrůzy s Kapelou Hrůzy. Excelentní výkon muzikantů ocenilo 
zaplněné Mírové náměstí. Více na straně 5.

Dobříšský regionální trh 
o prázdninách

Také během prázdnin si bu-
dete moci nakoupit čerstvé 
potraviny přímo od výrobců. 
Prodejní stánky budou v so-
botu 11. července a 8. srp-
na 2015 od 8.00 do 11.30 

umístěny na Komenského náměstí. Přijte si 
popovídat se sousedy, nakoupit čerstvé potra-
viny a řemeslné výrobky z našeho regionu a po-
slechnout si dobříšské hudebníky.
A pokud máte zájem o čerstvou zeleninu od 
našich báječných prodejců častěji, napište paní 
Koudelkové na bedynkydobris@seznam.cz. Be-
dýnky se budou vozit v pátek mezi 17–17.45 
hod. na parkoviště na Větrníku. Objednávky po-
sílejte nejpozději vždy do středy do 8.00 hod. 
Cena bedýnky je 250 Kč. Dotazy směřujte přímo 
na p. Koudelkovou na tel. 603 446 943. www.
cerstvebedynky.cz. Zájemci o prodej na trzích 
se mohou hlásit na e-mailu: trhy@mestodob-
ris.cz, příp. na tel.: 318 533 310.

Slavnostní otevření zrekonstruované 
komunikace v ulici Fričova, Dobříš
Na konci května byly ukončeny stavební práce na projektu 
„Stavební úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš“, 
který zahrnoval obnovu povrchů v ulicích Fričova a Školní, 
obnovu a rozšíření parkovacích stání v dané lokalitě a úpra-
vu rozlehlé křižovatky ulic Příbramská, Fričova a Husova. 
Slavnostní otevření proběhlo dne 24. 6. 2015 v 9.30 hodin. 
Přítomni byli – 1. náměstek ředitele Regionálního operační-
ho programu Střední Čechy Ing. Tomáš Oliva, který se po-
dílel na fi nancování projektu, dále Ing. Vlastimil Ptáček ze 
společnosti STRABAG, a.s., (zhotovitel stavby)...

pokračovní na straně 2

Zprava: Mgr. Stanislav Vacek, Ing. Tomáš Oliva, 
Ing. Vlastimil Ptáček, Ing. Miloslav Modlík, Ing. Jiří Cihlář 

foto: redakce Dobříšsko aktuálně



2� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Slavnostní otevření 
zrekonstruované 
komunikace v ulici Fričova, 
Dobříš
pokračování z titulní strany
... a zástupci města Dobříš v čele se starostou 
města Mgr. Stanislavem Vackem, projektant 
stavby Ing. Jiří Cihlář a další. Po slavnostním 
přestřižení pásky měli všichni přítomní možnost 
si hotové dílo prohlédnout a zhodnotit jeho 
zdařilost.
Stavební práce na tomto projektu začaly v úno-
ru letošního roku. Realizace probíhala ve třech 
fázích tak, aby byla dodržena průjezdnost da-
nou lokalitou, nebo se jednalo o hlavní přístu-
povou cestu k místním vzdělávacím institucím 
(1. a 2. ZŠ, 4. MŠ, Gymnázium Karla Čapka) 
a k celé řadě podnikatelských subjektů. Reali-
zace projektu přispěla ke zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu v řešeném území, což oce-
ní zejména rodiče dětí docházejících denně do 
místních škol.
Financování projektu bylo podpořeno z Regio-
nálního operačního programu Střední Čechy.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová

Dokončení stavebních úprav domu č.p. 71, Dobříš
Stavební úpravy domu č.p. 71 v Dobříši (budova depozitáře městského muzea) byly zahájeny kon-
cem září roku 2014. Akce byla finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí 
České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí a z Fondu soudržnosti EU. Celková 
výše poskytnuté dotace činila 90 % ze způsobilých výdajů projektu. Realizace zahrnovala především 
zateplení obvodových stěn domu, zateplení střechy a výměnu okenních a dveřních výplní v bytech 
půdní vestavby.

V průběhu podzimu 2014 byly nejprve 
provedeny interiérové úpravy v horních 
bytech (zateplení a nové okenní výpl-
ně), byly ošetřeny zvlhlé malby v depo-
zitáři muzea, dále byla opravena ven-
kovní terasa nad zkušebnami umělecké 
školy a vnitřní schody k ní vedoucí. 
Nutné bylo také odstranění již nepo-
užívané terasy v zadní části objektu, 
která byla zdrojem zatékání. Poté prá-
ce přes zimu ustaly a pokračovalo se až 
s příznivějším počasím. Koncem března 
letošního roku  vyrostlo kolem budovy 
lešení a začala se zateplovat fasáda. 
Náročné bylo zachování veškerých štu-
kových ozdobných prvků dle původní-

ho stavu, nicméně s tím si zhotovitelská firma poradila dobře. Nyní jsou stavební práce dokončeny 
a občané města se mohou těšit pohledem na novou, jasnou fasádu depozitáře městského muzea.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová

Úpravy místní 
komunikace v ulici  
Plk. B. Petroviče, Dobříš

Na začátku června letošního roku získalo měs-
to Dobříš dotaci na připravovanou akci „Úpra-
vy místní komunikace v ul. Plk. B. Petroviče“. 
Spoluúčast na financování byla přislíbena 
z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy na základě podané žádosti ze dne 18. 4. 
2015. Předložená žádost dosáhla potřebné 
bodové hranice a při dalším posuzování byla 
vyhodnocena jako velmi zdařilá. Poskytnutá 
dotace by dle podmínek ROP SČ měla pokrýt 
85 % celkových způsobilých nákladů projektu. 
Ty jsou předběžně vyčísleny na 5 485 680 Kč 
včetně DPH.
Projekt zahrnuje především výměnu stávající-
ho povrchu z kamenných kostek za asfalt. Toto 
opatření povede ke snížení akustické zátěže 
v řešené lokalitě i blízkém okolí. Odstraněním 
nynějších závad a zlepšením stavu komunika-
ce v úseku od křižovatky s ulicí U Slovanky až 
po hranu křižovatky s ulicí Part. Svobody dojde 
k celkovému zvýšení bezpečnosti a pohodlí sil-
ničního provozu. 
Vzhledem k tomu, že již bylo ukončeno VŘ 
na zhotovitele stavby, byly stavební práce 
zahájeny již na počátku července. Samotné 
realizaci projektu předcházela na jaře ještě 
oprava dotčených inženýrských sítí, aby se do 
budoucna omezily zásahy do nového povrchu 
komunikace.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová

Radnice odpovídá:
Vážená paní Javorská,
jsem předsedou komise pro správu majetku města, a tak mi dovolte reagovat na Váš článek uveřej-
něný v květnových Dobříšských listech.
Také vzpomínám na záhony růží, lemující náměstí, krásně kvetly a voněly. Bohužel se růže přestaly 
před necelými 10 lety udržovat, a tak zplaněly. A ve stejné době byla omezena i výsadba letniček 
a byly prosazovány trvalkové štěrkové záhony. Letničky i trvalky, které byly i přesto vysazovány 
v omezené míře v centru města, byly během několika dní rozkradeny občany Dobříše, popř. padly 
za obě vandalům.
Snažila jsem se najít nějakou informaci o Vámi zmiňovaném panu Púžovi, ale nikdo s tímto jménem 
v oboru nepracuje ani nepracoval. Patrně jste měla na mysli pana Pužeje, bývalého pracovníka  Do-
kasu (dříve Technických služeb).
Prověřila jsem také údržbu zeleně podle stavebního deníku vedeného firmou Dokas Dobříš, která 
tyto práce pro město provádí. Dle uvedených záznamů probíhalo od 4. 5. 2015 sekání centra města 
a prokazatelně byl 8. května 2015 posekán parčík u pomníků, růže byly vypleté a ostříhané. 
Stav šedivého a pustého náměstí nás také velmi trápí a jeho zkrášlení vnímáme jako velkou prioritu. 
V současnosti je zpracovávána studie řešící, mimo jiné, zeleň v okolí centra města (vnitrobloky u bý-
valého kina, Fričova a další). Věřím, že se nám podaří obnovit tradici rozkvetlých záhonů a obecně 
příjemného prostředí pro všechny.
Jen mi na závěr dovolte ještě malou prosbu – podněty občanů budeme vždy rádi řešit, ale ne pro-
střednictvím tisku. Ráda Vám proto já nebo jiný člen vedení města odpovíme na Váš podnět zaslaný 
na mail či v písemné formě.

S pozdravem
Ing. Markéta Čermáková, MBA, předseda komise pro správu majetku města

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,

chtěli bychom jako městská společnost reagovat na článek paní Javorské, uveřejněný v Dobříšských 
listech, týkající se údržby zeleně v našem městě. 
Je pravda, že naše město (nejen centrum) dlouhodobě postrádá koncepci údržby veřejné zeleně 
a finance vyhrazené z rozpočtu města sotva stačí na sekání trávníků, stříhání keřů a prořezy stromů 
v případě, že ohrožují naše zdraví. Společnost Dokas proto dlouhodobě upozorňuje na potřebu 
intenzivnější péče o městskou zeleň. V minulém roce se nám podařilo prosadit četnější seč trávníků 
(4–6 sečí dle lokality) a na vzhledu města je to znát. Bohužel, např. péče o květinové záhony není 
v kompetenci naší společnosti. Starají se o ně lidé, kteří vykonávají veřejně prospěšné práce pod 
vedením městských úředníků. Zde vyvstává otázka, zda krátkodobá ekonomická úspora není na 
úkor kvality realizace, resp. prostředí, ve kterém žijeme.
Chci věřit, že článek paní Javorské bude podnětem ke zlepšení současného stavu městské zeleně.

Za společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., Jan Marek, jednatel 
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Dopoledne se složkami IZS
17. června 2015 uspořádalo město Dobříš 
a Městská policie Dobříš zajímavé dopoled-
ne, které bylo určené pro žáky základních škol 
v Dobříši, s názvem „Dopoledne se složkami 
IZS“. Již druhý ročník této akce nabídl možnost 
shlédnout práci všech složek IZS v Dobříši, ale 
i pozvaných hostů, kteří svou vstřícnou přítom-
ností napomohli ke zdaru celé akce. Činnost zde 
prezentovali svou technikou, výzbrojí a výstrojí 
strážníci Městské policie Dobříš, Hasičský zá-
chranný sbor ČR – stanice Dobříš, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje – stanice 
Dobříš, Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobříš a pozvaní hosté: Vězeňská služba ČR – věznice 
Bytíz, poříční oddělení Policie ČR – Slapy a dopravní služba Policie ČR, ÚO Příbram. Na akci mohli 
účastníci zhlédnout statické i dynamické ukázky. Oproti minulému ročníku jsme viděli velmi zají-
mavou synchronizovanou ukázku spolupráce příslušníků HZS ČR a ZZS Středočeského kraje, kteří 
provedli stabilizaci a vyproštění zraněné osoby po dopravní nehodě osobního vozidla. Vězeňská 
služba ČR – věznice Příbram předvedla eliminaci vězňů pomocí nesmrtící zbraně „Kraken“ a strážníci 
Městské policie Dobříš ukázali využití služebního psa při zadržení řidiče, který nerespektoval výzvy 
hlídky k zastavení a následně použil proti zakročujícím strážníkům střelnou zbraň.
Závěrem lze říci, že akce se podařila, nebo děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a se 
zástupci jednotlivých složek strávily příjemné dopoledne. 

Václav Svoboda, strážník, psovod a preventista MP Dobříš

Péče o veřejné plochy potřebuje jasná 
pravidla
Město stále více trápí svévolná výsadba dřevin a umisování předmětů na veřejných prostranstvích 
města soukromými subjekty. Snahu pomoci zlepšovat životní prostředí našeho okolí oceňujeme, je 
však nutné uvědomit si i úskalí s tím spojená. 
Na špatném místě vysazený stromek, nevhodně umístěná keřová skupina či venkovní mobiliář může 
komplikovat letní i zimní údržbu předmětného pozemku, překáží i v silničním provozu (např. balvany 
či sloupky u komunikací). V pozemku mohou být umístěny inženýrské sítě, jejichž ochranné pásmo 
je každý povinen respektovat. Vysazené dřeviny vyrostou a mohou stínit oknům, poškozovat fasádu, 
zanášet okapy. Popadané plody ovocných stromů způsobují problémy na vozovce i nálety bodavé-
ho hmyzu, což je nejen nepříjemné, ale i nebezpečné. 
Pokácení stromu není jednoduchá věc. Na pokácení dřeviny o obvodu větším než 80 cm ve 130 cm 
výšky nad zemí je podle zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, nutné povolení, které 
je možno vydat pouze ze závažných důvodů, po vyhodnocení funkčního a estetického významu 
dřeviny. 
Je nezbytné, aby se každý, kdo zamýšlí provést jakékoliv zásahy na veřejném prostranství či pozem-
cích města, nejdříve obrátil na vlastníka předmětného pozemku a na správce zeleně města (odbor 
místního rozvoje – úsek správy majetku – loudova@mestodobris.cz, tel.: 318 533 360). Zde záměr 
odborně posoudí a dořeší s žadatelem podmínky realizace.
Stejným způsobem je nutné vyřešit již zrealizovanou výsadbu a umístěné předměty. Správce zeleně 
města s každým, kdo se přihlásí k péči o veřejný pozemek či jeho část nebo k věci či dřevině umís-
těné na pozemku, probere danou záležitost, domluví jasná pravidla a sepíše jednoduchou dohodu.
Tímto řešením se společně vyhneme možným nepříjemným následkům. Žádáme všechny, kterých se 
týká požadavek města, aby v nejkratším možném termínu zkontaktovali paní Bc. Kláru Loudovou, 
vedoucí úseku majetku města, k projednání situace.
Od data 1. 9. 2015 město přistoupí v problematických lokalitách k odstraňování předmětů a sou-
kromě vysazené neprojednané zeleně, a to na náklady původce (toho, kdo umístil či vysadil).
Chceme nastavit pravidla v péči o zeleň a veřejná prostranství v našem městě. Věříme ve vzájemnou 
spolupráci a zároveň chceme poděkovat těm občanům, kteří pečují o své okolí a pomáhají s údrž-
bou zeleně, vaší snahy si velmi vážíme a děkujeme vám za ni. 

Bc. Klára Loudová, vedoucí úseku majetku města

Město Dobříš recyklací 
elektrospotřebičů výrazně 
ulevilo životnímu prostředí

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a ne-
používané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše město obdrželo certifi-
kát vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale také 
o velkém významu sběru drobných spotře-
bičů, jako jsou mobilní telefony. 
Díky environmentálnímu vyúčtování společnos-
ti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elekt-
ra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké 
množství jsme snížili produkci skleníkových ply-
nů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace 
vycházejí ze studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje 
na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z certifikátu Environmentálního vyúčtování 
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Dobří-
še v loňském roce vytřídili 584 televizí, 172 mo-
nitorů a 9 331,72 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 342,48 MWh elektřiny, 18 285,76 
litrů ropy, 1 457,21 m3 vody a 11,69 tun primár-
ních surovin. Navíc jsme snížili emise sklení-
kových plynů o 72,81 tun CO2 ekv. a produkci 
nebezpečných odpadů o 290,09 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpět-
ný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní pro-
středí. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 
přispívají k ochraně životního prostředí, si za-
slouží obrovský dík. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru životního prostředí  

Setkání na radnici
V pondělí 15. 6. 2015 navštívila město Dob-
říš paní Mgr. Jana  Vildumetzová – náměstkyně 
ministra vnitra pro řízení sekce veřejné  správy 
ve Středočeském kraji. Paní náměstkyně před-
stavila sekci, kterou  řídí a ve které může sta-
rostům pomoci (registr smluv, novela zákona 
o  obcích, občanské průkazy, matriky, cestovní 
doklady, archivy a spisová služba, volby apod.). 
Na dobříšské radnici ji přivítal starosta města, 
Mgr. Stanislav Vacek.  

Jak společně udržet 
sociální služby 
v regionu Brdy-Vltava
Místní akční skupina Brdy-Vltava se v současné 
době zabývá také otázkou, jak dlouhodobě za-
jistit kvalitní a dostupné sociální služby (např. 
terénní pečovatelskou službu, nízkopraho-
vé služby pro děti a mládež, pomoc rodinám 
v nouzi apod.). Z tohoto důvodu připravujeme 
koncept regionálního fondu, do kterého by 
mohly přispívat obce regionu, podnikatelé i nej-
širší veřejnost. Fond bude fungovat na principu 
vzájemné solidarity a bude nesen heslem „Peču-
jeme o své blízké, místně blízké“. Rádi bychom 
vám postupně představili, s jakými problémy se 
lidé z našeho nejbližšího okolí potýkají, kdo jim 
pomáhá tyto problémy řešit a jakým způsobem 
si můžeme vzájemně pomoci. O přípravě fondu 
vás budeme průběžně informovat a informace 
najdete rovněž na www.brdy-vltava.cz.

Realizační tým MAS Brdy-Vltava 

foto: redakce DL

I Vaše srdce  
je potřeba…

 foto: MP Dobříš
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Kronika města má v letošním roce už dvacátý 
svazek

Pan Oldřich Průša, kronikář města Dobříše, napsal v letošním 
roce již dvacátou knihu Kroniky města Dobříše. Kronika je 
psána za jeden rok a obsahuje vždy originál kroniky a dále 
jeden až pět dílů příloh, ve kterých najdeme fotodokumen-
taci, výstřižky z novin, zápis z jednání rady města a zastupi-
telstva, městské vyhlášky, ale například i vydání Dobříšských 
listů v daném roce. Každá z těchto knih má čtyři výtisky. Jeden 
z výtisků, včetně všech příloh, je uložen v depozitáři Muzea 
města Dobříš, druhý ve Státním okresním archivu v Příbrami, 
třetí v centrální spisovně města Dobříše a čtvrtý je pro osobní 
potřebu kronikáře.
V kronice vždy najdeme nejen jednání rady města a zastupitel-
stva, ale také záznamy o počasí, o místním průmyslu, ekologii, 

životním prostředí, veřejných institucích, společenských organizacích, o úpravách města, o místním 
kulturním životě, o školství, zdravotnictví, o politickém a veřejném životě, o pohybu obyvatelstva, 
o životě lidí, zajímavostech z jejich života apod. Kronika má každoročně 300 až 450 stran. 
Co ale víme o životě pana kronikáře? Zeptali jsme se pana Průšy na něco málo z jeho osobní his-
torie.
„Nejsem rodák. Já jsem na Dobříš přišel až v roce 1956. Pocházím ze Zvírotic, ze staročeské rodiny 
plavců na Vltavě. Všichni moji předkové jezdili po Vltavě na vorech nebo šífech. Dokonce měli ve 
Zvíroticích výrobu šífů. To byly takové nákladní lodě bez motorů, na které se naložilo až devade-
sát tun, a pak pluly po vodě na místo určení, do Prahy, ale i třeba až do Hamburku. Můj otec byl 
kormidelník šífu na Vltavě. Jenže po válce to skončilo, tak jsme se odstěhovali do Chebu, kde jsem 
vychodil celou školu. Pak jsem pokračoval ve studiu v Ostravě na geologickém vrtném průzkumu. 
Poté jsem začal pracovat jako směnmistr geologického vrtného průzkumu v Ostravě. 
Bylo nás v té Ostravě 22 Čechů. Vedení tehdy rozhodlo, že nás do Čech nepustí, že budeme pra-
covat pro uhelný a uranový průzkum na Moravě a Slovensku. Ale jeden z nás měl strýce kádrováka 
v Jáchymově. Tenkrát jáchymovské doly byly stát ve státě. Co řekly, to platilo. Takže nás stáhli a po 
ukončení školy jsme všichni šli do Jáchymova. A odtud jsem se dostal do Příbrami. V té době jsme 
totiž začali stavět na Dobříši dům.
Když Němci zabrali Benešovsko, tak nás vyhnali a my jsme šli přes vodu do Županovic. Pak jsme se 
odstěhovali do Chebu. Když se dělala slapská přehrada, tak tam, kde jsem se narodil, to bylo zato-
pené. Tenkrát nám dali nějakou náhradu, takže jsme mohli začít stavět tady na Dobříši. A tak jsme 
se dostali sem. Ale moje putování tím neskončilo. Musel jsem na vojnu a dali mě do internátního 
učiliště do Žiliny, kde jsem byl rok. Pak jsem v Plzni dělal důstojnické zkoušky a zalíbil jsem se tam 
vedoucímu té zkušební komise, a najednou jsem dostal rozkaz k převelení na velitelství 1. armády 
do Příbrami. Po vojně jsem se vrátil zase k vrtům na Příbramsku, kde jsem působil ještě tři roky. 
V roce 1964 jsem nastoupil k policii a stal jsem se náčelníkem obvodního oddělení Policie Dobříš. 
Zde jsem působil až do toho roku 1994, kdy jsem se začal starat o kroniku města Dobříše.“
Panu Průšovi tímto velmi děkujeme za jeho péči o novodobou historii našeho města.

Propagace MěÚ Dobříš

Město Dobříš pokračuje v realizaci projek-
tu Konsolidace IT města Dobříše, reg. č. 
CZ.1.06/2.1.00/22.09447. 
V nedávné době byly podepsány smlouvy o dílo 
na jednotlivé části zakázky:
část I – Konsolidace HW a SW úřadu včetně vir-
tualizací aplikací, desktopů, serverů, infrastruk-
tury – úprava LAN rozvodů na budově č.p. 119 
včetně HW infrastruktury.
část II – Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní 
infrastruktury TC ORP Dobříš – řešení sítě LAN, 
její bezpečné připojení k síti Internet a zavedení 
systému sledování.
část III – Elektronizace procesů, digitalizace 
dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné 
správy (tzv. portál úředníka) – dodávka a insta-
lace SW včetně zdrojových kódů a komponent.
Tímto projektem dojde k výraznému zlepšení 
IT infrastruktury, a tím i úrovně poskytovaných 
služeb.
Realizace projektu probíhá v období 10/2014 
–8/2015. Předpokládané celkové náklady akce 
činí 3 367 401 Kč, výše dotace z IOP činí 
2 862 291 Kč.

Ing. Markéta Samcová, 
projektová manažerka, odbor místního rozvoje

Projekt „Konsolidace IT města Dobříše“ je spolufinanco-
ván z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj

Kdo je 
spotřebitel 
a kdo ne?
Aby zákazník nakupující v obchodě, na interne-
tu, případně na jiných místech mohl uplatňovat 
práva, vyplývající ze zákona o ochraně spotře-
bitele a občanského zákoníku, je třeba, aby ob-
chod uzavíral skutečně jako spotřebitel. Kde je 
hranice mezi nákupem spotřebitele a takzvaně 
na IČO, vám vysvětlí následující řádky.
Při nákupu zboží v obchodech, především 
v těch internetových, čas od času spotřebitel 
při vyplňování objednávky zadá kromě jiného 
i IČO, například společnosti, kde pracuje anebo 
své vlastní, jako samostatně podnikající fyzická 
osoba, s úmyslem započíst cenu zboží do ná-
kladů svého podnikání, a tím snížit daňový zá-
klad. Toto se však spotřebiteli může v budouc-
nu vymstít. V případě, kdy spotřebitel zadá své 
IČO, nemá prodávající povinnost považovat ho 
za spotřebitele v pravém slova smyslu a může 
mu tak odepřít práva, která jinak spotřebiteli 
vyplývají ze zákona. Stačí, aby měl podnikatel 
v obchodních podmínkách uvedeno, že v přípa-
dě zadání IČO při objednávce na něj bude na-
hlíženo jako na nakupujícího podnikatele. V tom 
případě se pak uzavřená smlouva řídí obecný-
mi ustanoveními o kupní smlouvě, a zákazník 
pak mívá zpravidla méně práv, např. v případě 
reklamace. Při koupi na internetu nakupující 
podnikatel navíc zpravidla nemůže odstoupit 
od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, 
pokud si koupi zboží po jeho obdržení rozmyslí. 
Rozlišování spotřebitele a podnikatele nemá 
význam jen na straně kupujícího, ale i na stra-
ně prodávajícího. Prodává-li občan v interneto-
vém bazaru či na aukčním portálu jednorázově 
nebo nepravidelně nějaké zboží (např. oblečení 
po svých odrostlých dětech nebo starý mobil-
ní telefon, když si koupí nový), považuje se za 
spotřebitele. Naopak, pokud by bylo zjevné, 
že na takovémto portálu působí prodávající již 
nějakou dobu, uskutečnil již větší množství pro-
dejů (přesahující běžné rozprodávání přebyteč-
ných věcí ze své domácnosti) a zboží pravidelně 
doplňuje, považuje se dle nového občanského 
zákoníku za podnikatele (bez ohledu na to, zda 
má oprávnění podnikat) a spotřebitel má vůči 
takovémuto prodávajícímu vyšší práva (např. 
odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 
14 dnů jako při prodeji v běžném internetovém 
obchodě).
Máte jiný spotřebitelský dotaz? Můžete se ob-
rátit na bezplatné poradny pro spotřebitele:
Telefonicky: 326 550 101, každé pondělí 
a středu od 9.00 do 17.00 (za cenu běžného 
volání dle vašeho tarifu u poskytovatele telefon-
ních služeb),
Online poradnou: www.mestodobris.cz, 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Na poradny je možné se obracet v jakékoli spo-
třebitelské záležitosti, zejména dotazy souvise-
jícími s poctivostí prodeje zboží a služeb, rekla-
macemi, problematikou nákupu na internetu, 
podomním prodejem, klamáním spotřebitele.
Poradenství je určeno výhradně spotřebitelům 
a je poskytováno neziskovou organizací GLE,  
o.p.s., ve spolupráci s městem Dobříš. Služby 
jsou podpořeny dotačními prostředky Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR a finančním pří-
spěvkem města Dobříš.

Konsolidace IT města Dobříše
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Dobříšské májové slavnosti 2015
Největší dobříšská akce tohoto roku je již několik týdnů minulostí. Dovolte přesto malý návrat… 
Májovky letos opět nabídly pestrý program pro diváky všech generací. Na pódiu předvedly dobříš-
ské školy, sportovní oddíly i místní hudební skupiny ukázky svého celoročního snažení. Na několika 
stanovištích se mohli diváci sami zapojit do akcí sportovně-soutěžního charakteru. Pro dětského 
diváka byla sehrána dvě pohádková představení. Zábavnou formou svou činnost představili také 
Městská policie Dobříš, Rodinné centrum Dobříšek, D-Fight či Pesoklub Dobříš.  Novinkou letošních 
májovek byla dvojice konferenciérů, která vtipně a s nadhledem provázela diváky po celý den pro-
gramem slavností.  Vyvrcholením a příslovečnou třešničkou na dortu se určitě stal špičkový koncert 
zpěváka Michala Hrůzy a jeho kapely v závěru slavností…  
Za organizátory slavností chci především poděkovat všem malým i velkým účinkujícím za 
předvedené výkony. Vám divákům, a hostům slavností, děkujeme za to, že jste přišli a pod-
pořili je svým potleskem a uznáním… Všichni účinkující a pořadatelé doprovodných akcí 
si tuto nejkrásnější odměnu za své snažení určitě zasloužili.  
Na organizaci sobotního dne se podílí řada lidí z městských fi rem a organizací, kteří od svítání 
do noci zajišují vše kolem techniky, bezpečnosti, organizace trhů a programu. Nemají to mnohdy 
jednoduché, proto i jim patří uznání a dík. Za všechny jmenujme alespoň Dokas Dobříš, s.r.o., 
Městskou policii Dobříš, živnostenský odbor MěÚ, vedený Ing. Naou Maškovou, a pracovníky Kul-
turního střediska Dobříš. 
Co dodat: Slavnosti 2015 přilákaly pravděpodobně rekordní počet návštěvníků. Jejich průběh snad 
můžeme, podle dodatečných ohlasů, hodnotit úspěšně. Ani letos ale nebyla nouze o neočekávané 
a komplikované situace. Díky nasazení a profesionalitě kolegů se je naštěstí podařilo vždy vyřešit, 
a tak věříme, že jste si především vy, návštěvníci, naši společnou májovou slavnost i letos užili 
a příjemně se pobavili.  
Na viděnou příští rok na Dobříšských májových slavnostech 2016.

Za organizační štáb Jindra Kastnerová, KS Dobříš
foto: redakce DL

Pozvánka na slavnosti baobabu
Přijte poznat africké kultury, umění a čerpat síly z kouzelného afrického 
stromu baobabu. Čeká na vás bohatý a nevšední program, jako je např. 
pravá africká bubenická a šamanská show, africká módná přehlídka, ukázka 
přípravy rychlých a lahodných dezertů s baobabovým plodem, ochutnávky, 
bubenická dílna nejen pro děti, baobabové tržiště, kde si můžete zakoupit 
suroviny z baobabu a africké kořeny. 
V sobotu 5. 9. 2015, Dobříš – Mírové náměstí (na parkovišti).

Akci pořádá ACA – African Culture and Art ve spolupráci s MěÚ Dobříš.
Infolinka: 773 987 832, e-mail: info@acaculture.cz

Léto a rybník Papež
Jak si jistě všichni občané Dobříše všimli, je 
rybník Papež v letošním roce bez vody. Vzhle-
dem k častým fámám a spekulacím si dovolím 
čtenáře touto formou informovat o skutečném 
stavu věcí. Rybník Papež byl po ukončení nájmu 
s Českým rybářským svazem, územním svazem 
města Prahy vyloven a při této akci se zjistilo, 
že výpustní zařízení je v havarijním stavu. Naše 
společnost okamžitě zahájila potřebné kroky 
k rekonstrukci celého zařízení. Bohužel se ne-
podařilo obměkčit úřady a bylo nutné zažádat 
o stavební povolení. Byla vybrána fi rma Kraji-
noprojek, s.r.o., která zpracovala projekt a za-
jistila veškerou administraci spojenou s žádostí 
o stavební povolení. Stavební povolení by mělo 
být vydáno v průběhu července a vlastní reali-
zace by měla započít na konci srpna. Plánované 
práce by měly proběhnout v délce cca jednoho 
měsíce. To znamená, že rybník bychom mohli 
začít napouštět koncem září či počátkem října. 
Bohužel tedy nebude možné se toto léto v ryb-
níce koupat, ale doufáme, že díky opravě a úkli-
dovým pracím, které již probíhají za spolupráce 
fi rem Dokas, s.r.o., VHS, spol. s r.o., a radnice, 
budou občané v příštím roce za trpělivost od-
měněni formou příjemného a jak doufám i čis-
tého koupání v Papeži. 

Ing. Michal Pernica, Ph.D., 
ředitel Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.

Šetrné zacházení s vodou v letním období
V letním období se obecně zvyšuje nárůst 

odběru vody díky zvyšující se teplotě, napouštěním bazénů, 
péčí o zahrádky aj. 

 Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím 
nadměrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění usa-
zovaných sedimentů, způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody v potrubí.

 Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, tj. od 
22 hod. do 6 hod., aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně v bazénu.

 Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo mož-
ným problémům s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.

Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům a k životnímu prostředí!

Sokol Dobříš - ženy se skladbou Letušky

ZUŠ Dobříš

Orel Dobříš

  Proto je potřeba dbát na několik základních pravidel:

2. MŠ Dobříš
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  pátek 24. 7. 

19.00 - 20.00 – The Chancers (ska)
20.30 - 21.30 – DVA (alternative)
22.00 - 23.00 – Phil Shoenfelt & Southern  
    Cross (rock)
23.40 - 00.40 – TiNG (reggae)

  sobota 25. 7. 

16.00 - 17.00 – Pro děti: koncert kapely  
    Pískomil se vrací
18.00 - 18.40 – Každej rock jinak 
19.20 - 20.10 – Wana 
20.50 - 21.40 – V-Pořádku 
22.30 - 24.00 – Schodiště (alternative-pop) 

šSummer fest Dobríš 2015 
24. – 25. 7. 2015 

Letní areál za sportovní halou, Dobříš 

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www. 
kddobris.cz; www.facebook.com/kddobris 
Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival 
podpořilo město Dobříš.
Vstupné: Pátek + Sobota: 200 Kč; 
Pátek: 170 Kč; Sobota: 80 Kč; 
Dětský program: Jednotlivé: 50 Kč (ro-
dič s festivalovou vstupenkou zdarma); 
Rodinné: 30 Kč/os. (2 dospělí + max. 
3 děti). 
Předprodej vstupenek v trafice U Davi-
da, Dobříš.

  KAPELY:

DVA je čes-
ké hudební 
duo Báry 
a Jana Kra-
t o c h v í l o -
vých. Vznik-
li roku 2006 
a do širšího 
povědomí 
vstoupili po 

vydání úspěšné desky Fonók v září 2008, za kte-
rou si vysloužili nominaci na cenu Anděl v kate-
gorii alternativní hudby.
Sami DVA říkají, že hrají „tango, kabaret, cir-
kus, popsongy, kuchyňský beatbox, freakfolk, 
akustické elektro a elektrické akusto ve dvou-
vrstvém balení“. Pro jejich hudbu jsou typic-
ké texty ve vlastních vymyšlených jazycích. 
DVA od roku 2006 odehráli stovky vystoupe-
ní, z toho velkou část v zahraničí. Za album 
Hu (2010) dostali cenu Anděl, za následující 
nahrávku Botanicula (2012) cenu za nejlepší 
soundtrack k počítačové hře IGF Award 2012 
v San Francisku. Byli také nominováni na UK 
Music & Sound Awards. 

  DVA pátek 20.30 h. 

  Phil Shoenfelt & Southern Cross  
 pátek 22.00 h.

The Chancers pátek 19.00 h.

Pro děti hraje kapela PÍSKOMIL 
SE VRACÍ sobota 16.00 h.

  Schodiště sobota 22.30 h.

V Praze usa-
zený britský 
h u d e b n í k 
a skladatel 
Phil Shoen-
felt je znám 
p ř e d e v š í m 
svou hudbou 
na pome-

zí temný rockových šansonů. V osmdesátých 
letech se aktivně účastnil londýnské punkové 
exploze. Založil kapelu Khmer Rouge, se kterou 
koncertoval v newyorských klubech. Společně 
se zpěvačko Nico či kapelou The Clash objel 
celé Spojené státy. Vrátil se do Londýna a vydal 
dvě sólová alba. Nick Cave si jej na začátku de-
vadesátých let pozval jako zvláštního hosta na 
své britské turné. V roce 1995 se natrvalo usadil 
v Čechách. Zde založil s Pavlem Cinglem kapelu 
Southern Cross, s níž koncertuje a nahrává do-
dnes. V roce 2008 vyšlo Cinglovi a Shoenfeltovi 
živé album Live At the House of Sin, které bylo 
v USA oceněno Grindie Award za nejlepší živou 
nahrávku. 

TiNG je osmi 
členná banda 
z Prahy, kte-
rá kombinuje 
mnoho stylů 
a vytváří tak 
hudebně pes-
t r o b a r e v n ý 
zvuk. Jejich 
hudba čerpá 
ze zdrojů, jako 

je reggae, ska, dancehall, drum'n'bass, swing, 
rock a hip-hop. Smícháním všeho dohromady si 
kapela vytvořila vlastní styl. Frontmanem kape-
ly je zpěvák a multiinstrumentalista MC Turner 
(USA). V roce 2013 kapela vydala své debutové 
CD „Man vs. Wild“, které pokřtila na společném 
koncertu s americkou ska legendou The Toas-
ters. Kapela TiNG dostala v r. 2014 žánrovou 
cenu Anděl v kategorii Ska&reggae.

a se zkráceným názvem Schodiště. Tuhle par-
tu nestačí slyšet, musí se i vidět. Škatulky jako 
hospodský šraml, reggae, ska už dávno nejsou 
určující. Kapela si s odvážnou lehkostí, občas 
i drzostí, bere z nepřeberného množství hu-
debních stylů vše, co jí přijde pod ruku, aby 
se nakonec vždy pokorně vrátila k tomu, čemu 
se říká písnička. Na koncertech se Schodiště 
v novém repertoáru s chutí vrací i k prověře-
ným hodnotám. Oblíbené kusy jako „Beze vší 
poezie“, „Pytlíky ČSA“, „Na chvíli ven“ či „Do-
konalá kost“ potěší a roztančí jak staré fanouš-
ky, tak i posluchače zbloudilé na šou téhle sed-
mičlenné party.

Nahoru po 
schodišti dolů 
band byl jed-
ním z nejú-
směvně jš ích 
počinů čes-
ké nové vlny 
80. let. Kapela 
hraje od r. 1983 
dodnes, avšak 
v nové sestavě 

The Chancers 
jsou jedna 
z nejdéle pů-
sobících do-
mácích kapel, 
které vychá-
zejí z žánru 
ska. Dodneš-
ka mají na 

kontě čtyři alba, účastnili se mnoha meziná-
rodních kompilací a koncertují po celé Evropě. 
Charismatický a excentrický britský frontman 
Simon Ruffskank, který skončil v Praze náho-
dou kvůli hrozbě útoků IRA v Londýně, se rych-
le stal známou figurou žánru i mimo republiku.

Kapela Písko-
mil se vrací 
hraje živou 
e n e r g i c ko u 
hudbu, při 
které se ne-
nudí ani děti, 
ani rodiče. Je 
to parta, kte-
rá produkuje 
„rokenrol pro 
děti“, dokáže 
vykouzlit na 

pódiu atmosféru pravého rockového koncer-
tu, kde se nebojí s postavičkou Pískomila řádit 
i ti nejmenší. Písničky s vtipnými a nápaditými 
texty jsou zábavné a nenechají nikoho v klidu 
sedět. Členové této kapely se dříve podíleli na 
repertoáru i živých koncertech projektu Kašpá-
rek v rohlíku.
Hudebně zábavný pořad je určen dětem od 
3 do 11 let. Hudba přináší dětem aktivní ra-
dost, rodičům vítaný relax a spoustu společné 
zábavy pro obě generace.

  TiNG pátek 23.40 h.

  Každej rock jinak, Wana, V-Pořádku 
 sobota 18.00–21.40 h.

Festival dává opět prostor i místní hudební scé-
ně. Letos to budou tři kapely, lišící se věkem 
i stylem své tvorby – nejmladší kapela Každej 
rock jinak hraje svižný punk-rock, legendární 
Wana, symbol dobříšské hudební scény 90. let, 
která obnovila činnost, a oblíbená kapela V-Po-
řádku, jejíž melodický punk má již řadu fanouš-
ků i mimo Dobříš.
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, 
se školním rokem jsme se rozlou-
čili naším tradičním piknikovým 

knižním bazarem a máme tu prázdniny a pár 
letních akcí:
 
ČTVRTEČNÍ POLEP(š)OVNA – každý prázd-
ninový čtvrtek kromě posledního, od 10  do 
16  hod.
Je mi líto, skutečně nenabízíme služby pro 
nespokojené rodiče. Jedná se o pravidelnou 
výtvarnou dílnu, kterou jsme připravili pro pří-
znivce naší knihovny a pro ty, kdo se zajímají 
o design v praxi. Přijte nám pomoci zdokona-
lit interiér knihovny: budeme polepovat stropy 
v oddělení pro dospělé, nábytek, sloupy i stěny 
– čímž, jak doufáme, si naše knihovna značně 
polepší... Práce je vhodná pro dospělé i pro vět-
ší děti. Budeme rádi, dáte-li nám vědět předem, 
že přijdete – není to však nutné. Doporučuje-
me pohodlné pracovní oblečení a přinesete-li si 
vlastní široký plochý štětec, budeme rádi – ani 
to však není nezbytné.
MĚSÍC S JANEM HUSEM – po celý červenec.
Výstava knih, vzkazovník i soutěž – malá připo-
mínka osobnosti, která se před 600 lety navždy 
zapsala do historie. Vzkazovník je zvláštní druh 
stromu, který roste pouze v naší knihovně... 
Vzkážete-li něco M. J. Husovi, hned mu naroste 
nový lísteček. 
DEN TYGRŮŮŮ – středa 29. 7. od 8 do 17.00.
Uááááá! Výstava literatury a soutěže k Meziná-
rodnímu dni tygrů v oddělení pro děti.
KEJKLÍŘ – čtvrtek 
27. 8. od 17.00 ve 
francouzské zahra-
dě zámku Dobříš.
Divadelní předsta-
vení pro děti od 
5 do 10 let, jistě 

však pobaví i dospělé. Divadelní společnost Kej-
klíř jsme pozvali již podruhé, nebo nás nadchla 
svou originalitou. Tentokrát se můžete těšit na 
pohádku podle bratří Grimmů: 45 minut dobré 
zábavy s hlubokým etickým obsahem... Vstupné 
60 Kč. V případě nepříznivého počasí se před-
stavení koná v zámecké konírně.
MĚSÍC PŮVODNÍHO OBYVATELSTVA – po 
celý srpen.
Dnes tvoří 6 % obyvatel planety původní oby-
vatelé. Jak vypadá jejich život? Možná vás te-
matická výstava v knihovně inspiruje k zamy-
šlení...
VERONIKA RICHTEROVÁ: POCTA PET LAH-
VI – do konce srpna.
Viděli jste výstavu V. Richterové na dobříšském 
zámku? Výstava bannerů, již se nám podařilo 
získat do knihovny díky spolupráci s fi rmou Do-
kas, na ni navazuje. Nejen že zde uvidíte spous-
tu krásných PETartových objektů, ale o umělo-
hmotné lahvi se dozvíte snad úplně všechno... 
Nepromeškejte to!
ANGLIČTINA (nejen) PRO SENIORY – od září. 
Kurz v knihovně pod vedením profesionální lek-
torky Ing. Bc. Jarmily Hájkové za velmi příznivou 
cenu 90 Kč za šedesátiminutovou lekci. Lekce 
budou probíhat jednou týdně od 15 hodin. Při-
hlaste se včas, kapacita omezena! 
JAK SE STÁT SPISOVATELEM – od září.
Kurz tvůrčího psaní pro děti od 4. třídy po teen-
agery. Vaše děti si zde vyzkoušejí různé žánry, 
budou hrát rozličné hry s písmeny, slovy i větami 
a prohloubí svůj pohled na psaní. Cena 90 Kč za 
hodinovou lekci.

Milí návštěvníci knihovny, přejeme vám napros-
to prázdninovou dovolenou a totálně dovole-
né prázdniny a i v této době se na vás těšíme 
v knihovně!

Výstava dobových 
panenek 
Pro malé i velké návštěvníky připravilo Muze-
um Dobříš společně s Informačním střediskem 
Dobříš výstavu dobových panenek. Výstava pro-
bíhá od 1. 7. do 30. 9. 2015. Přijte se podívat 
do pokojíčku plného krásných panenek a všeho, 
co k nim patří. V rámci této výstavy si můžete 
prohlédnout i celé Muzeum Dobříš. 
Vernisáž – Výstava dobových panenek 
• panenky vystavuje Zdeňka Soukupová 
 z Příbrami
• vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 9. 7.
 v Kopáčkově domě od 18.00
• pro dobrou náladu zahraje Little Blue  
 Band
• vstupné zdarma

Akce Muzea Dobříš červenec a srpen 2015
Sobota 25. 7. UKÁZKA STŘIHU A ŠITÍ RU-
KAVIC – Pamětníci rukavičkářského řemesla 
vám ukáží, jak vzniká kožená rukavice. Program 
je připraven od 13 do 16 hodin. 

Sobota 22. 8. UKÁZKA STŘIHU A ŠITÍ RU-
KAVIC – Pamětníci rukavičkářského řemesla 
vám ukáží, jak vzniká kožená rukavice. Program 
je připraven od 13 do 16 hodin.

Neděle 30. 8. POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE 
PRO DĚTI – Pro nejmenší návštěvníky jsme 
připravili pohádkové odpoledne s divadélkem 
a rukodělnými  dílničkami.

Kdy můžete navštívit naše muzeum? 
Otevírací doba:
pondělí–pátek 8.00–17.00, sobota 9.00 –12.00, 
13.00–16.00, neděle 13.00–16.00
Vstupné:
plné 55 Kč, snížené (děti, studenti, senioři) 
35 Kč, rodinné 150 Kč, skupiny dle dohody 
Kontakt: 721 312 989

za Muzeum Dobříš Bc. Eliška Březinová, DiS.

Festival se vydařil
Zazvonil zvonec a desátému ročníku festivalu 
ochotnických divadel je konec... A nám nezbý-
vá, než se za tímto jubilejním – desátým – roč-
níkem ohlédnout.
Festival zahájili již v sobotu 16. 5. 2015 herci 
Kuklík Tyjátr s jejich nezapomenutelná hra Ro-
meo a Julie. Tato hra o čtyřech stránkách textu, 
ryze v mužském obsazení, zaskočila nejednoho 
diváka čekajícího klasiku.
V pondělí jsme měli možnost zapátrat v historii 
s venkovským Divadlem za vodou a jejich H-in-
dexem 22. Krom běžného chodu archeologické 
kanceláře bylo možné zahlédnout Venuši v celé 
její kráse.
V úterý se na lavičku posadili tři členové DS 
K. J. Erbena Žebrák. Hra byla klasická a připo-
mněla nám důležitost dobrých mezilidských 
vztahů.
Ve středu s námi herci a herečky z huského 
DEHHETu uzavřeli smlouvu na Poslední půjčku. 
Hra byla plná napětí a úsměvných okamžiků, 
protože „to se může stát i v lepších rodinách“.
Čtvrteční večer vypukla pohroma a v divadle 
došlo k havárii na všem možném i nemožném 
– tedy alespoň v podání členů Frk-nügnung Te-
átru a jejich originálního uvedení diváků do sálu 
k jejich představení Kanál fi kšn aneb historka 
z podzemí. Diváci byli vtaženi do děje dříve, než 
se stačili posadit, a zažili sprchu humoru.
Nu a na závěr festivalu, 22. 5. 2015, čekala di-
váky po pěti „klasických“ divadelních předsta-
veních zábavná S.H.O.W. v podání pořádajícího 
dobříšského Divadelního spolku KRUH. Šlo ze-
jména o to pobavit diváky, což se nakonec veli-
ce dobře povedlo.
 
Děkuji za nás organizátory, ale také za spolky 
a herce, kteří se zúčastnili a svými výkony vás, 
diváky, pobavili. Všichni se shodujeme na jed-
nom – na Dobříši máme ÚŽASNÉ PUBLIKUM 
a my si vaší přízně velmi vážíme. 
DĚKUJEME!!! ... A těšíme se příště: NA VIDĚ-
NOU V DIVADLE.

Divadelní spolek Disk

Organizátoři festivalu společně s patronkou festivalu, 
herečkou Zorou Jandovou (první zleva)

Sovička volá: Vyzdob si svou knihovnu! 

Uzávěrka příspěvků 
do zářijového vydání 

Dobříšských listů 
bude 20. srpna 2015. 

Internetové stránky města Dobříše
www.mestodobris.cz

Redakce Dobříšských listů
Mgr. Jindřiška Kastnerová

tel.: 318 521 302, www.kddobris.cz
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Nejlepší mladí chemici změřili své 
síly v Pardubicích

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Par-
dubice hostila 11. června 2015 třetí ročník ce-
lostátního fi nále soutěže Hledáme nejlepšího 
mladého chemika ČR. Žákovského mistrovství 
se zúčastnilo 38 fi nalistů ze všech krajů republi-
ky. I naše škola zde měla svého zástupce, Jiřího 
Machutu z 9. A. V celostátním měřítku se soutě-
že zúčastnilo více než 10 000 žáků devátých tříd 
a postup mezi fi nalisty byl pro naši školu velkým 
úspěchem. Soutěž tvořily dvě části – teoretická 
a praktické dovednosti při laboratorní práci. Jiří 
si podle očekávání lépe vedl v praktické části. 
Finále se sice nezdařilo podle jeho představ, 
přesto si zaslouží poděkování za přípravu a sa-
motnou soutěž.

J. Hadamovská

2. místo v krajském kole výtvarné 
soutěže

Zapojili jsme se do výtvarné soutěže Požární 
ochrana očima dětí. Byla to jen malá odmě-
na velkým hrdinům. I my jsme byli odměněni 
– naše Sabina Lincová se svou prací zvítězila 
v okresním kole, v krajském kole získala 2. mís-
to. Blahopřejeme a děkujeme…

Žáci 6. A

Veletrh přírodovědného 
a technického vzdělávání ve 
Středočeském kraji

Ve středu 17. června vyjeli žáci 8. ročníku do 
Prahy na Veletrh přírodovědného a technického 
vzdělávání, který se uskutečnil v rámci projektu 
„Cestou přírodovědných a technických oborů 
napříč Středočeským krajem“. V Průmyslovém 
paláci výstaviště v Holešovicích veletrh nejprve 
slavnostně zahájil hejtman Středočeského kraje 
Miloš Petera. Potom si žáci procházeli stánky 

22 středních škol, které prezentovaly své studij-
ní a učební obory. Všichni ocenili nejen to, že 
v rámci projektu byla hrazena doprava včetně 
malého občerstvení, ale především další nápo-
vědu k volbě studia po ukončení základní školy.

K. Sobotková

Projekt EYTO – Zdravý životní styl 
dětí a mládeže

My, žáci devátých ročníků, jsme zapojeni do me-
zinárodního projektu EYTO – ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ 
STYL. Jedná se o neziskovou organizaci, ve kte-
ré jsou zastoupeny 4 státy z EU – Portugalsko, 
Španělsko, Anglie a Česká republika. 
V říjnu 2014 jsme byli na kampani v Londýně. 
5. 12. 2014 jsme se zúčastnili Vánočního cinká-
ní na naší škole. Prodávali jsme zdravé vánoční 
cukroví, které jsme sami upekli. Po proškolení 
nutričními specialisty na téma zdravého život-
ního stylu a studentkami z Univerzity Karlovy 
na téma sociálních médií jsme začali přednášet 
na různých školách v ČR. V dubnu jsme byli na 
kampani ve Španělsku v Barceloně. Prezentovali 
jsme tam naše pokroky, přivezli pár nových ná-
padů a hlavně jsme se více seznámili s kamará-
dy z různých států.
28. a 29. května 2015 jsme uskutečnili přednáš-
ky na naší škole pro žáky 5.–6. ročníků. Všem 
se to moc líbilo. Projekt EYTO se blíží ke konci 
a potěšilo by nás, kdyby se podařilo naši práci 
prodloužit. Projekt nás moc baví a dáváme do 
něj všechen volný čas.

Lucie Lojínová a Adam Šebesta z 9.A

Projekt „Děti dětem“ 

Ve čtvrtek 11. 6. jsme opět 
udělali velkou radost malým 
dětem, kterým z různých dů-

vodů není dopřána péče vlastní rodiny. Naše 
zkušené „tety“ z 9. a 8. tříd si důvěru většiny 
dětí získaly okamžitě, u ostatních navazování 
kontaktu trvalo sice o trochu déle, ale nakonec 
se během dopoledne dobře bavili úplně všichni.
V domově Charlotty Masarykové na Zbraslavi 
jsou děti převážně ve věku od 1 do 3 let, ve vý-
jimečných případech i mladší či starší, maximál-
ně však do zahájení školní docházky. Jedná se 
často o sourozenecké skupiny či o děti, jejichž 
osud nebyl ještě vyřešen. Je to zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc.
Jsme rádi, že můžeme dle našich možností po-
moci přímo těm, kteří pomoc potřebují. Tím, že 
uděláme něco pro druhé, koneckonců obohacu-
jeme sami sebe. Děkujeme proto všem zúčast-
něným žákyním za vzornou péči a za dárečky, 
vedení školy, učitelskému sboru a rodičům za 
projevenou podporu a sponzorské dary.

Na další spolupráci se těší učitelé Iva a Petr Duškovi 

Informace o způsobu vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami
Naše základní škola je pro širokou spádovou oblast jediná bezbariérová škola vzdě-
lávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle §16 školského zákona. 

Žáci jsou vzděláváni podle školních vzdělávacích programů, zpracovaných podle přílohy pro zá-
kladní vzdělávání, příloha LMP, přílohy základní školy speciální a základní školy. Plnění požadavků 
těchto vzdělávacích programů vyžaduje potřebné prostory (např. počítačovou učebnu, rehabilitační 
a relaxační místnost, dílny a cvičnou kuchyň, tělocvičnu), kompenzační pomůcky a učební materiály. 
Prostory byly upraveny a vybaveny za pomocí sponzorů a z peněz evropských fondů. 
Vzdělávací programy jsou rovnocenné vzdělávacímu programu běžné školy. Liší se pouze v počtu 
hodin daného předmětu a učivo je přizpůsobené potřebám žáků. Po skončení vzdělávání na naší 
škole mají žáci rovnocenné základní vzdělání a mají možnost pokračovat ve studiu na středních 
školách jako jejich vrstevníci z běžné základní školy. 
Třídy jsou koncipovány pro maximální počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto po-
čty se liší v závislosti na závažnosti daného postižení. 
V současné době se zvyšuje počet žáků s více druhy postižení, tzv. kombinovaným postižením, 
poruchami autistického spektra, s těžšími stupni mentálního postižení a smyslovými vadami. Pro 
potřeby těchto žáků škola otevírá od 1. 9. 2015 speciální třídu. 

Pedagogický sbor Základní školy Dobříš, Lidická 384

Novinky z Korkyně

Moc rádi bychom se s vámi všemi 
podělili o skvělou zprávu. Dětský 

domov Korkyně získal bezplatně k užívání ro-
dinný dům na Dobříši. Je to pro nás a hlavně 
pro děti u nás umístěné příležitost žít podobně 
jako jejich vrstevníci. Děti, které u nás žijí, ne-
mají to štěstí vyrůstat v milující a pečující ro-
dině, protože o ni přišly nebo jim nedokázala 
zajistit potřebnou péči a bezpečí. Naším cílem 
je vytvořit pro ně prostředí, které se co nejvíce 
podobá tomu rodinnému. Budeme se snažit žít 
jako normální rodina, a tak děti naučit všechno, 
co budou po opuštění domova potřebovat (na-
kupovat, vařit, prát, starat se o domácnost aj.). 
Proto nás moc těší, že se od září může 8 dětí 
nastěhovat právě na Dobříš. Tím se nám poda-
ří rozdělit 16 dětí do dvou skupin a získat víc 
prostoru a možnost se jim individuálně věno-
vat. Děti zde chodí do škol, mají zde kroužky, 
kamarády, a tak pro nás všechny bude snazší 
zde i bydlet. Skvělá je i dopravní dostupnost jak 
na Prahu, tak na Příbram, pokud budou děti po 
základních školách pokračovat ve své profesní 
přípravě na středních školách a učilištích. 
Všem, co nás podporují, pomáhají nám či nám 
jen drží palce, moc děkujeme.
Tým zaměstnanců a děti, které mají v Dětském domově 

Korkyně druhý domov
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Vzpomínky

Vzpomínku chceme Ti dát, aby  
každý vzpomněl, kdo měl Tě rád. 
Dne 28. 7. 2015 by se dožil 
pan Ing. Martin Tomek z Dob-
říše 45 let. Opustil nás 4. 12. 
2003. 

Stále vzpomínají rodiče, sestry 
Pavla a Líba s rodinami.

Dne 5. 8. 2015 uplyne již rok, 
co nás navždy opustil pan 
Josef Kalous z Dobříše. Byl 
to veselý člověk, který rád 
rozdával radost. 
Stále vzpomínáme na Tvoji 
lásku k životu.  

Manželka Antonie, dcery Alena a Hanka s rodinami 
a rodina Rosypalova

Den 15. července uplyne již 
8 let, co nás navždy opustil 
pan Jaroslav Stanovský, bý-
valý televizní opravář. 
Dne 14. srpna 2015 si také 
připomeneme jeho nedožité 

80. narozeniny. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeň-
te s námi.

Manželka Jarka, děti Jaruška a Jára s rodinami.

Dne 19. července uplynulo 
25 let, co nás náhle opustil 
bratr, manžel, dědeček, bývalý 
požárník, pan Antonín Mácha 
z Dobříše.

S láskou vzpomíná manželka, 
děti Slávek a Maruška, sourozenci František, 

Oldřich, Jan a Maruš. Vzpomeňte s námi.

Zlatá svatba

Dne 8. července 
2015 oslaví man-
želé Marie a Boris 
Hercingerovi zlatou 
svatbu. Přejeme jim 
mnoho společných 
a šastných let. 

Děti a vnoučata

Blahopřání 

Nezáleží na tom, kolik je nám let, Tvé 
objetí je pro nás stále tím nejvřelejším 
a nejbezpečnějším místem na Zemi! 
Dne 29. července 2015 oslaví 
významné životním jubileum 
naše milovaná maminka, ba-

bička, prababička a tchýně, paní Alena Plevková. 
Vše nejlepší, hodně štěstí a zdraví, přejí dcery 

Alena, Jindřiška, Naa a Jitka s rodinami. 

Naše milá babičko, záříš jako slu-
níčko, usmíváš se věčně, je nám 
báječně, když můžem s tebou být, 
je radost tě navštívit.
Máme tě moc a moc rádi.
Významného životního jubilea 

se dožívá paní Jana Malá z Dobříše. 
Vše nejlepší jí přeje její rodina.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naučná stezka města Dobříše podléhá útoku vandalů

Je tomu již více jak rok, co jsem naposledy hodnotil stav Naučné stezky města Dobříše, a musím 
bohužel opět připustit, že situace se nezlepšila, ale naopak zhoršila. V Okrašlovacím spolku Dobříš 
jsem se nabídl, že zmapuji nejdříve stav městských okruhů a později i lesního. Během průzkumu 
jsem zjistil, že na svých místech není 16 tabulí, které byly bu ukradeny, utrženy anebo odstraněny. 
Mapování jsem začal již před májovými slavnostmi, ale po nich jsem musel začit znova, protože po 
nich byly utrženy další čtyři cedule. Mnoho dalších drží jen čestné slovo, proto se nabízí otázka, 
co dál s naučnou stezkou. Protože to není o tom, zda ji město bude chtít udržet v provozu, ale 
zda ji lidé z Dobříše nechají přežít. Nejvíce cedule trpí na trasách opilců, kdy si každý ožrala chce 
dokázat, jaký je silák a zda dokáže to první, co vidí, zničit, odhodit anebo ukopnout. Cedule naučné 
stezky jsou jako magnet, který k tomu láká. Na těchto místech se proto město nesnaží desku znovu 
umísnit. Proto každého, kdo zjistí, že byla cedule utržena, prosíme, aby ji sebral a odnesl na radnici 
anebo do informačního střediska, protože se pak náklady na udržování stezky sníží. 

Petr Kadlec, Okrašlovací spolek Dobříš

Výzva 
Z důvodu přípravy nové knihy o průběhu 2. svět. války na Dobříši sháním jakékoli fotografie anebo 
relikvie z činnosti Národní gardy Dobříš 86 a nebo Národní střelecké gardy 86. Tel.: 723 386 742. 
Předměty po naskenování vrátím. Za jakoukoli pomoc předem děkuji.  Petr Kadlec

DOBŘÍŠEK O PRÁZDNINÁCH

Náhradní babička a dědeček na hlídání v Dobříši

Podobně jako v celé České republice je i v Dobříši čím dál složitější pomoci zaměstnaným rodičům 
v péči o jejich děti. Proto jsme v Dobříšku přišli s projektem Babi a děda na hlídání. 
Cílem projektu Babi a děda na hlídání je usnadnění návratu na trh práce pro rodiče a současně 
nabídnutí práce ženám či mužům ve zralém věku.  Rodiče malých a školních dětí do 15 let dostanou 
možnost seznámit se s náhradní babičkou/dědečkem, kteří budou v rodině zastupovat roli praro-
diče. Jejich úkolem tedy nebude obstarávat domácí práce (úklid, vaření,…), ale např. vyzvedávat 
dítě ze školy, jít s ním na hřiště nebo přečíst pohádku. Projekt je založený na svobodné vůli obou 
stran a má vytvořit nejen pracovní, ale i přátelský vztah. Rodinnému centru Dobříšek v tomto pro-
jektu připadla role zprostředkovatele mezi rodinami a náhradními prarodiči a také koordinátora při 
„sbližovacích“ akcích pro všechny zúčastněné. Cena za službu péče o dítě bude dostupnější než 
v komerčním prostředí, což rodičům umožní spolupracovat s náhradním prarodičem častěji.
„Projekt Babi a děda na hlídání jsme zahájili letos v květnu a s rodinami a potencionálními prarodiči 
povedeme asi 45minutový rozhovor, díky kterému zjistíme představy obou stran (jaká je jejich ro-
dinná situace, jejich přání a jaké mají potřeby). Na tomto základě doporučíme do konkrétních rodin 
konkrétní babičku/dědečka. Projekt vychází ze zkušeností neziskové organizace Centrum pro rodinu 
a sociální péči Brno, kde v roce 2013 umožnil 65 úspěšných partnerství. Naším záměrem je zavedení 
této služby v Dobříši a spádových obcích,“ říká koordinátorka rodinného centra Ivana Nalezencová.
Přihlásit se je možné na telefonu 603 199 265, na e-mailu: rcdobrisek@gmail.com nebo osobně 
v RC Dobříšek, Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Rádi bychom toutou cestou poděko-
vali všem lektorům a dobrovolníkům, 
kteří ve školním roce 2014/2015 část 

svého času věnovali Dobříšku. 

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno od 29. 6. do 3. 7., od 3. 8. do 7. 8. 
od 8 do 12.30 hod., v pondělí a v úterý od 
14.30 do 16.30 hod. Děti si mohou pohrát, 
rodiče mají možnost využít půjčovnu knih či 
stolních her, získat kontakty a informace, které 
potřebují. 
MIMOŘÁDNÉ AKCE
Neděle 30. 8. od 14.00 do 18.00 hod. – 
Z TISÍCE A JEDNÉ NOCI ve francouzském par-
ku zámku Dobříš. Můžete se těšit na odpoledne 
plné zábavných úkolů a her. Každý účastník si 
odnese malý dárek. Vstupné 40 Kč dítě, 80 Kč 
dospělý, rodinné vstupné (2+2) 200 Kč.

TÝDEN PRO DÍVKY na téma „BARVY“ – pro-
gram pro dívky od 10 do 13 let s Evou Fenclo-
vou od 24. 8. do 28. 8. – VOLNÁ MÍSTA, při-
hlášky do 31. 7. 2015.

PORADENSTVÍ o prázdninách
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, in-
dividuální konzultace – v pátek od 14.30 hod. – 
tel. 604 137 408. Mgr. Lenka Bartošová, DiS. 
– setkávání těhotných – v pondělí od 17.00 do 
18.30, individuální laktační poradenství – tel. 
603 770 670. Mgr. Kateřina Neubauerová – 
rodinné, výchovné a partnerské poradenství, 
šátkování – katkaen@centrum.cz, popř. tel.  
775 387 989. Ing. Vlasta Pechová – PC pora-
denství – pechovavlasta@gmail.com, SMS, tel. 
721 370 720. PhDr. Vladimír Zikmund – psy-
cholog, psychoterapeut – tel. 602 127 354.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
Mimořádné akce: Neděle 6. 9. od 15.00 ho-
din – DOBŘÍŠEK ZBLÍZKA aneb co Dobříšek 
nabízí – na zahradě u RC Dobříšek.
Volnočasové aktivity pro děti a nově vypsa-
né kurzy sledujte od září na našich webových 
stránkách www.dobrisek.cz. 

Informace a přihlášky: 
Bára Kalianková, tel.: 608 906 559, 
e-mail: rcdobrisek@gmail.com.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.
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Sokolská setkávání s pohybem

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ letos slaví 25 let svého obnovení. Proto se po celý rok konají různé 
akce, věnované tomuto výročí. 
Mezi ně patřily i květnové oslavy 90 let od otevření Tyršova domu v Praze. Po celý jeden květnový 
týden se tu střídaly semináře, ukázky sportů, divadelní představení a o víkendu slavnostní večerní 
vystoupení pro veřejnost na nádvoří Tyršova domu.
A protože sokolové se rádi setkávají a všesokolský slet bude až za tři roky, těšili se všichni na letošní 
„Sokolské Brno“. První červnový víkend se několik tisíc účastníků sjelo na mezisletovou akci, kte-
rou pečlivě připravili brněnští bratři a sestry. Na mnoha místech moravské metropole se návštěvníci 
mohli účastnit spousty doprovodných akcí, představujících činnost sokolské obce. Samozřejmě 
nechyběly ani dobříšské sokolky. Setkání vyvrcholilo nedělním odpoledním vystoupením v areálu 
brněnského Sokola.
A poslední červnový víkend se na sokoly z celé ČR připravovala také Plzeň, letošní „Evropské hlavní 
město kultury“. V hokejové HM Aréna  vystoupili na „Plzeňských slavnostech pohybu“ v kompo-
novaném večerním představení. I západočeská metropole měla po celý víkend připraveno mnoho 
vystoupení na náměstí Republiky. Do Plzně vyrazil ukázat svá vystoupení naše oddíly rope skippingu 
a žen.
Se skladbou „Koncert“, nacvičenou pro tyto příležitosti, vystoupily sokolky jako hosté také na Gym-
nastické akademii v dobříšské sportovní hale v pátek 19. 6. Nechyběly ani „Letušky“.
Oddíl žen zasluhuje velké poděkování a pochvalu za celoroční snahu při nácviku a vzornou repre-
zentaci naší jednoty.

Marcela Šástková, vedoucí oddílu

TJ Sokol Dobříš o prázdninách
Během letních prázdnin většina oddílů (zejm. dětských) cvičit nebude. Cvičení bude probíhat pouze 
po předchozí domluvě cvičitelů a cvičenců. Cvičit se naplno začne opět v září.
Hned na začátku prázdnin se koná soustředění fl orbalistů. V srpnu pořádá TJ Sokol Dobříš dva 
turnusy letního dětského tábora na Častoboři. S dětmi se nejprve vypravíme mezi čaroděje, kteří 
budou soupeřit o Čarovný pohár, další týden tábora si užijeme s Kung Fu Pandou.

Od září vás zveme do 
sokolovny na cviče-
ní. Nabízíme spoustu 
druhů pohybových ak-
tivit a sportovního vyžití 
pro děti i dospělé. Děti 
mohou přijít například 
do hodin fl orbalu, 
rope skippingu, rodi-
čů a dětí, batolátek, 

tanečního klubu, aerobiku, předškolních dětí a thajského boxu. Pro dospělé nabízíme hodiny vo-
lejbalu, nohejbalu, fl orbalu, stolního tenisu, badmintonu, kolektivních sportů, rope skippingu 
– kondičního a posilovacího cvičení, thajského boxu, zdravotního cvičení a tanečních aktivit. 
Viz rozvrh hodin na www.sokoldobris.cz; nabídku cvičebních hodin naleznete i na našem facebooku www.
facebook.com/TJSokolDobris.

Skautky informují 
Skautky z oddílu Minnehaha se v dubnu a v květnu zúčastnily dvou velkých akcí. Soutěžily na tradič-
ním Svojsíkově závodě v Sedlčanech. V disciplínách prověřujících spolupráci a schopnost si poradit 
v každé situaci vybojovaly třetí a šesté místo. O pár týdnů později strávily čtyři dny v Polsku na 
mezinárodním setkání skautů a skautek. Očima jedné z účastnic:
„Intercamp je mezinárodní setkání skautů zemí NATO (a „spřátelených“ zemí). Letošní ročník a jeho 
asi 2 000 účastníků přivítalo polské město Nysa. K Česku je to velmi blízko, a tak se akce zúčastnil 
rekordní počet českých skautů, přesně 466. Skauti se sdružili do mezinárodních týmů a vyrazili bu 
plnit úkoly v rámci tábořiště, nebo na 
výlet do Nysy, kde je čekalo také vel-
ké množství stanoviš se zajímavými 
úkoly. Oproti loňskému německému 
ročníku byl ten letošní určitě lepší 
po všech stránkách. Organizace, ak-
tivity i celková atmosféra. Polsko se 
vytáhlo a akce se nám strašně moc 
líbila a užili jsme si to. Příští rok bude 
Intercamp v České republice a vyso-
ko nasazená laka letošního ročníku 
bude jistě pro naši skautskou organi-
zaci velkou výzvou.“

Michaela Sobotková 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Na letní sezónu jsme pro vás 
připravili poutavou výstavu 
s názvem „Hvězdy stříbr-
ného plátna“. Představí se 
hvězdy jako Adina Mandlo-
vá, Nataša Gollová, Oldřich 
Nový, Zita Kabátová a další. 
Nenechte si ujít fotografi e 

a zajímavosti ze života prvorepublikových a pro-
tektorátních hvězd. Prohlédnete si například 
osobní předměty Adiny Mandlové, originály 
fi lmových plakátů, fotografi í a karikatur. Na vý-
stavě nebude chybět herecká šatna, čtenářský 
koutek s dobovými časopisy či zákoutí s módou 
a doplňky první republiky. GALERIE JCM: ote-
vřeno denně 9–17 hodin, vstupné: 70 Kč plné, 
50 Kč snížené. 
I letos jsme pro vás připravili oblíbené noční 
prohlídky. Budou se konat vždy ve středu 8. 7., 
22. 7., 5. 8. a 19. 8. Můžete se těšit na večer-
ní komnaty, kde na vás budou čekat hádan-
ky a scénky z pohádek. Na půdě pak potkáte 
dobříšské přízraky a prohlídka bude zakončena 
krásnou hudbou a potemnělým francouzským 
parkem. Noční prohlídky plánujeme také na 
poslední prázdninovou sobotu 29. 8. v rámci 
Hradozámecké noci. V níže uvedené nedělní 
termíny se milovníci zahrad můžou těšit na ko-
mentované procházky francouzským par-
kem. Francouzský park bude též v neděli o let-
ních prázdninách patřit panu Řehkovi a jeho 
dravcům. Další akce bude patřit koncertu ni-
zozemského orchestru ZEEUWS, který roze-
zní zrcadlový sál 21. července od 20.00 hodin. 
Vstupenky je možno zakoupit na pokladně zám-
ku od 1. července. 
Loučení s létem proběhne ve francouzském 
parku 30. srpna a akci bude pořádat RC Dobří-
šek. Více informací o uvedených akcích najdete 
na www.zamekdobris.cz. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu  a přejeme krásné léto.

Kulturní program:
29. 6. – 26. 8. Hvězdy stříbrného plátna 
– Galerie JCM – otevřeno denně 9–17 hod.

8. 7., 22. 7., 5. 8., 19. 8. 
Noční prohlídky – nutná rezervace

29. 8. Hradozámecká noc 

5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 16. 8., 23. 8.
V neděli – komentované procházky fran-
couzským parkem – nutná rezervace, so-
kolnické ukázky

21. 7. ZEEUWS – koncert orchestru

30. 8. Loučení s létem

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30
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ČINNOST MP ZA MĚSÍC KVĚTEN 2015

Letošní jarní sezóna se našim závodním týmům 
opravdu povedla. Zlaté, stříbrné i bronzové 
kovy sbíraly holky po celé 
republice, a tak si přes léto 
zaslouží odpočinek, aby na-
braly sílu na podzimní závo-
dy. Věřte nebo ne, ale děti od 
5 let až po dospělé a krásné 
ženy nám přivezly celkem 
6× zlaté, 13× stříbrné a 9× 
bronzové medaile. Děkuje-
me všem našim závodnicím 
za úžasnou reprezentaci 
studia, našim příznivcům 
za podporu a v neposled-
ní řadě děkujeme rodičům, 
kteří s námi na závodech tráví 
hodiny a hodiny času .
Neváhejte však a i o prázd-
ninách si přijte zacvičit 

a protáhnout své tělo! Budeme cvičit celé 
léto, podle upraveného PRÁZDNINOVÉHO 

Pokuty: 41 800  Kč
Počet přestupků: 80

Vybírám z oznámení:
2. 5. v 00.35 hod. Volné pobíhání psů bylo 
zjištěno na parkovišti u Lidlu. Jednalo se o dva 
psy podobné ridgebackovi. Bohužel majitel 
nikde. Psy strážníci umístili do kotců. Až druhý 
den v 16.30 hod. si pro ně přišla jejich panička 
z obce Pouště. Odchyt, pokuta, strava psů… 
To vše vyšlo  majitelku  na 450 Kč. Ale panička 
se nepoučila a své psy opět neohlídala, a to 
dne 19. 5. 2015. Tentokrát výdaje s pokutou 
vyšly paní na celkovou částku 1 850 Kč. 
2. 5. ve 2.00 hod. Kontrola taxislužby. Stráž-
níci mají pravomoci kontrolovat i řidiče TAXI. 
Noční kontrola proběhla bez závad. Co vlast-
ně strážníci kontrolují? Městská policie 
kontroluje, zda je vozidlo taxislužby stanove-
ným způsobem označeno a vybaveno, zda je 
taxislužba provozována způsobem předepsa-
ným zákonem a zda řidič taxislužby dodržuje 
povinnosti stanovené zákonem. 
9. 5. v 7.02 hod. Požár na Mírovém ná-
městí. Strážníci obdrželi oznámení, že ved-
le Komerční banky hoří okrasná túje. Rychlý 
zásah hasičů byl nutný. Jednalo se o úmyslné 
zapálení. 
14. 5. v 17.25 hod. Součinnost s PČR. Mělo 
se jednat o domácí násilí, údajně i vyhrožo-
vání se zbraní – sekerou. Napadená žena 
byla nalezena lehce zraněná již mimo domov 
i s malým dítětem. Pachatel byl zadržen Policií 
ČR Dobříš. 
15. 5. ve 22.35 hod. Nahlášena dopravní ne-
hoda − převrácená „automotorka“ v části 
města U Plovárny. Na místě 4 osoby, nikdo ne-
byl zraněn. U řidiče byla provedena dechová 
zkouška s alarmujícím výsledkem − 1,51 pro-
mile alkoholu v dechu. Řídil mladík, r. 1998, 
z Dobříše. O celé události byla informována 
rodina chlapce. 
17. 5. v 11.40 hod. Došlo k likvidaci po-
třeb po drogově závislých osobách. V ulici 

Dlouhá strážníci nalezli 3 ks použitých injekč-
ních stříkaček. 
18. 5. v 16.20 hod. Asi dvě hodiny se strážní-
ci zabývali případem psychicky nemocné-
ho muže, r. 1985, z Dobříše. Cítil se v ohrože-
ní života, sdělil, že je sledován. Na místě však 
bylo zjištěno, že muž je nemocný. Ujali se ho 
rodiče. Z důvodu jeho opakovaného jednání 
i v dalších dnech, byl lékařem nařízen odvoz 
nemocného muže do nemocnice.  
20. 5. Odchyt včelího roje. Strážník Sova 
ve svém volném čase odchytl roj včel, který 
se usadil na smrku ve výšce 4 m. Jednalo se 
o soukromý pozemek v ul. Fričova. Další od-
chyt provedl tento strážník dne 25. 5. v ulici 
Okružní. Ač na odchyty včel nejsou naši stráž-
níci vyškoleni, je tu možnost požádat o od-
chyt výše uvedeného strážníka, který se vče-
lami zabývá a včely chová. Kontakt seženete 
na služebně MP. Kdo zajišuje odchyt včel? 
Hasiči odchytí roj včel např. na veřejných 
budovách, nebo pokud včely bezprostředně 
ohrožují okolojdoucí občany. Na soukromých 
pozemcích, např. zahrady, si musí majitel sám 
přivolat odbornou firmu, která se odchytem 
včel zabývá a za tuto službu zaplatit. Nejbližší 
odborná firma: PAVEL MRAČNO − Příbram, 
tel.: 602 140 014. 
21. 5. ve 13.40 hod. Odchyt jedovatého 
hada – zmije obecné proběhl v blízkosti ro-
dinného domu na Větrníku, v ulici Loukotová. 
Zmiji našel majitel domu. Had byl odchycen 
strážníky MP, kteří prokázali profesionalitu. 
Poté byl vypuštěn v městských lesích tak, aby 
neohrožoval okolí a ani sám sebe nevystavo-
val nebezpečí. A tak pranostiku, že na sva-
tého Jiří vylézají hadi a štíři, potvrdil přesně 
tento případ. Další případ se stal 23. 5. 2015 
v 16 hod. Opět Větrník. Hada odchytili stráž-
níci na zahradě v ulici K Vodárně. Byl vypuš-
těn v Brodcích. Jednalo se o užovku, asi 1m 
dlouhou. 
23. 5. ve 14 hod. Strážníci poskytli první 
pomoc:  Žena, r. 1988, z Dobříše zkolabovala 

v ulici Hornická za služebnou MP. Strážníci za-
reagovali okamžitě, poté si ženu do své péče 
převzali záchranáři. 
25. 5. v 15.10 hod. Pátrání po osobě. Dívka, 
r. 2006, žákyně ZŠ Dobříš, se nevrátila po vy-
učování domů. Bylo provedeno pátrání spolu 
s Policií ČR. Dívka byla asi za 1,5 hod. naleze-
na v pořádku na dětském hřišti u kina. 
26. 5. v 9.40 hod. Řízení bez řidičského 
oprávnění. Strážníci prováděli hlídkovou čin-
nost v ulici Part. Svobody v Dobříši. Při této 
činnosti byla spatřena žena jedoucí na mo-
pedu bez ochranné přilby. Strážníci ženu 
zastavili a vyzvali k předložení OP a ŘP. Žena, 
r. 1960, z Prahy předložila pouze OP. Na místě 
se přiznala, že není držitelkou ŘP a nikdy ne-
byla. Přivolaná hlídka PČR Dobříš si převzala 
věc k dalšímu opatření. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš

Jaké bylo jaro a jeké bude léto v Aerobik 
studiu Orel Dobříš

ROZVRHU. Během léta bude také probíhat 
mimo jiné i cvičení rodičů s dětmi, a to kaž-
dou středu od 10.00 do 10.45 hod., mamin-
ky s kočárky se mohou i o prázdninách těšit na 
zábavný STROLLERING, tedy cvičení s kočárky 
na čerstvém vzduchu, které si můžete užít kaž-
dý čtvrtek od 10.00 hod.
Pro děti je navíc připraven LETNÍ SPORT 
CAMP se spoustou zábavy, sportu, poznávání 
i výtvarné činnosti. Aktivní příměstský tábor, 
kde se vaše děti rozhodně nudit nebudou, pro-
bíhá ve dvou termínech – I. termín: 29. 6. − 
3. 7. 2015 a II. termín: 6.−10. 7. 2015.
Nový školní rok pak odstartujeme ZÁPISY DO 
DĚTSKÝCH I ZÁVODNÍCH KURZŮ, které pro-
běhnou prvních 14 dní v září. Těšit se mů-
žete na dětský aerobik, HIP-HOP, cvičení 
předškoláčků, batolátek a další oblíbené 
i nové kurzy. 
Veškeré podrobnější informace o našich akcích, 
cvičení i náborech na nový školní rok naleznete 
vždy aktualizované na internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cz. 

Dopoledne se složkami IZS 17. 6. 2015 
foto: MP Dobříš



12� NOVÝ�SMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
dne 15. 6. 2015

Zastupitelstvo obce Stará Hu schválilo:
	rozpočtovou změnu č. 6/2015
	kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a Měs-
tem Dobříš na koupi pozemků parc. č. 957 
o výměře 120 m2, parc. č. 958 o výměře 180 m2 
a parc. č. 975 o výměře 36 m2 v k.ú. Stará Hu 
za celkovou cenu 23 485,30 Kč
	záměr prodeje části pozemku parc. č. 294/5 
dle geom. plánu č. 1213–138/14 označené jako 
parc. č. 294/33 o výměře 703 m2 a dále stavby 
na pozemku parc. č. st. 389 o výměře 86 m2, 
obě v obci a k.ú. Stará Hu – jedná se o budovu 
bývalé prádelny v lokalitě vojenských bytovek 
a pozemku kolem této stavby
	záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 
o výměře cca 50 m2 v obci a k.ú. Stará Hu
	dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 601806 
mezi obcí Stará Hu a společností Dokas Dob-
říš s.r.o., který se vztahuje k bioodpadu
	uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního 
daru mezi Obcí Stará Hu a TJ Stará Hu v cel-
kové výši 80 000 Kč 
	Zřizovací listinu Místního kulturního středis-
ka Stará Hu se sídlem Karla Čapka 430, 262 02 
Stará Hu, IČ 47072270, která nahrazuje stáva-
jící zřizovací listinu
	měsíční odměny neuvolněným členům za-
stupitelstva obce Stará Hu v maximální výši 
dle Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách 
za výkon funkce členů zastupitelstev, v platném 
znění, a to počínaje dnem 1. 7. 2015
	uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí Stará 
Hu a firmou Strabag a.s. Praha na realizaci 
chodníku u tratě – ke Krásnému životu a au-
tobusové zastávky Knínská – u hřiště v celkové 
částce 578 970 Kč bez DPH
	oznámení obce Stará Hu o znaku, vlajce, 
barvách a razítku obce a zásadách jejich užívá-
ní
Zastupitelstvo obce vydalo Územní plán 
Stará Hu, který upravuje původní územní 
plán sídelního útvaru Dobříš – Stará Hu v roz-

sahu obce Stará Hu. V novém územním plá-
nu nedošlo k žádným faktickým změnám typu 
změny využití ploch.

V diskusi pan starosta podal informace o: 
	zprávě o výsledku přezkoumání hospodaře-
ní obce za rok 2014, které proběhlo dne 9. 6. 
2015, současně oznámil termín mimořádného 
zastupitelstva obce dne 29. 6. 2015, kde bude 
odsouhlasen závěrečný účet obce za rok 2014
	stavu plateb poplatků za komunální od-
pad poté, co byli vyzváni majitelé nemovitostí 
s nesplněnou povinností dle obecně závazné 
vyhlášky 3/2014, a konstatoval, že mimo jedné 
nemovitosti mají všechny nemovitosti zapla-
cen poplatek za komunální odpad na rok 2015. 
Majitelce této jediné nemovitosti byl zaslán 
platební výměr
	průběhu stavby chodníku u vlečky – Krásný 
život a úpravy povrchu zastávek v Knínské ulice 
u hřiště
	schválení dotaze z OPŽP na nákup náklad-
ního vozu a dalšího příslušenství pro svoz bio-
odpadu z obce a o dalších následných krocích
	účasti na schůzce zástupců regionu Dobříš-
sko, kde se projednávala situace kolem odpa-
dového hospodářství v regionu. Město Dobříš 
vypovědělo smlouvu se společností Rumpold 
a hledá možnosti pro zajišování svozu a odvo-
zu komunálního odpadu v regionu
Pan Klika upozornil na suché stromy v aleji 
kolem bývalé vlečky u vstupu do obce. Dále 
navrhl přemístění dopravní značky označující 
cyklistickou stezku směrem na Dobříš. Bude 
prověřena možnost odstranění větví, které za-
stiňují tuto značku.
Paní Němcová požádala o omezení provo-
zu těžkých zemědělských vozidel v ulici Karla 
Čapka.
Pan Martin Němec požádal o vyzvání vlastníků 
nezastavěných pozemků v lokalitě Nad Strží 
k posečení svých pozemků. 

Prodej pozemku a stavby

Obec Stará Hu prodá část pozemku parc. č. 
294/5 – neplodná půda, ostatní plocha o vý-
měře 703 m3 a dále pozemek parc. č. st. 389 
o výměře 86 m2 vč. budovy bývalé prádelny ve 
Staré Huti.
Minimální prodejní vyhlašovaná cena je 
975 000 Kč. Prodej bude realizován formou 
obálkové metody.
Termín podání nabídek je 30. 9. 2015 v 15.00 
hod. na adresu obecního úřadu Stará Hu, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Hu poštou 
nebo osobním předáním.
Nabídka musí obsahovat využití pozemku, 
které bude v souladu s územním plánem. Zá-
jemce nesmí mít vůči obci Stará Hu evidová-
ny žádné závazky.

Poplatky za komunální odpady

Jak jste se mohli výše dočíst, obecní úřad zaslal na základě zjištění kontrolního výboru výzvu 
majitelům nemovitostí, u kterých bylo zjištěno porušení obecně závazné vyhlášky o úhradě po-
platku za komunální odpad. S potěšením musíme sdělit, že dosud, kromě jedné nemovitosti, byly 
uhrazeny poplatky u všech obydlených nemovitostí. Jedinému majiteli nemovitosti, kde dosud 
neproběhla platba, byl již zaslán platební výměr.  
Děkujeme všem za tuto velice příjemnou zkušenost, kdy si již všichni obyvatelé uvědomili svou 
povinnost a určitou zodpovědnost vůči obci a sousedům. 

Třídění odpadu

Ze zpráv společností ASEKOL (elektrospotřebiče) a EKOKOM (tříděný odpad) vyplývá, že občané 
obce Stará Hu v loňském roce odevzdali k recyklaci 931 kg drobného elektra a celkem 37,614 
tuny tříděného odpadu. Převedeno na úsporu, které jsme společně dosáhli, se jedná o úsporu 
energie 1 272 384 MJ a snížení emise skleníkových plynů o 60,182 tun CO2 ekv. Zároveň obec získá 
od společnosti EKOKOM finanční prostředky ve výši 96 704 Kč, které částečně pokryjí náklady 
spojené s tříděním. Děkujeme tímto všem, kteří zodpovědně třídí. 
Pokud bychom ještě v rámci ukládání tříděného odpadu do kontejnerů byli poněkud ukázněnější 
a čistotnější, zvláště když jsou kontejnery poloprázdné, pak už by bylo vše v naprostém pořádku…

Chodníky

V současné době probíhají dokončovací práce 
na stavbě chodníku u vstupu do obce a dále 
na úpravě autobusové zastávky Knínská – 
u hřiště. Chodník byl realizován z důvodu 
umožnění bezpečného přechodu ze stezky od 
Dobříše pro chodce, kteří pokračují bu na 
Krásný život, nebo dále k železniční zastávce 
a na Knínskou ulici. 

Pozvánka na Pouovou soutěž 
v požárním útoku 

Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve 
na již tradiční X. ročník Pouové soutěže 
v požárním útoku dne 15. srpna 2015 od 
10 hod. na hřišti TJ Stará Hu. Dětem bu-
dou k dispozici nafukovací a jiné atrakce; 
v areálu bude k dispozici občerstvení. Večer 
zahraje k poslechu i tanci kapela UJDE TO!

Pouové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli dne 16. srpna 
2015 na Pouové 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. Přijte 
pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Hu

Pozvánka na 7. veřejné zasedání 
zastupitelstva obce, 

které se koná dne 7. 9. 2014 od 18 hodin 
v obřadní místnosti OU ve Staré Huti.
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Obecní úřad Stará Hu, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Hu
Tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Soutěž Vesnice roku
Milí spoluobčané, 
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Nového směru, zúčastnila se naše obec v letošním 
roce soutěže Vesnice roku vyhlašované ve spolupráci Spolku pro obnovu venkova, Ministerstva pro 
místní rozvoj, Ministerstva zemědělství a Svazu měst a obcí. Slavnostní vyhlášení za Středočeský 
kraj proběhlo v krásných a důstojných prostorách galerie GASK v Kutné Hoře ve čtvrtek 18. června. 
Mezi dvaceti obcemi, městysi a městy Středočeského kraje se nám nepodařilo získat nominaci do 
celostátního kola, ani žádnou ze tří možných stuh. Získali jsme ale jedno pro nás cenné ocenění a to 
Ocenění za práci s dětmi. Během vyhlašování jsme tak trochu pocítili zklamání. Pak ale nastala disku-
se a všichni přítomní zástupci přihlášených obcí představili své obce, práci svých spoluobčanů, své 
aktivity a dobrovolné činnosti spolků. Tam jsme si uvědomili, že jsme všichni v něčem dobří a snad 
nejlepší, a každý z přítomných přišel vyhrát, ale hlavní cena je jen jedna… 

Zprávičky z mateřské školičky  

Milí čtenáři, 
první červnový den se v naší mateřské škole nesl v duchu oslav Mezinárodního 
dne dětí. Díky fi nančnímu přispění obce Stará Hu i rodičů si děti tento den 

opravdu naplno užily. Vyřádily se při dopoledni plném soutěží, her, tanců i skákáním v nafukova-
cích hradech. Při další akci jsme se s dětmi vypravily na celodenní výlet za medvědy do Berouna. 
Počasí nám naštěstí opět přálo. Ti, co navštěvují MŠ nejdéle, tedy předškoláci, si vyzkoušeli jaké 
to je ve školce v noci. Přespání jsme si ještě zpestřili táborákem a opékáním buřtů. Za celý kolektiv 
MŠ i děti bychom chtěli poděkovat paní Kadlecové a paní Hubáčkové, které si připravily pro děti 
dopoledne plné zábavy a pozvaly nás na jejich zahradu. Děti si vyzkoušely výrobu krásných barev-
ných mýdel, která si odnesly domů pro radost. 
Tento měsíc jsme se konečně dočkali úrody ze svých malých záhonků. Děti ochutnávají vlastní 
ředkvičky, hrášek, jahody i rybíz. Jako každý rok, tak i letos se budeme loučit s našimi předškoláky, 
proto jsme jim uspořádali zahradní slavnost, kde jsme je pasovali na školáky a ještě jsme se s nimi 
rozloučili na obecním úřadě. 
Za naší školku bychom vám chtěli popřát krásné prázdniny plné rodinné pohody a nových dobro-
družství. Zároveň vás žádáme o zvýšenou opatrnost. Děti budou všude! 

 

Celkově musíme ale uznat, že nás účast v sou-
těži obohatila v mnoha směrech, přinesla řadu 
nápadů, podnětů ke zlepšení a případným 
změnám a především utvrdila v tom, že má 
smysl se této soutěže zúčastnit. Donutila nás 
podívat se na naši obec, na vzájemné soužití 
a všechny akce a aktivity trochu jinýma očima. 
Vytvořili jsme album akcí, které jsme nazvali 
„Rok na vsi“. A přestože jsme si vědomi, že to 
tady žije, všechny překvapilo, že není měsíc, 
aby se v naší obci cosi nekonalo:
Leden – Tříkrálová sbírka, Hasičský ples
Únor – Obecní ples
Březen – Oslava MDŽ u Klubu důchodců, Jarní 
slavnosti v MŠ a ZŠ, nově také návštěva diva-
delního představení v Praze
Duben – Úklid obce – Den Země, stavění máj-
ky a pálení čarodějnic
Květen – Pokládání věnců u Památníků, Den 
pejsků v Památníku KČ
Červen – Obřad pro předškoláky v obřadní 
síni, Zahradní slavnost v ZŠ, dětské divadelní 
představení, Letní posezení Klubu důchodců
Červenec – divadelní představení pořádané 
Místním kulturním střediskem a divadelním 
spolkem DEHHET v Památníku KČ
Srpen – Hasičská pouová soutěž, Pouové 
posezení
Září – Svátek spadaného listí v Památníku KČ, 
zahájení školního roku

Říjen – Den seniorů, obřad Šedesátníci
Listopad – návštěva divadla v Praze
Prosinec – Rozsvícení vánočního stromu, vá-
noční setkání Klubu důchodců, Vánoční jar-
mark základní a mateřské školy.
Jak vidíte, rozhodně toho není málo a během 
roku se občas objeví nepravidelné akce. Všech-
ny vyjmenované aktivity předpokládají větší či 
menší přípravu organizační i programovou. 
Děkujeme ještě jednou všem, kteří se jakkoli 
podíleli na přípravě programu pro hodnotitel-
skou komisi. Poděkovat také chceme všem, 
kdo se podílí právě na „práci s dětmi“. Člen-
kám Sboru pro občanské záležitosti, které jsou 
zpravidla jedny z prvních, které se s novoro-
zenými občánky setkávají a připravují jejich 
rodinám obřad na uvítání, učitelkám a vycho-
vatelkám základní a mateřské školy, trenérům 
sportovních oddílů, vedoucím kroužků a dal-
ších mimoškolních aktivit, členům Místního 
kulturního střediska a všem, kteří s dětmi a pro 
děti pracují. V neposlední řadě velký dík rodi-
čům, kteří své děti ve všech jejich aktivitách 
podporují. 
Věříme, že příští rok se soutěže opět zúčastní-
me. Snad se nám všem podaří zúročit nabyté 
zkušenosti a přivézt pro obec jedno z dalších 
ocenění. 

Petr Dragoun, Marie Guillenová

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci 
červenci dožívá paní Miloslava Chýlová.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví 
paní Jarmila Svojitková a paní Jaroslava Křížová.

Srdečně blahopřejeme

Poděkování

Děkuji tímto výboru Klubu důchodců ve Staré 
Huti za hezký dárek s kytičkou k mému život-
nímu jubileu.

Jarmila Pecková

Základní škola

Konec školního roku byl opravdu 
plný akcí. Od 8. do 12. června 
jsme byli na škole v přírodě u řeky 

Sázavy v rekreačním areálu Lávka u Chocerad. 
Program se nesl v duchu Afriky. Děti si zkusi-
ly jaký je život v různých afrických kmenech, 
vyráběly oblečení, masky na obličeje, vlajky 
a hudební nástroje. V průběhu týdne jsme na-
vštívili i hrad Český Šternberk. Domů jsme se 
vraceli všichni vyčerpání, ale plni zážitků. Dne 
18. června celá škola zavítala na exkurzi do 
čističky odpadních vod v Dobříši. Dále naše 
kroky vedly do čajovny Velbloud, kde nás če-
kalo překvapení v podobě chutného poháru. 
Pokud chcete vidět, jak jsme zdatní ve výtvar-
né a pracovní výchově, navštivte náš obecní 
úřad. Najdete tam výstavu „Zvedni hlavu nad 
sebe, podívej se na nebe ... aneb všechno lítá 
co peří má“.
Výlety a exkurze jsme zakončili zahradní slav-
ností, kde jsme se rozloučili s žáky pátých roč-
níků a přivítali budoucí prvňáčky.
Krásné prázdniny všem přejí žáci a kolektiv 
pracovníků školy.

Dana Kunrtová

Vzpomínáme

25 let uplynulo od 4. čer-
vence 1990, kdy nás náhle 
opustil náš táta pan Jiří Kli-
ka, autoelektrikář ze Staré 
Huti. 

Stále vzpomínají 
synové Jiří a Vladimír

Dětský den Výlet za medvědy
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K článku o knize Královský komorní hrad Dobříš

Při psaní knih vždy musíte počítat s tím, že se časem dočkáte konstruktivní kritiky, která vám dává 
možnost zamyslet se nad svou prací. Anebo vám připomínky pomůžou najít chybu, kterou při 
psaní podobné literatury musíte počítat. Přesto, když už se rozhodne kritik hodnotit cizí práci, 
musí mít srovnatelné vědomosti daného tématu, anebo větší.
Kniha „Královský komorní hrad Dobříš“ se převážně zabývá historií Dobříšského hradu od jeho 
vzniku až po současnost. Navíc je text obohacen o pokus zmapovat historii dobříšského zámku 
v jeho prvních sto letech, tedy mezi lety 1666–1766. Doplňkovou kapitolou je „Z historie želez-
ných hutí na dobříšském panství“, které se převážně věnuje kritika pana Karla Kliky uveřejněná 
v minulém čísle Dobříšských listů. Hned v úvodu zpochybňuje práci pana Karla Hejnice, která je 
základem této části knihy. Článek byl již uveřejněn v knize „Za zvuku mlýnských kol“, který vydal 
Okrašlovací spolek Dobříš v r. 2010. Z čeho přesně čerpal nevím, ale Václav Hataj byl jeho přítel, 
takže je pravděpodobné, že čerpal z jeho práce. Pán Václav Hataj hamry nikdy neviděl, proto jeho 
kresby dávají jen jistou představu o možné podobě. Jediná původní kresba, která odpovídá realitě 
je kresba Josefa Loukoty, na str. 200, protože jej kreslil podle existující předlohy. Přesto je pravda, 
že pod kresbami jsem uvedl špatné jméno, Hataj se opravdu nejmenoval Josef ale Václav. Dále 
nevím o jaké kaberně pan Klika mluví a na jaké straně má tato mylná informace být. Další infor-
mace je již užitečná a upřesňuje fotografi e, u kterých byl špatně popisek. Což je bohužel všechno. 
Ohledně str. 187 bych doporučoval si přečíst celou stránku tak jak ji pan Hejnic, nikoli já, napsal. 
Popisuje zde vznik a vývoj dělnického hnutí ve Staré Huti, které začíná informací z r. 1829 a končí 
oslavou prvního svátku práce 1. 5. 1906. Přesto děkuji za připomenutí knihy, kterou jsem vydal na 
konci minulého roku.  Petr Kadlec

Přehled odehraných utkání ve 
fotbale

Jaro 2015
Stará Hu – Višňová 2:1
Mokrovraty – Stará Hu 5:1
Stará Hu – Nový Knín „B“ 0:4
Prostr. Lhota – Stará Hu  4:3
Stará Hu – Vlt. Hříměždice  1:2
Stará Hu – MFK Dobříš „C“  1:2
Dal. Dušníky – Stará Hu  2:2
Stará Hu – Borotice  2:2
SK Petrovice – Stará Hu  3:4
Stará Hu – Počepice  4:0
Obořiště – Stará Hu  3:2
Stará Hu – Kamýk  3:1
Lečice – Stará Hu  2:3
Nejlepší střelec je Adam Žižka s 21 bran-
kami.
Je potřeba každý hlas, tak na podzim při-
jte zas.

Galerie Knihovna

Srdečně vás zveme do naší Galerie Knihovna, kde je až do konce prázdnin umístěna výstava 
prací dětí základní školy ve Staré Huti. Tématem výstavy je „Zvedni hlavu nad sebe, podívej se 
na nebe… aneb všechno lítá, co peří má“. Výstava je přístupná v době úředních hodin obecní-
ho 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 po dobu prázdnin otevřena pouze ve středu 
od 14–18 hod.

Pozvánka do divadla

Divadelní spolek DEHHET vám na pátek 
17. července a sobotu 18. července 
připravil divadelní představení Poslední 
půjčka. Začátek je v 19.30 hod.

V pátek 21. srpna a v sobotu 22. srpna 
se můžete těšit na francouzskou komedii 
Inzerát v podání Místního kulturního stře-
diska Stará Hu. Začátek je ve 20 hod.

Památník Karla 
Čapka ve Stži

Dejte hlas Památníku Karla Čapka, který se 
účastí prvního ročníku soutěže o nejlepší 
muzeum. Hlas můžete zadat na tomto webu: 
http://www.do-muzea.cz/pamatnik-karla-cap-
ka-ve-stare-huti-u-dobrise/
Projevte nám svou přízeň a pomozte nám 
k pěknému umístění. Za vaše hlasy předem 
děkujeme.

Výsledky mistrovských 
utkání v národní házené 
– jaro 2015

Přinášíme souhrn výsledků jarní části oblast-
ního přeboru, ročníku 2014/2015 národní 
házené v kategoriích mužů a žen. Muži, i přes 
dvě porážky na jaře, se opět stali přeborníky 
Středočeské oblasti. Slabou chvilku si vybrali 
doma, když prohráli se Spoji Praha A 11:16 
a na Republikánu Praha 15:16. Ostatní sou-
peře porazili: Podlázky 20:16, Řevnice 24:21, 
Modřany 17:15, Čakovice 30:24, Spoje B 25:12 
a Bakov 23:22. Stejně jako v předchozích le-
tech, ale postup do II. ligy odmítli.
Ženy měly tradičně lepší jaro než podzim 
a skončily čtvrté. Zvítězily v Březně nad A 
16:14 a B 17:10, Čakovicích 20:11, doma se 
Spoji 15:14 a Modřany 18:13, prohrály pouze 
s Podlázkami 14:15. 
Také „dívčí přípravka“ sehrála několik přátel-
ských utkání. Doma na Modřany nestačila, 
prohrála 4:14, protože byl příliš znát věkový 
a hlavně herní rozdíl starších a déle hrajících 
děvčat z Modřan. To v Nezvěsticích, v turnaji 
v miniházené se dvěma týmy domácích, byla 
obě naše družstva úspěšná a radovala se z ví-
tězství:
Stará Hu A : Stará Hu B 11:11
Nezvěstice A : Stará Hu B 6:6
Stará Hu A : Nezvěstice B 14:8
Stará Hu B : Nezvěstice B 15:5
Nezvěstice A : Stará Hu A 6:13

Děvčata pilně trénují a od podzimu budou 
hrát oblastní přebor mladších žákyň. 

j.s.

muži
1 TJ Stará Hu 16 14 0 2 373 : 241 26
2 TJ Spartak Modřany 16 12 0 4 280 : 240 24
3. NH Řevnice 16 10 1 5 314 : 313 21
4. KNH Spoje Praha A 16 10 1 5 259 : 233 21
5. Sokol Bakov  16 8 0 8 289 : 277 16
6. TJ Sokol Podlázky 16 7 1 8 311 : 312 15
7. TJ Avia Čakovice  16 2 3 11 201 : 275 7
8. KNH Spoje Praha B 16 2 2 12 222 : 313 6
9. TJ Republikán Praha 16 1 4 11 278 : 323 4

ženy 
1 TJ Sokol Podlázky 12 10 1 1 209 : 154 19
2. KNH Spoje Praha 12 8 1 3 229 : 191 17
3. TJ Sokol Březno A 12 8 0 4 233 : 179 16
4. TJ Stará Hu 12 8 0 4 187 : 156 14
5. TJ Spartak Modřany 12 5 0 7 185 : 189 10
6. TJ Sokol Březno B 12 1 2 8 130 : 193 4
7. TJ Avia Čakovice 12 0 0 12 136 : 247 0

Házená – šastní v Nezvěsticích

Krátké připomenutí divadelních předsta-
vení dramatického kroužku základní školy 
ve Staré Huti pod vedením paní Dagmar 
Majzelové uvedených v červnu v zahradě 
Památníku Karla Čapka.

Přejeme všem krásně prožité dovolené, 
dětem pohodové prázdniny a všem hodně 
sluníčka a pohody během celého léta!
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Podle bankovní poradkyně pobočky UniCredit Bank 
Expres v  Dobříši, paní Jany Kahounové, můžete díky 
převedení půjčky či půjček, a  především díky nízké 
úrokové sazbě radikálně ušetřit peníze ve svém 
rodinném rozpočtu, a navíc získat odměnu 3 000 korun.

Češi rádi šetří, a proto s největší pravděpodobností patří-
te mezi ty, kdo mají pocit, že jejich výdaje jsou příliš vysoké 
a měli by více spořit. Možná hledáte stále další možnosti, 
kde ušetřit, avšak mnohé vaše úsporné pokusy končí jojo 
efektem. Jak už tomu u diet bývá, řešením není jen lepší 
pohyb, v tomto případě na účtu, ale hlubší zamyšlení.

A to by mělo začít pohledem na vaše dosavadní závazky. 
Ať už dorovnání kontokorentu za nečekané výdaje či splátky 
úvěru na rekonstrukci bytu nebo kreditní karty z dovolené, 
to vše by se mělo stát středem vaší pozornosti. Převedením 
půjčky do jiné instituce, která nabízí nižší úrokové sazby, 
než které máte u původní splácené půjčky, nebo sloučením 
více závazků do jediné půjčky si zjednodušíte způsob splá-
cení. Splácíte totiž jen jednu půjčku za výhodnější úrokovou 
sazbu a tak si snížíte svou měsíční splátku. Pokud některé 
instituce nabízejí ještě něco navíc, což v případě UniCredit 
Bank je bonus ve výši 3 000 Kč, tak si v rodinném rozpočtu 
jedině přilepšíte.

„Chuť Čechů k převádění půjček roste, podle našeho prů-
zkumu téměř polovina Čechů i Slováků, kteří splácí jakýkoliv 
úvěr, uvažuje o tom, zda by u jiného poskytovatele neplatili 
méně. Stejně tak víme, že ten, kdo půjčky převádí, nechce 

jen ušetřit, ale chce získat i něco navíc. Proto teď u PRESTO 
Půjčky nejen výrazně snižujeme úrokové sazby, které nově 
začínají od 3,9 % p. a., ale také nabízíme bonus 3 000 ko-
run,“ říká poradkyně pobočky UniCredit Bank Expres v Dob-
říši paní Jana Kahounová. UniCredit Bank tak dnes nabízí 
jednu z  nejvýhodnějších sazeb u  spotřebitelských půjček 
v České republice a na Slovensku vůbec.

Právě k UniCredit Bank lze převést nejen klasické spotře-
bitelské úvěry od banky i nebankovních subjektů, ale i kon-
tokorent a  kreditní karty. „PRESTO Půjčka je jednoduchý 
spotřebitelský úvěr, který vyřídíte při jedné návštěvě banky. 
Stačí dodat minimum dokumentů ke stávajícím úvěrům, 
a my již vše vyřídíme za Vás,“ zdůrazňuje Jana Kahounová.

V UniCredit Bank díky nové PRESTO Půjčce s  revolučně 
nízkou sazbou od 3,9 % tak můžete značně ušetřit na mě-
síční splátce. Zmíněný bonus 3 000 korun navíc získáte, po-
kud si převedete nebo sloučíte úvěry v celkové nesplacené 
výši minimálně 100 tisíc korun, a to na dobu alespoň pěti 
let, aktivně budete využívat účet u UniCredit Bank a k tomu 
si sjednáte pojištění schopnosti splácet.

Ve snaze ušetřit tak již netřeba nutit své křečky k výrobě 
elektrické energie, ale stačí přijít do UniCredit Bank a zeptat 
na možnosti převedení svých půjček.

Více informací, jak výhodně převést své půjčky a sku-
tečně uspořit, získáte v pobočce UniCredit Bank v ulici 
Plukovníka B. Petroviče 219 nebo na tel.: 955 964 401.

NA PŘEVEDENÍ PŮJČEK MŮŽETE VÝRAZNĚ 
UŠETŘIT A ZÍSKAT ODMĚNU NAVÍC













INDIA CHERRY A ROBUSTA SCR.17 
Kontinent: Asie
Oblast produkce: Mysorské hory
Nadmořská výška: 1800 m n. m.
Chuťový prof l: silná a výrazná káva s hořkou 
chutí a přídavkem oříšků

COLUMBIA ARABICA SUPREMO SCR.18
Kontinent: Jižní Amerika
Oblast produkce: Santa Marta
Nadmořská výška: 1500–2000 m n. m.
Chuťový prof l: vyznačuje se jemnou chutí 
tmavé čokolády, oříšků a vůní medu

ETHIOPIA SIDAMO
Kontinent: Střední Afrika
Oblast produkce: Sidamo
Nadmořská výška: 2000 m n. m.
Chuťový prof l: lehčí sametové tělo s výraznou 
květinovou vůní a ovocnou kyselostí

VENEZIA BLEND 
je směs složená z vybraných zrn Coffea 
Arabica původem z Columbie, Panamy 
a Brazílie. 
Její mírná hořkost mandlového marcipánu 
a čokolády vytváří velmi příjemnou a svěží 
chuť. Tato káva vyniká nejen nádhernou vůní,
ale i lehce kořeněnou medovou dochutí.

PALERMO BLEND
je velmi silná kávová směs složená z 80 % 
zrny Coffea Arabica z Columbie, Tanzanie, 
Nicaraguy a z 20 % zrny Coffea Robusta 
z indických plantáží. 
Tato káva s příchutí rozinek a směsí 
čokoládových tónů tvoří dokonale 
harmonickou chuť jihoitalské kávy plné cremy.

DECAFFEINATED COFFEE
Bezkofeinová káva upravená pomocí 
přirozené metody, která odstraní kofein při 
zachování veškerého aroma a chutí 
z nejlepších káv odrudy Arabica.

130
Kč

170
Kč

Z našeho stálého sortimentu čerstvě pražených káv nabízíme například:

COFFEE POINT, Pražská 1808, 263 01 Dobříš
Objednávky: 603 274 986, info@coffeenow.cz www.coffeenow.czCOFFEE NOW s. r. o.

94
Kč

126
Kč

149
Kč

P   RAŽÍRNA VÝBĚROVÉ KÁVY
Jsme lokální pražírna se specializací zejména na jednodruhové Arabiky a jejich směsi.

Zabýváme se také doplňkovým prodejem kávového vybavení.
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http://www.coffeenow.cz









