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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Rákosníčkovo hřiště
se otevřelo dětem

Foto: Lidl ČR

V neděli 18. 6. v 10.00 hodin se
okolí sportovní haly v Lipkách proměnilo ve svět jako z dětských snů.
Nadešel čas slavnostního otevření
Rákosníčkova hřiště. Společnost
Lidl připravila program plný pohádkových písniček s bohatým
občerstvením, konaly se soutěže
pro děti a hlavní postavou dne byl
oblíbený Michal Nesvadba, který
bavil malé i velké návštěvníky po
celý den.
Společnost Lidl staví Rákosníčkova hřiště již šestým rokem. Dětská
hřiště se symbolem pohádkového
Rákosníčka jsou určena zejména
dětem předškolního věku a nabízí
jim k aktivnímu hraní velkou prolézačku, pískoviště, šikmou horolezeckou stěnu, lanovou překážku,
a nechybí ani kolotoč a houpačky.
Na oplocené hřiště se vešel i domeček, své místo tu mají i lavičky
a zpevněná plocha pro kočárky.
Na program Lidlu pak navázalo
město Dobříš hudebním programem a k poslechu, tanci a k dobré náladě hrála na závěr slunného
dne skupina Klikaři. Návštěvníci
akce měli možnost odevzdat slosovatelné dotazníky o ceny věnované
městem Dobříš, kde hodnotili, jaký
herní prvek a co se jim nejvíce líbilo. Jak je vidět z grafu, jednoznačně
vítězí prolézačka.
Graf najdete na straně 2.
Vylosovaní účastníci jsou uveřejněni na stránkách města. Za odevzdané hlasy děkujeme a vítězům
blahopřejeme!
Aby nové hřiště mohlo bez úhony
sloužit svému účelu, je v jeho blízkosti umístěna webová kamera,
a tak můžete (spolu s městskou
policií) i vy sledovat na webových
stránkách města nejen hru dětí,
ale i případnou nežádoucí aktivitu
všudypřítomných vandalů.
Přeji všem dětem, aby se z nového
hřiště mohly dlouho radovat!
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu
majetku města
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Dobříšský regionální trh
Červencový trh
se koná v sobotu 8. 7. 2017
od 8.00 hod.
na dobříšském
tržišti za Kopáčkovým domem.
Přijďte si nakoupit čerstvé regionální potraviny, poslechnout si
příjemnou hudbu a užít si skvělou atmosféru, která na každém
trhu panuje.
Těšíme se na vás!
Pavel Bodor, tel.: 731 266 464,
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz
Nikol Sevaldová, tel.: 721 708 808,
e-mail: trhy@mestodobris.cz

Úpravy hlediště a hrací
plochy sportovní
haly Dobříš – 1. etapa
celkové modernizace
Začátkem června letošního roku
byla vypsána výzva k podání cenových nabídek na stavební úpravy hlediště a sportovního povrchu
dobříšské sportovní haly. Navržené úpravy spočívají zejména
v rekonstrukci hlediště, rozšíření
hrací plochy a výměně sportovního povrchu. V rámci projektu
bude pořízeno i některé sportovní
vybavení s kotvícími prvky (např.
basketbalové koše, volejbalové/
tenisové sloupky, tyče na šplh,
kruhy či hrazda). Instalovány budou také dvě dělící opony sloužící
k rozdělení velké hrací plochy na
tři menší hřiště.
Stavební práce budou probíhat
v měsících červenec–září r. 2017.
Díky vybavení a lepším parametrům hrací plochy budou moci již
od října halu více využívat např.
školy pro školní výuku, sportovní
oddíly i široká veřejnost.
Za město Dobříš
Ing. Markéta Flígrová,
odbor místního rozvoje
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Rákosníčkovo hřiště se otevřelo dětem – graf

Stručné informace
z 21. zasedání Zastupitelstva
města Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 15. 6.
2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Pozdější příchod na jednání předem ohlásili: Ing. Denisa Havlíčková, RNDr. Jiří Kastner, MUDr. Stanislav Holobrada.

Přál bych si vzájemný respekt...
... říká Radek Řechka, který před rokem nastoupil jako tajemník městského úřadu v Dobříši. Na tomto
pracovním postu vystřídal svoji předchůdkyni, Ing. Bohumilu Budkovou, po které převzal nejen fungující
agendu, ale i kancelář, kterou obratem dovybavil o velkou bílou nástěnnou tabuli. Pomáhá mu totiž vysvětlovat důležité procesy a změny, které je zapotřebí přenést do praxe.

V polovině května jste spolu s panem starostou přebíral za Dobříš cenu Přívětivý úřad,
což je po roce ve funkci tajemníka poměrně
zajímavé ocenění, ne?
Umístili jsme se na třetím místě ve Středočeském kraji hned za Černošicemi a vítězným Benešovem, a to v konkurenci 23 měst. Určitě to
je příjemné ocenění naší práce, ale musím hned
zkraje podotknout, že cenu získal celý úřad, ne
jen já jako tajemník. A to za práci, kterou náš
úřad dlouhodobě odvádí a za všechny nadstandardní služby, které poskytuje občanům Dobříše a lidem ze spádových oblastí.
O jaké nadstandardní služby se jedná?
Jak už jsme o tom psali v Dobříšských listech
minule, je to především služba mobilního městského úřadu pro imobilní spoluobčany, dále hlášení závad, informace o probíhající údržbě zeleně nebo třeba elektronické hlášení městského
rozhlasu či možnost vyzvedávání dokumentů
v sobotu pro ty, kteří jsou během pracovního
týdne příliš vytížení.
Co dalšího se Vám už povedlo?
Snažím se úřad co nejvíce přizpůsobit 21. století
tak, aby se mohlo maximum úředních záležitostí vyřídit elektronickou cestou. Zmodernizovali
jsme webové stránky města, zavedli městskou
stránku na facebooku, jsme v kontaktu se spolky, které si nyní na základě schváleného městského rozpočtu jasně odvodí výši dotace v grantovém fondu na příští rok. Což je novinka, která
je nedostává do nejistoty na počátku každého
kalendářního roku, z čeho budou financovat
svůj chod, a řada novinek se ještě připravuje.
Které novinky to budou?
Už od svého nástupu zastávám názor, že občan
musí svému úředníkovi především rozumět, je
totiž zprostředkovatelem mezi životem občana
a platnými zákony. Nejspíš všichni dobře známe situaci, kdy otevřete úřední dopis a zjistíte,
že nemáte nejmenší ponětí, co po vás dotyčný
úředník vlastně chce. Byl bych opravdu rád, aby

k nám nikdo nemusel zbytečně volat či dokonce
chodit a písemné komunikaci rozuměl po prvním přečtení. Rozhodně však nečekejte, že odstraníme všechny paragrafy a zavedenou úřední
mluvu během pár dní.
Je pravda, že nad některými paragrafy občas
zůstává rozum stát…
A to je další věc, se kterou se snažím pracovat.
Zastávám názor, že nejlepší je, aby se lidé vzájemně domluvili a našli společnou řeč bez toho,
aby do případů musel za každou cenu zasahovat úřad. Pokouším se být nejdříve hlavně mediátorem, tedy někým, kdo nabádá rozhádané
sousedy ke shodě a ke kompromisu, teprve
když to nejde, přijdou na řadu paragrafy. Jenže
to už obvykle je jedna strana vítěz a druhá poražená. Přitom stačí málo a po vzájemné domluvě
by mohly být víceméně spokojené obě strany.
Takže stačí, když se obě strany domluví...
Ne vždycky. Někdy to v praxi bez paragrafů bohužel prostě nejde, a to i kdyby se obě strany
shodly. Například teď mám na stole stavební řízení ohledně přístřešku pevně spjatého se zemí,
který je blíže plotu než 2 metry.
V takovém případě musí být schválená projektová dokumentace, zahájeno stavební řízení atd.
Přístřešek za cca dvě tisícovky se pak kvůli těmto byrokratickým překážkám vyšplhá klidně i na
deset tisíc, a to i přes to, že soused se stavbou
souhlasí a nedělá žádné problémy. V takovém
případě se nabízí dvě možnosti – dodržet zákon
vše zpracovat a zaplatit, nebo zkrátit zastřešení,
aby nezasahovalo blíže než 2 metry k plotu, protože obcházet zákon prostě nemůžeme. V každém případě jsem pokaždé rád, když se najde
schůdné východisko i ze zdánlivě neřešitelných
situací.
Kdo je Bc. Radek Řechka
Od roku 2016 tajemník Městského úřadu Dobříš, v roce 2014 se stal radním města Dobříše.
Předtím působil ve vysokém školství, naposledy
jako kvestor Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.
Vystudoval informatiku a obor ekonomika
a management, kde získal titul bakaláře. Radek
Řechka je aktivní sportovec – lyžuje, běhá, hraje fotbal, rád jezdí na kole a má zálibu v sebeobranném umění Krav Maga. Na italské zimní
olympijské hry z roku 2006, kterých se účastnil
jako člen české bobistické reprezentace, prý už
jen vzpomíná.
red. – NS

Informace starosty
 Objekt čp. 1603 – „Papežanka“
Úvodním slovem představila projednávaný bod
Mgr. Petra Neubergerová. Informovala přítomné, že se sešla komise pro podporu skautingu,
která projednávala pět návrhů a variant možností prodeje budovy „Papežanka“. Také sdělila,
že o budovu, resp. nebytový prostor a jeho správu má zájem také Český rybářský svaz.
Dále Mgr. Petra Neubergerová, místostarostka
města, informovala, že v prvním zářijovém týdnu bude svolána ještě diskuze pro širší veřejnost, další spolky a zastupitele, aby se všichni,
kdo budou mít zájem, mohli vyjádřit. Následně
by, na příštím zasedání, zastupitelstvo města
mělo v této věci zaujmout konečné stanovisko.
 Objekt bývalého kina
Úvodním slovem představil bod starosta města.
Informoval o kulatém stolu, který měl za úkol zahájit zadání formulace pro výstavbu budoucího
domu s knihovnou a spolkovou činností.
Za sebe, jako za svoji osobu, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, uvedl, že v zájmu vyřešení projektu,
aby se mohlo stavět, kontaktoval zastupitele
Ing. Ivo Salcmana, požádal ho o spolupráci
a s jeho souhlasem jej pověřil koordinací prací
při zadání budoucí stavby se spolkovou činností.
V nejbližší době se bude konat řada jednání, do
nichž budou zapojeni zpracovatelé projektové
dokumentace, společnost 4DS, s.r.o. Bude v maximální míře využito to, co je využitelné z původního projektu, a výstupem by mělo být zadání pro knihovnu se spolkovou činností. V září by
pak zastupitelstvo mělo radu města usnesením
směrovat, jak dále postupovat, a to na základě
představení, prezentace, námětu studie domu
s knihovnou a se spolkovou činností i s dalšími
aktivitami, které se tam vejdou. Cesta, kterou by
se měly práce na objektu bývalého kina ubírat,
je především ve sběru podkladů, podnětů, potřeb, požadavků a jejich následná sumarizace,
která vyústí ve zpracování návrhu zadání, o kterém v září rozhodne zastupitelstvo.
 Územní plán – územní studie
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, úvodem přítomným
oznámil, že bylo, v souladu s usnesením zastupitelstva, zpracováno právní stanovisko k územním studiím a jejich významu a předal slovo
tajemníkovi úřadu, Bc. Radku Řechkovi, aby
informoval přítomné o problematice z hlediska
státní správy. Tajemník požádal zastupitele, aby
jasně deklarovali, co má být dále s územím Úvozová–Bzdinka, na něž se má vypracovat územní
studie.
Starosta města uvedl, že pokud někdo ze zastupitelů nechce, aby se v některé z lokalit, která
je v územním plánu jako zastavitelná, stavělo, musí v tomto smyslu navrhnout usnesení
o změně platného územního plánu, o němž
bude možno hlasovat.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY
 Realizované a připravené projekty
O aktuálních projektech informoval přítomné
Mgr. Stanislav Vacek, MPA.
Základní škola 35, Dobříš – začala rekonstrukce,
dostavba a přístavba; rekonstrukce skončí 31. 8.
2017, takže školní rok by měl začít bez zpoždění.
Starosta města dále informoval o sběrném dvoru, kde je třeba opravit havarijní stav dešťové
kanalizace, a to včetně tzv. lapolu.
Rekonstrukce 5. MŠ – byla přiznána dotace, bude
vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby,
cílem je navýšení kapacity zařízení o dvě třídy.
Modernizace sportovní haly spočívá v rekonstrukci sportovní plochy, jejím rozšíření na
3 sportovní plochy, včetně opravy střechy, aby
bylo zabráněno zatékání.
Dále zastupitelé obdrželi materiál ohledně využití pytlového svozu v lokalitě Malá Strana.
Další materiál se týkal kapacity našich základních škol – pro letošní školní rok je kapacita
škol dostatečná, pro příští školní rok je rezerva
93 žáků. Starosta města informoval, že k řešení
kapacity škol v příštích letech jsou dvě cesty.
První cesta, ke které s určitostí nedojde, je vypovědět smlouvy s obcemi, pro které Dobříš zajišťuje školní výuku v našich školách. Druhá cesta:
sejít se se starosty obcí a domluvit se na společném financování rozšíření kapacit škol.
 Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2016
ZM bere na vědomí závěrečný účet Svazku
obcí Dobříšska a Novoknínska za rok 2016.
 Zápis z jednání finančního výboru města
Dobříše ze dne 13. 6. 2017
ZM bere na vědomí zápis z jednání finančního
výboru ze dne 13. 6. 2017.
 Rozpočtové opatření č. 3/2017, vč. přehledů
o plnění rozpočtu k 31. 5. 2017
Komentář k rozpočtovému opatření č. 3/2017
představil Ing. Tomáš Hadžega. Konstatoval,
že předložený návrh rozpočtového opatření
č. 3/2017 zohledňuje zejména skutečnosti, které nebyly známy v době schvalování rozpočtu
města na rok 2017.
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou navyšuje o 27 304 tis. Kč
(příjmy celkem činí cca 226,2 mil. Kč) a výdajové
stránky o 28 721 tis. Kč (výdaje celkem činní cca
270,9 mil. Kč). Obecná rezerva se sníží o 1 417 tis. Kč.
ZM schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 100 000 Kč z ORG. 523 pro Římskokatolickou farnost Dobříš na opravu podlahy kůru
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017.
ZM bere na vědomí přehledy o plnění příjmů
a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 5. 2017.
 Závěrečný účet a účetní závěrka města Dobříše za rok 2016
Úvodem k tomuto projednávanému bodu
Ing. Tomáš Hadžega sdělil podstatné, a to, že
účetní závěrka prošla kontrolou auditora, nebyly shledány žádné nedostatky a účetnictví věrně
zobrazuje činnost našeho města. Hospodaření
města skončilo k 31. 12. 2016 přebytkem, saldo
příjmů a výdajů činilo + 19,4 mil. Kč.
Příjmy byly v roce 2016 naplněny ve výši
101,5 %, výdaje byly čerpány ve výši 93,1 %, došlo k úspoře cca 12,1 mil. Kč a zůstatek na běžných účtech a účtech peněžních fondů města
činil k 31. 12. 2016 – 61,8 mil. Kč.
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ZM souhlasí s hospodařením města za rok 2016
bez výhrad.
ZM schvaluje účetní závěrku města za rok 2016.
 Změna stanov Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko
Komentář ke změně stanov Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko pronesl starosta
Mgr. Stanislav Vacek, MPA. Uvedl, že společnost DOKAS Dobříš, spol. s r.o., má prodlouženy
smlouvy o nakládání s komunálním odpadem
do konce letošního roku, jejich platnost končí
de facto v červenci, rada města rozhodla o jejich prodloužení do konce roku. Od 1. 1. 2018 by
měl nakládání s komunálním odpadem zajišťovat nově vzniklý svazek, jehož je město Dobříš
členem spolu s dalšími šesti obcemi – Stará Huť,
Velká Lečice, Voznice, Čím, Chotilsko, Obořiště.
Stanovy, které jsou zastupitelstvem schváleny,
neobsahují výši členského příspěvku. Nyní je
třeba stanovit způsob platby a výši členského
příspěvku. Navržená výše členského příspěvku
koresponduje se současnou cenou, pouze se
mění mechanismus plateb, tj. prostřednictvím
svazku, který bude dostávat členský příspěvek
od každé jednotlivé obce, resp. města. Stanovení způsobu výpočtu příspěvku je nutné pro
platnost stanov. Předpoklad a dohoda s obcemi
je, že schválení stanov obce předloží do konce
června letošního roku. Dalším krokem bude založení hospodářské společnosti.
Následovala obsáhlá diskuze, týkající se majetku společnosti DOKAS Dobříš, spol. s r.o., svozové techniky, ceníku jednotlivých úkonů, mechanismu plateb příspěvku a jeho výši, možného
rizika ztráty obcí ze svazku, vypořádání plateb
za odpadové hospodářství, strategie obchodu
společnosti RUMPOLD-P, s.r.o., aktivity jednání
s obcemi, aby se připojily do svazku, logistiky,
vlivu zastupitelů na členský příspěvek, možnosti vystoupení města ze svazku, možností získání
dotací na nádoby na tříděný odpad, svozovou
techniku atd. Do diskuse se zapojili Mgr. Jaroslav Melša, Ing. Ivo Salcman, Ing. Marek Vávra,
Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA,
RNDr. Jiří Kastner, Ing. Martin Musil, Mgr. Jan
Marek, jednatel společnosti DOKAS Dobříš,
spol. s r.o.
Ing. Karel Vítek, CSc., svými slovy vyjádřil podporu svazku, Mgr. Adam Böhm uvedl, že zazněla
smysluplná vysvětlení a myšlenka se mu líbí, ale
chybí mu dostatek informací, čísel a komentářů, které by získal v předstihu a mohl si je ověřit,
a proto nemůže pro toto hlasovat. Ing. Ivo Salcman vyjádřil souhlas s Mgr. Adamem Böhmem.
ZM ukládá zástupci města ve svazku na valné
hromadě předložit před schválením příspěvku
města do tohoto svazku kalkulaci hospodaření
svazku při stávajícím složení.
ZM souhlasí jako orgán příslušný podle ust.
§ 85 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, s tím, aby město
Dobříš jako člen dobrovolného Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko hlasovalo na
valné hromadě uvedeného dobrovolného svazku obcí pro změnu stanov uvedeného dobrovolného svazku obcí tak, že v čl. XV stanov bude
bod 2 nahrazen textem:
2. Pravidelný členský příspěvek
a) Pravidelný členský příspěvek každého člena
pro příslušný kalendářní rok bude činit částku, stanovenou v souladu se sazebníkem příspěvků, který je přílohou stanov, na základě

skutečně provedených svozů komunálního
odpadu z jednotlivých kontejnerů, sběrných nádob nebo pytlů, nacházejících se na
území příslušného člena, určených takovým
členem k odkládání směsného komunálního
odpadu a jednotlivých složek separovaného
komunálního odpadu (označením příslušné
nádoby či pytle) a dále konkrétního množství zvláštních druhů komunálního odpadu
(nebezpečný odpad, objemný odpad a podobně), jejichž převzetí člen vyžádá a následně Svazku nebo jím založené právnické
osobě umožní.
b) Výše členského příspěvku bude stanovena
Předsednictvem Svazku ke konci příslušného kalendářního roku, za který členský
příspěvek náleží, a sdělena příslušnému členovi nejpozději do 31. 1. následujícího kalendářního roku. V případě, že člen vůči takto
stanovené výši členského příspěvku podá
Svazku písemné námitky, které nebudou
následně do 15 dnů vypořádány dohodou
člena a Svazku, rozhodne o výši členského
příspěvku takového člena na základě výše
popsaného klíče Valná hromada na její nejbližší schůzi.
c) Takto stanovený členský příspěvek je splatný
do 30 dnů ode dne oznámení jeho výše členovi Svazkem, případně ode dne rozhodnutí
Valné hromady dle bodu b).
d) Každý člen může Svazku poskytnout zálohu
na členský příspěvek formou dílčích zálohových plateb (měsíčních nebo čtvrtletních
splatných vždy před započetím příslušného
období – měsíce nebo čtvrtletí), stanovených na základě předpokládaného množství a svozů odpadu z území takového člena v příslušném kalendářním roce, přičemž
v takovém případě provede Svazek současně
s vyčíslením příspěvku dle předchozí části
tohoto článku i vyúčtování členem uhrazených záloh na příspěvek.
Město dále ukládá, aby na jednání valných hromad dobrovolného Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko jednal jménem města
Dobříše jako člena uvedeného svazku starosta
města.
 OZV č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Dobříš
Úvodním slovem představil projednávaný bod
Ing. Marek Vávra. Mgr. Jitka Urbanová vznesla
dotaz, jak hodlá město postupovat v dalších
částech města, zda je v plánu také zavedení
pytlového svozu. Ing. Markéta Čermáková, MBA,
uvedla, že s MDDr. Terezou Fulínovou rozeslaly
385 ks dotazníků, které se týkaly spokojenosti
občanů s pytlovým svozem, vrátilo se 116 dotazníků s odpověďmi; 41 % dotazovaných je
pro zachování pytlového svozu, 46 % chce vrátit
situaci před pytlovým svozem a 13 % dotazovaných by mělo zájem o mini nádoby. Následovala obsáhlá diskuze k otázce systému třídění
odpadu, možnosti a nemožnosti třídění skla při
pytlovém svozu, jednání se společností Lidl ČR,
o třídění odpadu v širším kontextu, o ambicích
města v třídění, možnostech a snaze zavést malé
popelnice a s tím související možností získání
dotací, nových trendech v třídění, možnostech
a námětech zlepšení třídění odpadu, o motivaci
občanů ke zlepšení třídění, o rozdílech v třídění
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mezi obyvateli v rodinných domech a bytových
domech, o odpovědnosti zastupitelů při rozhodování ve věci této problematiky, o nemožnosti
nalezení systému, který by byl spravedlivý pro
všechny občany. Do diskuse se zapojili Ing. Martin Musil, Mgr. Adam Böhm, paní Anna Kozáková, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Markéta
Čermáková, MBA, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Marek Vávra, MUDr. Stanislav
Holobrada, Ing. Jan Marek, jednatel společnosti
DOKAS Dobříš, spol. s r.o. Z řad veřejnosti vyjádřili své názory paní Romana Bodorová, občan,
který žije v Bruselu, pan Miroslav Sochor.
ZM ukládá radě města předložit do konce října
návrh koncepce svozu komunálního odpadu na
Dobříši.
ZM ukládá radě města prověřit a připravit podklady pro získání dotací na nákup plastových
nádob na tříděný odpad.
Návrh nebyl schválen
ZM ukládá radě města, aby na příští jednání
zastupitelstva připravila vyhlášku, která rozšíří pytlový svoz na všechny oblasti rodinných
domů v Dobříši.
Návrh nebyl schválen
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš ve
variantě 2 (pytlový svoz na Malé Straně na dobu
do 31. 12. 2017).
Návrh nebyl schválen
ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Dobříš ve
variantě 1 (pytlový svoz na Malé Straně na dobu
neurčitou).
 Valná hromada společnosti Středisko zdraví, spol. s r.o., konaná 22. 6. 2017
ZM pověřuje místostarostu města, pana
Ing. Tomáše Hadžegu, nar. 30. 3. 1957, bytem U Pilského potoka 1384, za město Dobříš,
IČ 00242 098, se sídlem Mírové nám. 119, Dobříš,
jako společníka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí na valné hromadě Střediska zdraví, spol.
s r.o., IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, konané 22. 6. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo
jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „Schválení programu“ hlasováním pro
schválení programu jednání valné hromady;
b) v bodě „Schválení účetní závěrky společnosti
za rok 2016“ hlasováním pro schválení účetní
závěrky společnosti za účetní období od 1. 1.
2016 do 31. 12. 2016;

Oznámení
o změně místa
pro vyřízení místních poplatků
na MěÚ Dobříš
Oznamujeme tímto, že kancelář pro správu poplatku za komunální odpad a místních poplatků
(ze psů, záborů veřejného prostranství, vstupného a ubytování) byla přesunuta z 1. patra do přízemí budovy radnice, Mírové nám. 119 (vyřizují
Kateřina Vodrážková a Sylva Řeháková).
Děkujeme za pochopení.
Ing. Šárka Tomášková, vedoucí finan. odboru
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c) v bodě „Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem společnosti za rok 2016“ hlasováním pro schválení převodu celého zisku
společnosti ve výši 667 240 Kč za rok 2016 na
účet 428 (nerozdělený zisk minulých let);
d) v bodě „Projednání zprávy o činnosti společnosti pro rok 2016“ hlasováním pro „bere na
vědomí“ zprávu o činnosti společnosti Středisko zdraví, spol. s r.o., za rok 2016;
e) v bodě „Informace o dceřiné společnosti
Středisko zdraví P+S, s.r.o., IČ 27185940,“ hlasováním pro „bere na vědomí“ zprávu o činnosti společnosti Středisko zdraví P+S, s.r.o.,
IČ 27185940, se sídlem Pražská 38, Dobříš, za
rok 2016;
f ) v bodě „Informace jednatele o budoucím vývoji společnosti ve vztahu k poskytování primární zdravotní péče“ hlasováním pro „bere
na vědomí“ informace jednatele o budoucím
vývoji společnosti ve vztahu k poskytování primární péče;
g) v bodě „Návrh na stanovení tržní hodnoty společnosti – ocenění společnosti“ hlasováním
pro schválení návrhu na stanovení tržní hodnoty společnosti ve formě ocenění společnosti
a pověřuje jednatele společnosti organizací
výběrového řízení na certifikovaného auditora, který ocenění společnosti provede;
h) v bodě „Schválení odměny jednatele společnosti za rok 2016“ hlasováním pro schválení
nenárokové odměny jednateli Střediska zdraví, spol. s r.o., za rok 2016 za úspěšné plnění
úkolů ve výši jeden a půl násobku měsíční
nárokové odměny jednatele, jež je stanovena
smlouvou o výkonu funkce jednatele.
 Návrh na pořízení změny územního plánu –
změna využití pozemku parc. č. 852/20, k.ú.
Dobříš, z plochy zemědělské na plochu RZ –
zahrádkové osady, pozemku parc. č. 897/3,
k.ú. Dobříš, z plochy smíšené nezastavěného území NS na plochu RZ a pozemku parc.
č. 2526/7
Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, vznesl dotaz
k předkladateli tohoto bodu, panu Ing. Karlu Vítkovi, CSc., zda by souhlasil, aby bylo přeřazeno
projednávání tohoto bodu na září, a to vzhledem k plánovanému projednávání územního
plánu na zářijovém zastupitelstvu a k některým
dosud nedořešeným nejasnostem ohledně
územního plánu.
ZM schvaluje přesunutí tohoto bodu na příští
zářijové jednání zastupitelstva dne 7. 9. 2017.
 Návrh na laureáty – Cena města Dobříše za
rok 2016
ZM uděluje Cenu města Dobříše za rok 2016
paní Livii Colloredo-Mannsfeldové a Dipl. Ing.

Jerome Colloredo-Mannsfeldovi, za významnou činnost v oblasti hospodářského rozvoje
a kultury ve městě Dobříš, a paní Haně Rysové
za prezentaci města Dobříš v oblasti kultury (fotografie). V souvislosti s tímto oceněním zastupitelstvo města schvaluje finanční odměnu ve
výši 2× 10 000 Kč.
 Statut Dobříšských listů a statut redakční
rady Dobříšských listů
ZM schvaluje statut Dobříšských listů vypracovaný mediálním výborem města Dobříše.
ZM schvaluje statut redakční rady Dobříšských
listů vypracovaný mediálním výborem města
Dobříše.
Diskuze
Ing. Tomáš Hadžega informoval přítomné zastupitele a veřejnost, že zahájil jednání se spolumajitelem pozemku parc. č. st. 17/1, k.ú. Dobříš,
panem Václavem Havelkou. Jedná se o pozemek, na němž jsou složeny betonové panely na
Mírovém náměstí naproti radnici, mezi trafikou
a bývalou prodejnou obuvi. Z tohoto prvního
jednání vyplynula možnost dlouhodobého pronájmu pozemku, prozatím však nedošlo k návrhu podmínek.
Dále Ing. Ivo Salcman navrhl usnesení, týkající
se svozu komunálního odpadu.
ZM ukládá radě města projednat se společností DOKAS Dobříš, spol. s r.o., svoz komunálního
směsného odpadu v 60litrových nádobách,
s čtrnáctidenním svozem.
Mgr. Kateřina Pechová, ředitelka Městské
knihovny Dobříš, vystoupila s požadavkem, zda
by bylo možné, aby zastupitelé znovu zvážili
radou města zamítnutou rekonstrukci toalet
v knihovně. Ozřejmila přítomným současnou
situaci, která je při větších akcích naprosto neúnosná. MUDr. Stanislav Holobrada konstatoval,
že vzhledem k tomu, že ještě bude nějaký čas
trvat, než proběhne přestěhování knihovny do
jiných prostor, připraví rada města vzhledem
k ekonomickému nákladu rozpočtové opatření,
které bude schváleno. K těmto slovům se připojil i starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, s tím, že
odpovídající návrh usnesení rada města uloží
správci rozpočtu.
red. – NS, zdroj: zápis ZM
V březnovém vydání DL byla v informacích ze
ZM mylně uvedena informace o poskytnutí
daru ve výši 40 000 Kč pobočnému spolku Český kynologický svaz, ZKO Dobříš. ZM schválilo
poskytnutí daru pouze ve výši 20 000 Kč. Tímto
se ZKO Dobříš omlouváme.
red. – NS

Podzimní akce města Dobříš
10. 9. 2017 Dobří(š) v pohybu – sportovně zaměřená akce pro rodiče a děti. Prezentace sportovních spolků s možností náboru dětí.
14. 9. 2017 4. kulatý stůl: Prevence kriminality
– 18.00 hod. v KD Dobříš
23. 9. 2017 Cena města Dobříše za rok 2016
– 19.00 hod. Zrcadlový sál zámku Dobříš

24. 9. 2017 Odpoledne se složkami IZS
– 14.00 hod. v areálu MFK Dobříš
4. 10. 2017 Zdravá a aktivní Dobříš
– 15.00 hod. v KD Dobříš
7. 10. 2017 Běh města Dobříše
– www.behmestadobrise.cz

Podrobné informace o všech akcích naleznete na www.mestodobris.cz.
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Prevence kriminality zahrnuje komplex opatření sociální a situační prevence, včetně informování
veřejnosti o možnostech ochrany před trestnou činností a pomoci obětem trestných činů. Prevence
kriminality úzce souvisí s prevencí dalších sociálněpatologických jevů, z nichž k nejzávažnějším patří nejrůznější formy závislostí. Preventivní aktivity se uskutečňují v rámci celostátním, regionálním
i místním, a to na úrovni primární (celá populace), sekundární a terciární (rizikové skupiny; v podmínkách města Dobříš se jedná o rizikové skupiny děti, mládež a senioři). Strážníci Městské policie Dobříš
proto realizují přednášky pro děti mateřských, základních a středních škol. Témata přednášek jsou
určena vždy podle cílové skupiny. Jen pro představu, nejčastější témata jsou: dopravní výchova,
šikana, kyberšikana, stalking, kyberstalking, návykové látky, obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku – zábavní pyrotechnika, trestní odpovědnost mladistvých atd. Pro seniory jsou
to pak otázky dluhového zatížení, týrání seniorů, podomní prodej. V posledních letech vzrůstá
poptávka ze strany škol po přednáškách pro děti a mládež. Mezi nejzajímavější akce realizované
v oblasti primární prevence na Dobříši patří: Dopoledne se složkami IZS, Policiáda, Zábavné odpoledne se složkami IZS, Psí seminář, Beseda pro veřejnost Prevence kriminality. Tento výčet
nejvíce pozitivně hodnocených projektů nám dává jasný signál, abychom v této aktivitě pokračovali
i nadále. Do budoucna máme připraveny k realizaci v oblasti primární prevence tyto cíle:
 9. 8. 2017 – přednáška pro seniory v Klubovně DPS (dluhová zatíženost, jak se bránit týrání, podomní prodej),
 14. 9. 2017 – kulatý stůl pro veřejnost na téma Prevence kriminality v Dobříši,
 SOS tlačítka pro seniory (v případě dostatečného zájmu ze strany seniorů),
 Na rok 2018 – opět Psí seminář, Policiáda, Dopoledne se složkami IZS, Příměstský tábor
– pod záštitou města Dobříš, Zábavné odpoledne se složkami IZS – veřejnost,
 Zřízení funkce manažera prevence kriminality a protidrogového koordinátora, jehož úkolem bude realizace různých projektů finančně krytých z rozpočtu Ministerstva vnitra ČR,

Navýšení kapacity 5. MŠ
Dobříš
Na jaře tohoto roku proběhla několikakolová
kontrola zadávací dokumentace pro zadávací řízení k projektu „Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš,
Větrník“. Po získání kladného stanoviska Centra
pro regionální rozvoj a souhlasu rady města
bylo zahájeno zadávací řízení na stavební práce,
dodávku vybavení kuchyně a vnitřního i venkovního mobiliáře.
Projekt má za cíl navýšit kapacitu školky
o 56 míst. V nově přistavěné budově vzniknou
2 třídy s nezbytným zázemím. Patrová zděná
budova bude propojena se stávajícím pavilonem spojovacím krčkem. Posílena bude i kapacita kuchyně pomocí konvektomatu a dalšího
vybavení.
Vlivem posunu celého harmonogramu akce je
zahájení stavebních prací odhadováno na září
tohoto roku.
Na akci budou poskytnuty finanční prostředky
z fondu EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.
Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová,
odbor místního rozvoje

 Zařazení služebního psa Městské policie
Dobříš k zajištění prevence kriminality
a předcházení trestné činnosti.
Současně si uvědomujeme, že tyto aktivity jsou
velmi důležitou součástí kvalitního života v našem městě. Zkušenosti z praxe však ukazují,
že prevence kriminality není samospasitelná.
Abychom mohli efektivně snižovat příležitost
pachatelů k páchání trestné činnosti a zvýšili rizika jejich dopadení, je třeba aktivní spolupráce
s občany našeho města, tedy nebát se oznámit
jakékoli protiprávní jednání.
Je pro nás velmi důležitý i pohled samotných
občanů a návštěvníků Dobříše na problematiku bezpečnosti. Abychom zjistili názory široké
veřejnosti, připravili jsme bezpečnostní dotazník pro veřejnost, který je součástí tohoto čísla
Dobříšských listů, a současně je umístěný na
stránkách města – www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/dobris-bezpecnost. Zde občané
mohou anonymně sdělit, jak vidí bezpečnost na
Dobříši ze svého pohledu. Předem děkujeme za
váš názor!
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Dotazníkové šetření

„Myslíte, že je Dobříš bezpečná?“
Jaké největší problémy z hlediska bezpečnosti jsou podle Vašeho názoru na Dobříši
nejpalčivější (zaškrtněte max. 3 možnosti):











Drogová, alkoholová a nealkoholová (hráčství) kriminalita
Majetková kriminalita
Bezpečnost a plynulost silničního provozu, parkování
Rizikové chování dětí na internetu
Hazardní hry
Bezpečí seniorů
Bezpečí dětí
Teroristické útoky
Jiné………………………………………………………………

Jaké opatření by bylo podle Vás pro danou problematiku nejpřínosnější (zaškrtněte 1 odpověď):






Zvýšit počet strážníků, policistů ve městě, společné hlídky MP a PČR – v dané lokalitě



Jiné………………………………………………………………

Více přednášek pro děti, mládež a seniory
Zvýšit počet zařízení pro děti a mládež k využití volného času
Větší spolupráce občanů s policií

Domníváte se, že by město mělo zajistit pro seniory SOS tlačítka (přístroj, který v případě
tísně či např. pádu seniora automaticky zavolá až 3 telefonním číslům) se zapojením městské policie:

Vizualizace: Architektonický ateliér
Héta plus, spol. s r.o.




Rozhodně ano, využil/a bych



Jiný názor………………………………………………………

Ne, je to zbytečné

Vyplněný dotazník prosíme odevzdat na služebně Městská policie Dobříš, tel. 318 533 391,
Petra Knuthová nebo strž. Bc. Václav Svoboda, popř. zaslat na e-mail: knuthova@mestodobris.cz



Prevence kriminality je součástí Dobříše
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Demokracie po dobříšsku
Začátkem měsíce června se konal další kulatý stůl, který měl obohatit diskusi na téma, co bude
postaveno na Dobříši místo ruiny bývalého kina. Průběh tohoto jednání byl samozřejmě ovlivněn
specifickou účastí občanů města. Rozhodující část z cca 50 účastníků jednání byli příznivci Městské
knihovny Dobříš. Proto je asi logické, že pokud vystoupil někdo s názorem, že knihovna je to pravé
do nové budovy, následoval bouřlivý potlesk. Pokud někdo zmínil jinou možnost, následovalo nesouhlasné hučení. To je v poslední době standardní situace všech veřejných jednání, včetně zastupitelstva. Základem úspěchu je tedy vytvořit zájmovou akční skupinu, která vyvine potřebný tlak
na rozhodování. Tak je možné dosáhnout s relativně malou skupinou lidí požadované rozhodnutí,
protože některé zastupitele akční skupina přesvědčí a někteří se ohnou.
Nepíšu tento článek jako nepřítel knihovny
a odpůrce záměru, aby v nové budově, nahrazující kino, byla i knihovna. Přesvědčuje mě pro
toto řešení zejména aktivita současného vedení
knihovny a jejich manažerské schopnosti koordinovat a smysluplně využít provoz budoucího
objektu. To, co mě přinutilo napsat tento článek,
byly velmi zvláštní názory na to, kdo má nebo
nemá rozhodovat o podobě budoucího domu.
Navrhl jsem, aby bylo k tomuto tématu vyhlá-

šeno místní referendum nebo alespoň anketa
a aby se tedy vyjádřil pokud možno co nejširší
počet občanů města. Velmi mě překvapili někteří řečníci, kteří prohlásili, že je to zcela zbytečné
a že rozhodující je názor občanů, kteří přišli ke
kulatému stolu. Mínění ostatních občanů, protože se o to nezajímají, není důležité. Takže jinými
slovy rozhoduje zájmová akční skupina a zbylých téměř 9 tisíc obyvatel do toho nemá moc co
mluvit. Pro mě je to naprosto nepřijatelné a bez

Uhájíme okrasnou zeleň?
Město Dobříš letos osázelo ozdobné květináče i tzv. pyramidy bohatě kvetoucími surfiniemi, které
mají kromě krásného vzhledu i příjemnou vůni. Neradovali jsme se z nich ale dlouho. Již krátce po
svém umístění došly k úhoně první trsy rostlin z pyramid, které vandalové vytrhali a poházeli v okolí
květináče. Přivolaní pracovníci Dokasu se sice pokusili o jejich opětovné zasazení, ale mnohé rostliny bohužel nepřežily. Vandalové pravidelně „dloubají“ tyto krásné kytičky, po kterých v květináči
zůstávají jen němě žalující prázdná místa. Těžko říci, zda se jedná o sociálně slabé občany, pro které
investice 15 Kč za sazenici je tak zásadní, že musí krást veřejnou zeleň, či zda jde o pouhou „kratochvíli“ lidí, kteří se nudí. V každém případě se jedná minimálně o přestupek, a v případě zjištění
pachatele bude tento sankcionován pokutou!
V uplynulých dnech jsem v rámci dovolené v Chorvatsku zavítala též do Bosny a Hercegoviny, do
hlavního města Sarajeva. Již průjezd tímto v nedávném období válkou zmítaným státem mě utvrdil
v tom, že si občané velmi váží svojí země a mají k ní velmi pěkný vztah. Což se projevuje mj. tím, že je
všude čisto, nikde nejsou poházené odpadky, nikde nejsou k vidění žádná „díla“ sprejerů. A samotné
Sarajevo, které bylo v letech 1992–1996 vystaveno válečné blokádě? Všude kvetou růže, v květináčích pak muškáty nebo surfinie. Je zde čisto, lidé jsou usměvaví a milí, a přes multináboženské složení společnosti spolu komunikují a žijí. Vnucuje se otázka, zda si všeho váží odjakživa nebo zda si tyto
hodnoty uvědomili prožitím válečných útrap. A další otázka – proč si neumíme my, kteří jsme bohatší, s 3× vyšším HDP na obyvatele, a poslední válku jsme zažili před 72 lety, vážit věcí, které máme!
Na závěr chci vyslovit velké poděkování Vám – většině občanů a návštěvníků našeho města, kteří se
k zeleni a obecně k majetku města chováte s respektem. A i když se možná budu opakovat, musím
opět zdůraznit i pravidelnou nezištnou pomoc členek Okrašlovacího spolku města Dobříš, které sázejí letničky i trvalky v centru města. Okrasnou zeleň si uhájit musíme!
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

kvalifikovaného průzkumu názorů většiny občanů města pro tento projekt nebudu hlasovat.
Nastudoval jsem si, že zajistit místní referendum
je poměrně komplikované a přináší to i jisté
finanční náklady. Proto se přikláním k věrohodnému kvalifikovanému průzkumu názorů
občanů, který zajistí úřad města Dobříš. Myslím
si, že většina občanů bude v budoucnu zmíněný objekt nějakým způsobem využívat. Proto
by měli mít možnost do této diskuse zasáhnout
i ti občané, kteří mají jiné povinnosti, než sedět
několik hodin na nekonečných kulatých stolech
a do půlnoci trvajících jednáních zastupitelstva.
Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta města
Doplňující informace:
Článek obsahuje mé osobní názory a není názorem vedení města. To jen pro přesnost, aby
mě opět někteří členové rady města neobvinili
z toho, že zneužívám funkci místostarosty.

Zahájení stavebních
prací na 1. ZŠ Dobříš

Město Dobříš podepsalo koncem května smlouvu o dílo na stavební práce při 1. ZŠ Dobříš. Vítězným uchazečem zadávacího řízení se stalo
SDRUŽENÍ DOBŘÍŠ – 1. ZŠ, s vedoucím společníkem POHL cz, a.s., odštěpný závod Roztoky.
Druhým společníkem je firma TREPART, s.r.o.
Stavební práce byly zahájeny ihned po předání
staveniště, kterému předcházelo vyklizení a demontáž školních šaten, téměř celého podzemního patra (dílny, sklady, šatny kuchařek), jídelny
a veškerého zařízení kuchyně. Z toho důvodu
byl v souladu s udělenou výjimkou MŠMT od
1. 6. 2017 na omezenou dobu ukončen provoz
školní jídelny.
Stavební práce budou pokračovat nejméně do
konce ledna r. 2018. Provoz školní jídelny bude
obnoven ihned po dokončení varny a nástavby
učeben nad ní.
Na akci budou poskytnuty finanční prostředky
ze státního rozpočtu ve výši 26 280 tis. Kč. Zbylé
náklady budou hrazeny z rozpočtu města.
Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová,
odbor místního rozvoje
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Den pro děti na dopravním hřišti
Dne 10. 6. 2017 se uskutečnil Den pro děti na dopravním hřišti. Celkem se akce zúčastnilo kolem
50 dětí. Celou akci zahájil starosta města Dobříše, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, pan Radek Vystyd, MPA,
projektová manažerka, Ing. Markéta Samcová, a zástupce BESIPu, Ing. Miloslav Polách. Pro děti byl
připraven program zaměřený na zvyšování jejich znalostí a dovedností v oblasti dopravní výchovy.
Děti plnily různé úkoly, například jízdu zručnosti, skládaly puzzle s dopravními značkami a dělaly dopravní testy. Všechny úkoly zvládaly na výbornou. V testu si starší děti vedly moc dobře i bez pomoci
rodičů. Po splnění všech úkolů obdržely děti drobné odměny. Díky patří především panu strážníkovi
městské policie, panu Bc. Václavu Svobodovi, za zajištění výuky na dopravním hřišti.
Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje
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Úpravy místní komunikace
v ul. Fričova, Dobříš – druhý
rok v udržitelnosti
CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt, který měl za cíl obnovu povrchů ulic
Fričova a Školní, včetně přilehlé křižovatky
hlavní ulice Příbramská × Fričova × Husova, byl
dokončen před dvěma lety. V rámci stavebních
úprav, které provedla společnost Strabag, a.s.,
došlo také k navýšení počtu parkovacích míst.
Finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly
čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady byly hrazeny
z rozpočtu města. Celkové náklady akce činily
dohromady necelých 7 880 tis. Kč.
Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová,
odbor místního rozvoje

Dopravní výchova na mobilním hřišti v Dobříši je realizována v rámci aktivit Zdravého města a místní
Agendy 21 a je zařazena do celostátní kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR „Dny bez úrazů“.
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Vítání občánků v červnu
Dne 1. 6. 2017 v Zrcadlovém sále zámku Dobříš
byli přivítáni nejmenší občánci města Dobříše:
Mikoláš Rezek, Kateřina Budková, Ondřej Šíp,
Antonín Šebánek, Marie Petáková, Michal Kobl,
Anna Petráková, Michal Babor, Matyáš Drnec,
Ema Procházková, Tadeáš Tylich, Nela Kuthanová.

Pro děti z 1.–3. tříd základních škol se 21. 6. 2017 na fotbalovém
stadionu konala akce Městské policie Dobříš s názvem Policiáda
Děti si vyzkoušely například střelbu ze vzduchovky, nebo přenos zraněného na nosítkách. Více
o celé akci se dozvíte v zářijovém vydání Dobříšských listů.

Prosíme rodiče nově narozených miminek, kteří
mají zájem zúčastnit se vítání občánků, aby se
osobně přihlásili na matrice Městského úřadu
Dobříš. Matrika bez souhlasu rodičů pozvánky
nezasílá.

Letní přání dobříšským
občanům
Vážení občané Dobříše,
dovolte mi, abych vám popřál do letních
dnů mnoho sluníčka a odpočinku.
Budeme potěšeni, když se spolu potkáme
na některých letních akcích, které pro vás
připravujeme.
Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš
www.odsdobris.cz nebo facebook ODS Dobříš

Město Dobříš

Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 533 311, www.mestodobris.cz

Uzávěrka příspěvků

do zářijového vydání Dobříšských listů
bude 20. srpna 2017.
www.listy.dobris.net
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 523 422, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Proč si myslím, že varianta spolkového domu s knihovnou
je lepší?
Všichni se, myslím, shodneme na tom, že budova bývalého kina je již dlouho v dezolátním stavu a je
potřebné s ní něco dělat. O tom, co z této budovy bude, se teď hodně diskutuje. Je škoda, že tato
diskuse začala až ve chvíli, kdy projekt konceptu tohoto domu navržený vedením města dospěl do
pokročilé fáze přípravy dokumentace pro stavební povolení. Vzhledem k tomu, že si vážím zájmu
občanů města projeveného na dvou „kulatých stolech“, a vzhledem k tomu, že jsem byl iniciátorem
změny koncepce tohoto projektu na projekt „spolkového domu s knihovnou a klubovým kinem“,
dovoluji si v níže uvedených bodech shrnout argumenty, proč si myslím, že je tato varianta lepší,
než druhá varianta spolkového domu s kinem (bez knihovny), kde knihovna by byla přemístěna do
budoucího Alzheimer centra a platila zde nájem.
Základní rozdíl v pohledu na tento projekt vůči vedením města prezentované verzi vnímám v tom,
že si myslím, že bychom neměli využití budovy kina posuzovat izolovaně, ale vnímat věc komplexně
a vzít v potaz, že město má ještě kulturní dům, ZUŠku, knihovnu, … Myslím si, že komplexnější pohled
přináší lepší podmínky, spokojenost a výsledky, jak těm, kteří kulturu vytvářejí, tak nám, jejím „konzumentům“. Proč si tedy myslím, že varianta spolkového domu s knihovnou a klubovým kinem je lepší?









Dobříšská knihovna, která letos již podruhé
získala ocenění nejlepší dětské knihovny
v České republice, dává budově dlouhodobou stabilitu činnosti. Varianta knihovna ve
spolkovém domě z pohledu možného jejího
dalšího rozvoje činnosti vychází lépe, než varianta knihovna v Alzheimer centru.
Varianta knihovny ve spolkovém domě by
měla umožňovat dokonce vyšší úroveň podpory spolkové činnosti, než by tomu bylo
v případě původního projektu, včetně provozování klubového kina.
Kulturní dům a knihovna si nekonkurují, ale
naopak, oba subjekty se vzájemně doplňují.
Město významně ušetří investiční i provozní
náklady, jelikož není nutné investovat do dalšího projektu knihovny v Alzheimer centru.
Kulturní dům si zachová svůj dlouhodobě
budovaný a lidmi vnímaný „genius loci“. Diskuse s vedením kulturního domu a zástupci
divadelních spolků ukázala, že nemají zájem
svoji činnost tříštit mezi dvě budovy. Ukázalo
se, že sál původně navrženého spolkového
domu je kapacitně nevyhovující pro divadel-

ní a koncertní činnost a že zázemí pro jejich
činnost není dostačující.
 Myslím si, že město nepotřebuje čtyři kapacitně v podstatě stejné sály – stačí tři (kulturní dům – horní a dolní sál – a sokolovna.
 Město potřebuje spíše velký sál pro plesy
a větší koncerty. Tuto potřebu ale bohužel
není schopna vyřešit ani budova spolkového
domu, ani kulturní dům, ani sokolovna. Je to
věc, jejíž řešení nás čeká v budoucnosti.
Mohl bych pokračovat v dalších argumentech
pro tuto variantu, ale výše uvedené body pokládám za nejdůležitější. Věřím, že projekt spolkového domu s knihovnou a klubovým kinem si
najde své příznivce i podporu, že my, zastupitelé, co nejrychleji vtiskneme tomuto projektu
novou koncepci, že nebude nutné, abychom vyhazovali peníze a schovávali se za nápad obecního referenda, že budeme schopni naslouchat
lidem, kteří působí v kultuře, navštěvují kulturní
akce a sdružují se ve spolcích.Věřím v to, že varianta knihovna s podporou spolkové činnosti
a provozováním klubového kina je dobré řešení.
Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Kdo narušuje klid na práci?
Podle vyjádření pana místostarosty Hadžegy v Periskopu dne 16. 6. 2017 je demokracie v Dobříši
ohrožena ze strany aktivních občanů. Jeho argumentace vyvolává mnoho otázek. Pocit ohrožení
dokládá svým pohledem na průběh „kulatého stolu” (ze dne 5. 6. 2017) na téma „Knihovna a komunitní centrum v Dobříši”. Současná situace kolem bývalého objektu kina, dle mého názoru, zrcadlí
kvalitu práce radních města a jejich přístup k zastupitelské demokracii a legitimním nástrojům, které
ji mají podporovat.
Místostarosta města v článku zpochybňuje význam a vypovídací hodnotu tzv. kulatého stolu,
který vedení města samo k tématu uspořádalo.
Podle něj ve městě rozhoduje „zájmová akční skupina” a pan Hadžega se staví do pozice
ochránce všech ostatních občanů města. Naznačuje tedy, že „zájmová akční skupina” má
zájem poškodit zájmy občanů? Co si tedy vedení města od kulatého stolu slibovalo? 21 %
obyvatel města jsou registrovaní čtenáři dobříšské knihovny. Moderní knihovna se spolkovou
činností není pro místostarostu města veřejnou
institucí prospěšnou pro všechny občany?
Projekt současného vedení radnice, tzv. spolkového domu, který měl vzniknout na místě
bývalého kina, probíhal od začátku bez přizvání
veřejnosti a „kvalifikovaného průzkumu názoru
většiny občanů”, což nyní, poprvé, pan místostarosta požaduje. Dotyčný projekt byl, na základě
pochyb o jeho smysluplnosti a oprávněných

výtek o nedostatečném zapojení veřejnosti,
usnesením zastupitelstva zastaven. Pro městský
rozpočet to bude nezanedbatelná finanční ztráta. Kdo je zodpovědný za neúčelně vynaložené
veřejné finanční prostředky?
Budou i další kulaté stoly na jiná témata a jejich vypovídací hodnota zpochybňovány a její
účastníci označováni za, v podstatě, nepřátelské
„zájmové skupiny”, které nemají „jiné povinnosti
než sedět několik hodin na nekonečných kulatých stolech”? Jaká „zájmová skupina” stojí za
přestavbou haly a plánem vystrnadit „nejlepší
dětskou knihovnu roku 2016”, aniž by bylo dopředu jasné, kam bude přesunuta?
Demokracie bude ohrožena ve chvíli, kdy se
přestaneme zajímat o dění kolem sebe a nebudeme se politiků na nic ptát, aby měli „klid na
práci”.
Jíra Drvoštěp Štěpo, t. č. podporovatel moderní
knihovny se spolkovou činností v Dobříši

Knihovna o prázdninách
– divadlo a tábor.
A pár slov o slávě...
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, dříve než
vám popřejeme krásné prázdniny, pozveme vás
na divadelní představení a vrátíme se k několika
nedávným událostem. Ale nejprve to nejdůležitější:
VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Obě oddělení knihovny jsou otevřena takto:
úterý 8–18, středa 8–17 a sobota 9–12 hod.
MINITÁBOR S KNIHOU – 28. 8. – 1. 9.
Letošní téma tábora je PRAVĚK a už se nemůžeme dočkat lovu mamutů a podobně. Program je
nabitý: výlety, výšlapy, jízda na koni, dílny, divadlo, soutěže a hry... Tábor je plně obsazen, další
(dvoudenní) pořádáme v říjnu.
KUCHYŇSKÁ SKŘÍŇ – čtvrtek 31. 8. od 17.00
hod. ve francouzském parku zámku Dobříš

Divadelní představení, ve kterém ožívá ledacos,
co bychom nečekali... Veselá zpěvavá klauniáda,
odehrávající se ve staré secesní skříni. Nešťastně
zamilovaný hrnec nepřeje lásce princezny vařečky a smaltované mísy! Za pomoci kuchyňského
náčiní, porcelánu a smaltovaného nádobí se láska dvou zamilovaných šťastně naplní. Představení plné zpěvu, doprovázené hrou na nádobí,
flétnu, kytaru či akordeon. Velmi doporučujeme
zejména pro děti od 5 do 10 let. Ukázku najdete
na www.pruhovanepanenky.cz. Vstupné 50 Kč.
KAINAR!!!
Krásná výstava prací ze soutěže „Kainar: od Zlatovlásky po bigbeat!“ visí na naší výstavní chodbě! Nenechte si ji ujít.
DOBŘÍŠ – LÍHEŇ SPISOVATELŮ I MALÍŘŮ
(Díky, pane Kainare!)
Letošní ročník naší literárně-výtvarné soutěže
byl ve znamení inspirace básníkem, hudebníkem a výtvarníkem Josefem Kainarem. Celkem
jsme přijali téměř tři stovky prací od zhruba
230 autorů ve věku 4–77 let. Nečekaně vysoký
byl oproti předchozím ročníkům počet prací
literárních – 85, ovšem mezi výtvarnými pracemi byla konkurence ještě větší; dostali jsme jich
188. Více podrobností a vítězné práce najdete
na našich webových stránkách. A kdo vyhrál?
V kategorii literární získala 1. cenu (3 000 Kč)
patnáctiletá Eliška Holanová z Dobříše za krásnou báseň Sevřený v opratích. O druhé místo
se podělil jedenáctiletý David Jaruška z Pouští
za vpravdě dadaistickou báseň O Otovi s paní
Jindrou Lírovou z Mělníka (báseň z cyklu
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Pozvání na čaj). Třetí cenu získal jedenáctiletý
Michal Kadlec z Obořiště za básničku Sova,
kterou doprovodil i pěkným obrázkem.
Ve výtvarné kategorii získala 1. cenu (rovněž
3 000 Kč) čtrnáctiletá Barbora Krejsová ze Staré Huti za kresbu s názvem Oběť. Druhou cenu
jsme i v této kategorii rozdělili, a to mezi šestiletou Terezu Krasickou z Dobříše (malbička
s názvem Konipásek) a osmnáctiletou Leilu Tolarovou ze Živohoště (Jazz-bar). Na třetí místo
se dostala osmiletá Marie Vandasová z Dobříše
za malbu Jiřík, jak se vydává za Zlatovláskou
a její desetiletá kamarádka Rosemarie Kylarová ze Staré Huti za hlubotisk Zlatovláska.
V obou kategoriích jsme rozdali ještě několik
dalších finančních, knižních i věcných cen – více
na www.knihovnadobris.cz.
Ceny, které věnovaly firmy Energon Dobříš
a CAG Kytín, předali vítězům předsedkyně poroty, spisovatelka a výtvarnice Dagmar Urbánková, zástupce společnosti CAG, pan Tomšíček,
a ředitelka knihovny Katka Pechová.
TÝDEN PRO DĚTI
Již potřetí jsme dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí přichystali velkou pátrací soutěž.
Trasa soutěže je dovedla na důležitá a zajímavá
místa ve městě, kde soutěžící plnili rozmanité
úkoly. Že to nebylo snadné, prohlásil i vítěz soutěže, desetiletý Jakub Hanuš z Mokrovrat – věnoval prý soutěži plná dvě odpoledne. Na druhé
pozici se umístili sourozenci Amálie (4) a Vojtěch (7) Varhanovi a třetí cenu získal třináctiletý
Daniel Novák z Rosovic. Těmto výhercům jsme
věnovali krásné deskové hry od firmy Mindok,
ostatní soutěžící si mohli vybrat něco pěkného
v našem knižním bazaru.
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KAMARÁDKA KNIHOVNA
Nejen my jsme předávali ceny, i knihovna sama
byla oceněna – naše oddělení pro děti již podruhé (po čtyřech letech) získalo první cenu v kategorii měst do 14 tisíc obyvatel v soutěži Kamarádka knihovna. Dětské knihovny hodnotili sami
jejich uživatelé – děti, kromě toho ovšem hraje
roli i statistika: počet výpůjčních hodin, registrovaných čtenářů (vzhledem k počtu dětí ve městě) i programů a akcí pro děti i pro rodiny, dále
pak stav knižního fondu a vybavení knihovny.
Na závěr dětské knihovny navštěvuje odborná
komise a ta zkoumá skutečně do hloubky. Moc si
vážíme toho, že jsme zaujali odborníky, ale ještě
více si ceníme zájmu a přízně našich dětských
čtenářů. Malé i velké děti, máme vás rádi!
KNIHOVNA A JEJÍ KAMARÁDI – SPOLKY
Jak jsme informovali již v dubnovém čísle DL,
dobříšští zastupitelé rozhodli o změně projektu spolkového domu: na místě bývalého
kina má vzniknout „dům knihovny se spolkovou činností“. K tomuto tématu město Dobříš
uspořádalo kulatý stůl, kde se sešli zástupci
města, knihovny, spolků i další veřejnosti. Cílem setkání bylo zmapovat potřeby knihovny
i spolků a následně tak vytvořit podklady pro
zadání architektonického projektu. Ukázalo se,
že koncept knihovny jako komunitního centra
je stejně tak zajímavý pro knihovnu, jako pro
spolky, a protože ve vymezeném čase dvou
a půl hodiny se samozřejmě nestihlo prodiskutovat vše, sezvali jsme do knihovny zástupce
šesti desítek dobříšských spolků na další pracovní schůzku. Zde bude přítomen i Ing. Ivo
Salcman, který byl jako zástupce města pověřen prací na tomto tématu.
Podrobnější (a pravidelně aktualizované) informace najdete v tiskové zprávě knihovny na našich webových stránkách.
Milí čtenáři, připomínám cennou radu z dalajlámova „desatera“: Jednou za rok vyjeďte
někam, kde jste ještě nebyli – právě k tomu
nastává ideální čas... Tak si to užijte a nezapomeňte, že se na vás těšíme, hned jak se vrátíte
zpátky!
Za MěK Dobříš Romana Bodorová

MAS Brdy–Vltava prezentuje region na májových
slavnostech
Aktéři z území MAS Brdy–Vltava (region Dobříšska, Novoknínska a středního Povltaví) měli své zastoupení na
Dobříšských májových slavnostech.
Spolu s kolegyněmi Kateřinou Boukalovou a Markétou Dvořákovou jsme region prezentovaly přímo v centru dění.
Spolu s informacemi o tom, co mohou
lidé v regionu navštívit, jsme rozdávaly
naše balonky a kalendáře akcí pro rok
2017. V kalendáři akcí se lidé dozvědí
o tom, co se bude v regionu odehrávat
do konce letošního roku. O materiály
byl velký zájem a už kolem oběda jsme
neměly téměř co rozdávat. Děkujeme
všem, kdo se u našeho stánku zastavil,
rády jsme předaly informace o zajímavostech našeho regionu. Pokud se u nás na stánku někdo
zastavit nestihl a chtěl by kalendář akcí pro rok 2017 nebo se informovat o turistických atraktivitách
na našem území, může se zastavit v kanceláři MAS Brdy–Vltava na Mírovém nám. 1551 nebo v Informačním středisku města Dobříš na Mírovém nám. 103.
Za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska Ing. Petra Svojtková

CACIT Dobříš
dětské odpoledne „O psech se psy“
18.–20. 8. proběhne v Dobříši již 12. ročník
Mezinárodního kynologického festivalu CACIT Dobříš. Diváci budou moci vidět v akci více
jak 350 soutěžících dvojic v agility, canicrossu,
hoopers, obedience a sportovní kynologii. Jedná se o jednu z největších sportovně-kynologických akcí ve střední Evropě. Závody budou
probíhat v areálu fotbalového klubu MFK Dobříš, na školním hřišti 1. ZŠ Dobříš a v zámeckém
parku. Pro diváky je kromě soutěží připraven
bohatý doprovodný program, výborné občerstvení a možnost zakoupení kynologických potřeb. V neděli odpoledne proběhne na stadionu
MFK Dobříš tradiční Dogshow, letos ve znamení
ukázek speciální obranářské práce psů dle řádu
KNPV, kterou předvedou psovodi z Holandska.
V sobotu 19. 8. od 13.00 hodin se koná v areálu
fotbalového stadionu MFK Dobříš dětský den
s kynologickou tematikou.

Zveme všechny děti z Dobříše i okolí. Pokud
máte svého pejska jakéhokoliv plemene, vezměte ho s sebou, spousta zábavy a dobrot je
připravena i pro něj.
Pro děti, které psa nemají, jsou připraveni vhodní psi se zkušeným doprovodem z Pesoklubu.
Soutěže můžete absolvovat s nimi.
Pro účastníky je připravena spousta soutěží, kvízů a další zábavy. Soutěže budou připraveny tak,
aby je zvládl opravdu každý, i necvičený pes.
Pro všechny účastníky jsou připraveny zajímavé ceny od partnerů akce a spousta dobrot pro
dvojnožce i čtvernožce. 
Pro tatínky je připravena prezentace nových
modelů vozů společnosti Renault s možností
zkušební jízdy. Těšíme se na vaši návštěvu, určitě
se nebudete nudit. Děti a mláděž do 15 let mají
vstup do areálu závodu zdarma!
Všechny informace o závodu i dětském dnu najdete na stránkách akce www.cacit.cz.

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

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Summer Fest Dobříš
21.–22. 7. 2017
Dva dny plné hudby. Headliner:

HUDBA PRAHA BAND a MIDI LIDI
Letní areál za sportovní halou, Dobříš
Vstupné: pátek + sobota: 220 Kč; pátek: 150 Kč; sobota: 150 Kč;
Předprodej vstupenek v trafice U Davida, Dobříš

pátek 21. 7.

Měsíc se s měsícem sešel a starostové Svazku
obcí Dobříšska a Novoknínska se opět potkali,
tentokrát v bistru Stará školka na Voznici. Témat
k diskusi bylo opravdu hodně. Program jsme
začali přednáškou zástupce České pojišťovny,
týkající se zajištění odpovědnosti obcí. Následovala povinná administrativa zaměřená na schválení závěrečného účtu a účetní závěrky svazku.
Poté představili kolegové z Centra společných
služeb (Petra Svojtková a Pavel Janeček) aktivity,
které pro obce zajišťovali od posledního setkání
starostů v březnu. Jednalo se především o zpracování programů rozvoje pro obce. V tomto
období byly dokončeny programy rozvoje obce
Drevníky, Chotilsko a Korkyně. Dále proběhlo
rozdělení finančních prostředků ze Sociálního
fondu regionu Brdy–Vltava (kde se pro tento
rok podařilo rozdělit 526 574 Kč mezi poskytovatele sociálních služeb v našem regionu). Pro
město Dobříš vytvářeli pracovníci centra služeb
plán prevence kriminality, který bude dokončen
v průběhu září tohoto roku. Bylo konstatováno,
že obdobný plán by měl být zpracován i pro
město Nový Knín. Starostům byly představeny
nové webové stránky svazku. Poté následovala
bouřlivější diskuse ohledně nedostatečných kapacit mateřských i základních škol v území, kdy
jsme porovnávali počty narozených dětí v jednotlivých letech s počty míst v MŠ i u zápisů do
1. tříd ZŠ pro školní rok 2017/2018. Na to plynule
navázala informace o průběhu zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání v ORP
Dobříš. Starostům jsme také nabídli zajištění
seminářů pro zastupitele o tom, jak fungují školy a školská zařízení a jaká jsou jejich specifika.
Markéta Dvořáková pak setkání uzavřela představením avíza výzvy MAS Brdy–Vltava z Operačního programu Zaměstnanost (Prorodinná
opatření – příměstské tábory) a výzvy z Programu rozvoje venkova (Investice do místního zemědělství a nezemědělského podnikání).
Tímto bychom chtěli velmi poděkovat vedení
obce Voznice a celému bistru Stará školka za
to, že se o nás v průběhu celého setkání starali
a připravili nám výborné občerstvení.
Za MAS Brdy–Vltava Ing. Kateřina Boukalová
Za Centrum společných služeb
Ing. Petra Svojtková

DJ Sunpaja			19.00
Celý festival příjemně rozjede a vaše hudební
chutě naladí skvělý DJ Sunpaja alias dobříšský
rodák Pavel Holý.
The Complication			20.40
– alternative-rock'n'roll
Energie, binec a hlavně velká láska k devadesátkám. Talentovaná a nespoutaná čtveřice
z východních Čech vám dokáže, že Rock'n'Rollu
ještě zdaleka neodzvonilo. Muzika založená na
hlasité kytaře, hutné base a dynamických bicích. V tomto roce bodují s novým albem Aspiring Child. Jejich singl Poem of Fire se již několik
týdnů drží v hitparádě Česká desítka na Rádiu
RockZone!

sobota 22. 7.
Nasalámu – rock			
17.00
Místní kapela plná hudebních nadšenců rozjede
druhý festivalový den.
CHemical Tail – rock		
18.00
Chlapíci z Prahy, co mají rádi rock, se těší na dobříšské publikum.
Dukla Vozovna – punk/rock		
19.20
Pardubická kapela Dukla Vozovna, která svou
hudbu označuje jako double harmonika punk,
tedy punk ozvláštněný zvukem dvou harmonik,
vznikla na přelomu století. Kapela má v současnosti na kontě pět CD a desítky koncertů ročně
(Rock for People, Trutnov open air, Keltská noc,
Barvy léta, turné s Třemi sestrami…).

HUDBA PRAHA band – rock		
22.10
Původní receptura se starým obsahem…
Pět kmenových členů, originální zvuk. Uslyšíte
především léty prověřené hity jako Paralet, Ryba
Badys, Špinavý záda, Pal vocuď, Cizej chlap, Holka Tonka, To tak, Marihuana, Máma táta a dal.
A jak vypadá sestava? Kytary bratři Zatloukalové, bubeník Ludvík „Eman“ Kandl, basová kytara
Jirka Jelínek, saxofonista Jakub Douda, zpěvák
Zdeněk Hnyk a vokalistky Jarmila „Jamajka“
Koblicová a Lucie Jandová.

Midi Lidi – elektropop		
21.00
Elektropopová kapela Midi Lidi vznikla v roce
2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák
Gerard & Sexuální nábytek. Midi Lidi jsou známí
tím, že rádi a často koncertují. V Čechách a na
Slovensku už patří ke stálicím velkých festivalů.
„Udělej si čas na život“ je hlavním mottem zatím
posledního, čtvrtého alba kapely Midi Lidi, které
pod názvem Give Masterpiece a Chance! vyšlo
loni v červnu. Takže, udělejte si čas na život i na
Midi Lidi, určitě nebudete zklamáni.

So Fine & Ged Maloney 		
23.50
– rock&pop revival
Hudba s duší Liverpoolu. So Fine je pražský rock
& popový band, v jehož čele stojí charismatický
zpěvák z anglického Liverpoolu Ged Maloney. Kapela má v repertoáru to nejlepší z anglo-americké
rockové hudby od šedesátých let až po současnost.

1flfsoap – experimental duo		
22.50
Duo, které chce vyhnat z měst zápach
electroswingu. Kytara, živé bicí, syntezátor,
drum machine a jen dva kluci vytváří taneční
elektronické sety s nepředvídatelným elementem improvizace. Dravost, melancholie, loopy
a syrový sound ukazuje temnou stranu živé
elektroniky. V loňském roce vystoupili v Anglii,
na Springbreak festivalu v Poznani a zakončili
rok supportem pro Elektro Guzzi. V dubnu vydali debutové EP Rave Opera.

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www.kddobris.cz; www.facebook.com/kddobris
Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o., festival
podpořilo město Dobříš
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Recitační soutěž v Památníku
Karla Čapka ve Strži
Hasiči zachraňují lidské životy
a majetek – 1. místo v okresním
kole výtvarné soutěže
Dříve jsem bývala jednou z nich. Chodila jsem
k dobrovolným hasičům, a tak jsem snadno
našla vhodnou inspiraci. Hasiči jsou hrdinové
a zaslouží si obdiv nás všech. Proto jsem ráda, že
jsem se mohla zúčastnit soutěže „Hasiči zachraňují lidské životy a majetek“ a nakreslit jednu
z možných situací. Očividně se mi to povedlo.
Umístila jsem se v okresním kole této soutěže
na 1. místě, stejně jako Marie-Anna Vodičková ze 6.C. Tereza Šafaříková z 3.A získala pěkné
3. místo v nižší kategorii. Už se těšíme, až 20. 6.
pojedeme do Příbrami na slavnostní vyhlášení
vítězů.
Karolína Krejcarová, 8.A

Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního
kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos po vyváženém školním kole reprezentovali naši školu tito žáci: 1. a 2. ročník
zastupoval Václav Ulrych z 2.A, za 3. a 4. ročník
recitovala Tereza Mirčeva ze 4.A a za 5. ročník
Jitka Hodačová z 5.B. Vlastní báseň přednesla
Eliška Vimmerová ze 4.C.

Hodina pohybu navíc
pro žáky 2. ZŠ Dobříš
Prvním rokem na 2. ZŠ Dobříš
probíhá projekt MŠMT Hodina
pohybu navíc. Jedná se o dotovaný sportovní kroužek, kde mají děti možnost
si vyzkoušet hned několik sportovních her. Pod
vedením trenérů děti zlepšují své dovednosti
v basketbalu, volejbalu, házené, fotbalu, ragby,
a dokonce i v hokeji (bruslení). Výhodou kroužku je právě všestranný rozvoj dětí, které si na základě zážitků pak mohou zvolit sport, kterému
se chtějí věnovat více – například v rámci konkrétního sportovního oddílu.
Kroužek Hodina pohybu navíc je určen žákům
1.–3. tříd, kteří rádi sportují. Cílem projektu je
motivovat děti k pohybové aktivitě, která je
důležitým aspektem, ovlivňujícím naše, ale i to
dětské zdraví!
Bc. Daniela Malá

2. místo v recitační soutěži

Policiáda
Ve středu 21. 6. se žáci 1.–3. ročníku, sportovně
odění a závodně naladění, přesunuli na fotbalové hřiště, kde pro ně byla připravena dlouho
očekávaná Policiáda. Co se pod tím názvem
ukrývá? Co na ně všechno čeká? A co zjistili?
Že Policiáda = zábava, testíky a soutěže. S chutí
absolvovali všechny disciplíny, které pro ně připravila městská policie pod vedením Bc. V. Svobody. Děkujeme a těšíme se na další, stejně vydařené akce.

Pythagoriáda – 3. místo
v okresním kole
Dne 16. 6. se konala v Příbrami matematická
soutěž Pythagoriáda pro žáky 5. ročníků. Druhého kola se zúčastnilo čtyřicet žáků z třinácti škol.
Za celou naši školu bychom chtěli poděkovat za
reprezentaci školy Matěji Hostonskému a Tomáši Reichelovi, kteří se umístili na 8. a 9. místě a za
největší úspěch považujeme umístění Benedikta Španěla na 3. místě. Velice blahopřejeme.

Přes velkou konkurenci obsadila Jitka Hodačová
ve své kategorii 2. místo. Herec a režisér Ondřej
Kepka se žáky diskutoval a radil jim, jak ještě
vylepšit svůj projev. Všechny soutěžící pochválil a ocenil jejich velký zájem o poezii. Příjemně
prožité dopoledne 2. 6. se spoustou zážitků
rychle uběhlo.
Olga Kvapilová

T-Mobile olympijský běh
Ve středu 21. 6. se na naší škole konal první ročník T-Mobile olympijského běhu. Akce byla určena pro děti 4. a 5. tříd naší základní školy. Celkem se do běhu zapojilo 88 dětí. Všichni museli
uběhnout, každý vlastním tempem, trať dlouhou 500 m. Na každého závodníka čekala v cíli
odměna v podobě medaile, diplomu a sladké
tečky. Závod si všichni užili a již teď se těšíme
na další ročník.

Divadelní představení pohádky Lotrando a Zubejda
My, děti z dramatického
kroužku, jsme pod vedením
p. vychovatelek L. Petrlíkové a T. Hejnové nazkoušely
pohádku Lotrando a Zubejda. Hrály jsme nejen
pro MŠ a žáky prvního až
šestého ročníku naší školy,
ale 12. 6. i pro veřejnost.
I přes velikou trému jsme
si představení moc užily.
Odměnou nám byl plný sál
báječného publika a jeho
velký potlesk (a také sladká
odměna).

Finalista školního kola v recitaci Hynek Pihera
z 1.C získal 2. místo v oblastním kole v Čapkově
Strži. Soutěžil v kategorii 1. a 2. ročníků, předsedou poroty byl herec a režisér Ondřej Kepka.
Gratulujeme.
Mgr. M. Karochová, 2. ZŠ Dobříš

Canisterapie aneb Terapie
za pomoci psů
2. ZŠ Dobříš navštívili pejsci s paní Posekanou.
Děti ze školní družiny se s radostí seznámily s rasami psů, měly možnost pohladit si je, poležet
si na nich a dozvědět se i něco z psího života.
Paní Posekaná dětem poutavě vyprávěla, a tak
nám i se třemi psími mazlíky všem zpříjemnili
jedno odpoledne. Kdo je viděl, neodolal se jich
nedotknout. Dětem se kontakt s nimi velmi líbil,
proto věřím, že toto nebyla jejich poslední náM. Tulachová
vštěva.
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Hurá, prázdniny!

Náš první školní rok
Základní škola TRNKA má za sebou svůj historicky první školní rok. Absolvovalo jej 10 prvňáčků, 6 druháků a 4 třeťáci, kteří získali nejen potřebné znalosti
a vědomosti, ale naučili se toho mnohem více. Hned v září jsme se pustili do prvního společného
projektu, kdy jsme si připomněli osobnost knížete Václava a o měsíc později jsme slavili narozeniny
paní republiky. Často se také vypravujeme do přírody, ať už běhat do parku nebo zkoumat rostliny
a stromy na badatelských výpravách. Navštívili jsme záchranou stanici v Hrachově u Sedlčan, Botanickou zahradu v Praze a Farmu jedné ženy. Máme za sebou i kulturní zážitky – dvě návštěvy divadla Minor, aktivní účast na benefičním koncertě a dramatizaci vánočního příběhu. Účastnili jsme se
recitační a výtvarné soutěže. Neopomíjíme ani pohyb – cvičíme v sokolovně, v parku, v zimě jsme
chodili bruslit. Moc rádi chodíme do knihovny, kde si půjčujeme knížky nebo si užíváme speciálních
programů (Pasování na čtenáře, Klíčování). Čtení
je pro nás moc důležité, takže se mu ve vyučování hodně věnujeme – realizujeme dílny čtení, zkoumáme příběhy z různých hledisek, děti
dokonce samy své knížky vytvořily. Vyzkoušeli
jsme také tutorské čtení, kdy starší žák pomáhá
mladšímu. Snažíme se vést děti ke spolupráci,
toleranci a respektu, rozvíjíme jejich sociální
dovednosti. Podporujeme jejich přirozenou zvídavost a tvořivost, vedeme je k samostatnému
a logickému uvažování, což se skvěle trénuje například v matematice pana prof. Hejného.
Máme radost z toho, co všechno jsme společně
prožili, těší nás vidět radostné děti i spokojené rodiče a vnímat, že naše škola je naším společným
dílem.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné prázdniny a těšíme se na nové zážitky v dalším školním roce!
Markéta Svobodová

Dobříšští gymnazisté navštívili šest evropských států
a podívali se i do Asie
Dobříšské gymnázium má dlouholetou tradici
mezinárodních kontaktů. Mimo jiné je součástí
skupiny osmi evropských škol (Belgie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Turecko, ČR),
které spolupracují v rámci evropského programu Erasmus+ .
Současný projekt s názvem E4U (Europe for You)
v letošním školním roce končí. Díky našim bohatým zkušenostem s mezinárodní spoluprací
a velmi kvalitní účasti dobříšských studentů na
předchozích projektech je Gymnázium Karla
Čapka Dobříš koordinátorem celého partnerství. Návrh projektu byl schválen a získal grant
Evropské unie v roce 2014.
Našemu mezinárodnímu týmu se již 20 let daří
tvořit projekty, které úspěšně prochází výběro-

vými řízeními Evropské unie. Na vedení projektů získáváme finanční podporu EU. Ze schválení
současného projektu jsme měli velkou radost
– naše žádost se umístila mezi 18 vybranými
(z více než 100 žádostí typu KA2).
Během projektu studenti pracovali na různých
úkolech. Výsledky své práce publikovali na internetovém portálu E-Twinning a zúčastnili se
šesti mezinárodních konferencí. Do projektu
se během tří let dobrovolně zapojilo téměř
100 studentů gymnázia a na zahraniční setkání
v partnerských školách vycestovalo 28 studentů
(2014 – Irsko, 2015 – Turecko, Německo, 2016 –
Itálie, Norsko, 2017 – Belgie).
Ivona Coufalová,
koordinátor partnerství E4U

Jarní pobyt v Belgii byl pro mě nezapomenutelným zážitkem. Cestování mám rád, a tak jsem se do
projektu bez váhání přihlásil. Když jsem byl vybrán na konferenci v Belgii, hned jsem se začal těšit.
Přes veškerá očekávání jsem byl však nakonec překvapen. Čekal jsem, že si užiji příjemný výlet, že
navštívím několik míst v Belgii, kde jsem nikdy předtím nebyl, že si zamluvím anglicky…
To všechno se splnilo. Avšak to hlavní, co mě na celé akci tak nadchlo a proč na cestu vzpomínám
s úplně jiným pocitem než na jakoukoli jinou, není vůbec o cestování nebo o jazyku. Je o lidech.
Hned, když jsem dorazil do belgického Mechelenu a přivítal se se svou hostitelskou rodinou, cítil
jsem se jako doma. Všude panovala neuvěřitelně přátelská atmosféra. Město bylo plné lidí, plné
života. A já, aniž bych musel navštívit mnoho míst, aniž bych musel absolvovat náročný a nabitý program, jsem si tento pobyt nesmírně užíval. Měl jsem možnost poznat spoustu nových lidí a nakonec
jsem se s některými z nich opravdu spřátelil. Vznikl tak pro mě zvláštní druh kamarádství, na které
jen tak nezapomenu. A to je ten největší zážitek z tohoto pobytu.
Díky skvěle vymyšlenému programu jsme si každý den mohli užít naplno. Během workshopů jsme
se naučili spoustu nových věcí, já osobně jsem si moc užil hodiny divadla. Byli jsme v Bruselu, nakupovali jsme, procházeli jsme se po městě, pluli jsme na raftu, bruslili jsme… To všechno mezi skvělými lidmi. A nakonec nezbylo nic jiného než ta nejtěžší část pobytu – se všemi se rozloučit. Jsem rád,
že jsem se projektu zúčastnil a že jsem díky němu mohl zažít něco tak úžasného.
Matěj Kůs, sexta

Žáci naší školy se těší na prázdniny a s nimi vyučující a rodiče.
Končící školní rok byl náročný, plný změn. Změny jsme s velkým nasazením všech zúčastněných, troufám si říct, zvládli.
Vše začalo změnou ředitelky školy. Pokračovalo
zaváděním podpůrných opatření, změnami ve
školním vzdělávacím programu.
V průběhu školního roku jsme při vzdělávání
žáků spolupracovali s organizacemi a institucemi (Městská knihovna Dobříš, Městská policie
Dobříš, nízkoprahový klub Terén, Kulturní středisko Dobříš, občanské sdružení Dej mi šanci
a dal.), které pro naše žáky připravily besedy,
hry, divadelní představení, volnočasové aktivity.
Postupně dochází k opravám částí budovy školy
za podpory vedení města Dobříš. Prázdniny budou ve znamení dalších oprav.
Žáci pomáhali rybářům s úklidem okolí rybníka
Papež, zúčastnili se oslav Dne Země, výtvarných
soutěží, okresního kola atletického čtyřboje, vánoční besídky a jarmarku, vycházek do přírody,
okolí Dobříše i po Dobříši, divadelních představení a mnoha dalších akcí. Ve výtvarné soutěži
pořádané HZS Středočeského kraje vyhrála Lucie Dušková, družstva chlapců a dívek skončila
na 3. místě okresního kola atletického čtyřboje.
Měli velkou radost, že uspěli v konkurenci jiných
škol.
Děkuji učitelkám, asistentkám pedagoga, provozním zaměstnankyním za pomoc a odvedenou
náročnou práci. Poděkování patří vedení města
Dobříš za podporu i všem, kteří nám pomáhali.
Všem přeji krásné léto, pohodové prázdniny
a dovolenou.
Mgr. Eva Burešová, ředitelka školy

2. MŠ Dobříš slavila…
1. 6. 2017 uplynulo 50 let od
doby, kdy do školy nastoupily
první děti.
2. mateřská škola Dobříš je nejstarším předškolním zařízením v Dobříši, a tak trochu z historie…
Výstavba školy byla zahájena v květnu 1965,
investorem byly Rukavičkářské závody Dobříš.
Stavbu realizovala firma Průmyslové stavby Beroun a celkové náklady i s vnitřním vybavením
činily celkem 2 078 390 Kč. Škola měla 4 třídy.
Po ukončení provozu Rukavičkářských závodů
bylo předškolní zařízení převedeno pod vedení
města. Od roku 2001 bylo ustanoveno samostatným právním subjektem.
Mateřská škola prošla v posledních letech řadou rozsáhlých změn. Došlo k obnovení nových
umýváren a sociálního zařízení. V rámci rekonstrukce střechy bylo v roce 2004 nad mateřskou
školou vybudováno 6 bytových jednotek. V roce
2011 se podařilo částečnou revitalizací a úpravou vnitřních prostor navýšit kapacitu školy.
V současné době má škola 5 tříd s celkovou kapacitou 120 dětí. Byla vyměněna okna a v loňském roce byly na zahradě školy instalovány
nové herní prvky. V době hlavních prázdnin se
podařilo postavit spojovací chodbu mezi hlavní budovou a hospodářskou budovou. K dalším
velkým plánům patří pokračování v projektu
výmalby venkovní fasády školy, které je realizováno ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky
Žádníkové. Město Dobříš do budoucna plánuje
zateplení budovy.
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Dobříšek o prázdninách

Oslava krásného výročí se konala 26. 5. 2017 na
zahradě školy za přítomnosti všech dětí, rodičů,
hostů, bývalých zaměstnanců a široké veřejnosti. Děti si připravily hudební vystoupení. Program doplnila i oblíbená skupina Vanda a Standa a předškoláci byli ve slavnostní atmosféře
pasováni na školáky. Velkým překvapením bylo
i vystoupení téměř všech zaměstnanců školy,
které bylo důkazem toho, že holky z naší školky
doopravdy nestárnou .
K významným hostům, které ředitelka školy,
paní Růžena Chovanečková, na slavnosti přivítala, patřila paní Eva Vondrová – první ředitelka
mateřské školy a ředitel již zaniklých Rukavičkářských závodů, pan Šefránek.
Milým překvapením byl i finanční dar, který k výročí školy předal za město Dobříš přítomný starosta Mgr. Stanislav Vacek a tajemník Bc. Radek
Řechka. Děkujeme všem za krásnou atmosféru
při příležitosti oslavy výročí školy.
Mateřské škole přejeme do dalších let její existence hodně zvídavých rošťáků, třídy plné dětského smíchu, prima rodiče, podporujícího zřizovatele a trpělivé paní učitelky.
kolektiv MŠ

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

V Herničce jste se svými dětmi vítáni
3. a 4. července, 7., 11., 30. a 31. srpna
a 1. září od 8 do 12 hod.
Informace a přihlášky k příměstským táborům
naleznete na www.dobrisek.cz nebo na tel.:
608 906 559.

ČERVENEC
7. července – provozní přestávka
10.–21. července – Týdny výtvarných aktivit
24.–28. července – provozní přestávka

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

SRPEN
31. července – 4. srpna – Týden výtvarných aktivit
8.–10. srpna – Anglické dny v duchu příměstského tábora
14.–25. srpna – Týdny v duchu příměstského tábora
28.–29. srpna – provozní přestávka
8.00–16.30
9.00–17.30

Kulturní program: červenec–srpen
11. 7. Koncert – Studentský orchestr z Nizozemí. Zrcadlový sál, 20.00 hodin

Na letní prázdniny pro vás chystáme opět pestrý
kulturní program. Červencové a srpnové neděle
budou tradičně patřit komentovaným vycházkám ve francouzském parku a sokolníkovi.
Návštěvníci při komentované vycházce navštíví
s průvodcem běžně nepřístupná místa v parku
a prohlídku zakončí u sokolníka, pana Řehky.
Sokolnické ukázky budou probíhat každou neděli o prázdninách od 10.00–17.00 hodin. Kdo
má rád kulturu, může v úterý 11. července navštívit od 20.00 hodin koncert v Zrcadlovém
sále, kde se představí studentský orchestr z Nizozemí. Na programu zazní např. Beethoven,
Mozart, Smetana a další. Vstupné je 100 Kč za
osobu a vstupenky jsou v prodeji na pokladně
zámku Dobříš. Nejen pro rodiny s dětmi se budou konat oblíbené noční prohlídky, každou
prázdninovou středu ve 20.00 a 20.30 hodin.

Nedělní komentované vycházky francouzským parkem a sokolnické ukázky
2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7., 6. 8., 13. 8., 20. 8.
Noční prohlídky – středy
5. 7., 12. 7., 19. 7., 26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8.,
26. 8. Hradozámecká noc
Na děti čeká potemnělý zámek, přízraky na
půdě a noční vycházka francouzským parkem.
Po skončení pak čeká na děti sladká odměna. Další noční prohlídky chystáme na sobotu
26. srpna v rámci celorepublikového projektu
Hradozámecká noc, který se koná vždy na závěr
letních prázdnin.
Více informací o dění na zámku sledujte na našich webových stránkách www.zamekdobris.cz.
Přejeme krásné léto.

Poděkování příznivcům ochotnických divadel
Dodatečně děkujeme všem divákům, kteří navštěvují každoročně pořádaný Festival ochotnických
divadel, spojený s májovými oslavami konanými v Dobříši.
Letos proběhl již XIII. ročník, který založil V. Mirek Procházka. S velkou radostí a potěšením musíme
říct, že je rok od roku navštěvovanější. Zároveň velké poděkování patří i Mgr. J. Kastnerové za velkou
pomoc a podporu, bez které si to nedovedeme představit.
Děkujeme a těšíme se na další ročník festivalu.
Za DISK Eva Jarolímková
Oznámení divákům: Při posledním představení, 19. 5. 2017, se našel šperk z bílého kovu, prosím
o vyzvednutí v cukrárně U Kadleců na Dobříši.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
Sobota 9. 9. od 15.00 hod. – DOBŘÍŠEK ZBLÍZKA aneb Co Dobříšek nabízí – na zahradě u RC
Dobříšek – zápisy, zábava, relaxace.
Pravidelné programy pro děti od 2 let a kurzy pro dospělé – výtvarné, hudební, vzdělávací
a pohybové.
Každé pondělí a středu dopoledne Hrajeme si
bez maminky – adaptační program pro děti od
2,5 let od 8.00 do 12.00 hod.
Každé pondělí odpoledne Dílnička domácího
tvoření pro děti od 5 let.
Každé úterý odpoledne Taneční průprava
a Dance mix pro děti od 4 do 9 let.
Každý čtvrtek dopoledne Hrátky s batolátky
pro rodiče s dětmi od 7 měsíců do 3,5 let a Angličtina pro dospělé.
Každý čtvrtek odpoledne Špačkohrátky s miminky – NOVĚ – kurz zaměřený nauce správného nošení a manipulace s miminkem respektující plně potřeby dětí – pro rodiče s dětmi od
6 týdnů do 6 měsíců.
PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz.
Cvičení a setkávání těhulek a předporodní
kurzy s Martinou Branšovskou. Rodinné, výchovné a partnerské poradenství a laktační
poradenství s Mgr. Kateřinou Neubauerovou.
PC poradenství s Ing. Vlastou Pechovou. Psychologické poradenství s Mgr. Zuzanou Krásovou. Poradenství v sociálních službách
s Bc. Danielou Koubkovou.
Nově vypsané kurzy sledujte od srpna na našich webových stránkách www.dobrisek.cz.
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová, tel.:
608 906 559, e-mail: info@dobrisek.cz.
Děkujeme za podporu MPSV, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.
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Poslední ročník Zámek dětem překonal svá očekávání
a dokonce i své předešlé ročníky
Zámek dětem je akce věnovaná nejen dětem,
ale i dospělým. Pátý a zároveň také poslední
ročník se konal v sobotu 17. června na zámku Dobříš. Na své si během dne přišly jak děti,
tak ale i dospělí. Pro návštěvníky byl připraven
opravdu bohatý program. Celou akci zahájil již
tradičně šašek Vašek s jeho tancem, vtipem
a soutěžemi. Poté se dětem na pódiu představilo DUO VANDA A STANDA a pohádkový den
odstartovalo naplno. Přesně v půl dvanácté se
pak otevřely brány do francouzského parku, kde
na děti čekalo šest pohádkových stanovišť
a na každém z nich byly pro děti připravené
opravdu krásné odměny. V rámci hlavního programu vystoupil se svou zábavnou show kouzelník Radim. Velký ohlas mělo šermířské vystoupení a také vtipná pohádka O perníkové chaloupce, kterou zahrálo Klaunské divadélko Jeníčka a Mařenky. Hlavním hostem letošního ročníku
pak byla ikona současné dětské hudební scény, Míša Růžičková. V programu také vystoupily
samy děti z MŠ Sovička a z Aerobik studia Orel Dobříš. V letošním roce nemohl chybět ani tradiční příchod celé královské rodiny. V rámci akce byly pro návštěvníky připraveny také prohlídky
vnitřních prostor zámku. Snad žádný malý návštěvník akce nemohl chybět na skákacím hradu
nebo střelnici. A o zábavu bylo postaráno i u vstupu do francouzského parku, kde se nacházely promo herní stánky partnerů akce, mateřské školky Sluníčko, Muzea Dobříš, Aerobik studia Orel
Dobříš, Providentu, Ententýky a také Vodohospodářské společnosti Dobříš. Samozřejmostí
bylo mnoho stánků s občerstvením nejrůznějšího druhu a také suvenýry.

Zpráva Okrašlovacího spolku Dobříš
Do Okrašlovacího spolku jsme vstoupily proto, abychom se mohly aktivně zapojit do zlepšení vzhledu našeho města, konkrétně náměstí. Jako první jsme se postaraly o záhonek u „Jednoty“. Po domluvě s p. Milnerem jsme vysadily macešky (dodané Dokasem), které jsme chodily zalévat. Asi pětkrát
jsme naložily konve a kýble s vodou na vozík a zalévaly. Lidé nám hlásili, že na květiny dávají pozor.
Rozkvetlý záhonek se jim líbil. Pak jsme se daly do osázení překopů po kanalizaci před DM drogerií
a místní pizzerií. To jsme si daly, tady to již nebyla legrace, povrch byl jen uhlazen a pod ním byla
spousta kamenů. Každou jamku pro keřík jsme musely vykopat krumpáčem, odstranit kameny, dodat hnojivo a zem, aby měly z čeho růst. Začaly jsme před 18. hod. a skončily před 23. hod. Nevzdaly
jsme se a dokončily i další překopy. Když měl být spuštěn vodotrysk, odplevelily jsme okolí pošty. To
místo patří možná poště nebo někomu jinému, ale nestarají se, tak proč neudělat dobrý skutek. To,
co děláme, děláme bez nějakého honoráře, jen ze své dobré vůle a pro Dobříš, znaly jsme ho totiž
kvetoucí.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat lidem, kteří nás podporovali, zajímali se o to, proč to děláme, a měli radost jako my z jednoho kvetoucího záhonku. Také musíme pochválit Dokas, že splnil
slovo a osadil petunkami tři sloupy, jsou krásné a voňavé i přes ty černé díry.
Přesvědčily jsme se, že nestačí jen zasadit, ale aby to mělo smysl, tak se musí zalévat, odstranit plevel, dodat hnojivo nebo ničit škůdce. Při nejlepší vůli na to nestačí zaměstnanci Dokasu, ale určitě
nějaká odborná zahradnická firma. Máme nové tržiště, měsíční nájem 30 000 Kč, úpravy plochy vč.
plotu více než 100 000 Kč, kolik stál ten pavilon, si raději nepamatuji. Kolik by stála zahradnická péče,
nevíme, ale určitě by tolik nestála a výsledek by byl vidět každý den.
Lidé, radujte se ze svých zahrádek, rozkvetlých oken, ale i vašeho rozkvetlého a upraveného okolí.
Zdraví vás Helena a Maruška. P.S. My budeme pokračovat, dokud nám zdraví a stáří dovolí!

7× tvořivá dílna pro rodiny s dětmi v Dobříši

– Přijďte si o prázdninách vyrobit krásné dárky nebo dekorace
Najděte si chvilku pro sebe a svoji rodinu! Každou středu po celou dobu prázdnin, počínaje
19. červencem, máte možnost přijít tvořit. Kam?
Do dobříšského kontaktního místa Farní charity
Starý Knín v nově zařízených prostorách v Pražské ulici č. 271 (budova bývalého zlatnictví naproti poliklinice). Vítány jsou děti, jejich rodiče
i prarodiče. Pokud budete mít zájem přijít, je nutná rezervace po telefonické domluvě s paní Alenou Marešovou – 777 252 629 nebo Mgr. Noemi
Trojanovou – 731 143 870.

Harmonogram:
19. 7. 2017 korálkování, šperkování
26. 7. 2017 výroba lapačů snů
2. 8. 2017 práce s dechem a relaxační jóga
9. 8. 2017 drátování, dekorativní tvorba
16. 8. 2017 šití tašky s potiskem
23. 8. 2017 průřez textilními technikami
30. 8. 2017 šití aplikace
Vždy od 10.00 do 13.00 hodin
Těšíme se na vás! A. M.

Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2017“ jsou podpořeny
z dotačního programu Rodina.

Nová kniha o historii města
– Dvakrát ukradený Dobříš
Letošní rok se nese
ve znamení výročí:
sedmdesát
pět
let od spáchání
atentátu na zastupujícího říšského
protektora Heydricha, sedmdesát
pět let od odsunu
dobříšských obyvatel židovského
vyznání, který pro
Dobříš znamenal
největší ztrátu na obyvatelích od 1. světové
války. Sedmdesát pět let od vyvraždění rodiny
dobříšského starosty Adolfa Scharta a manželů
Oktábcových v době heydrichiády. Sedmdesát
pět let od doby, kdy byl rodině Colloredo-Mannsfeld vyvlastněn celý majetek Německou říší.
Dobříšský zámek se od července r. 1942 stal
letním sídlem nového zastupujícího říšského
protektora Kurta Daluegeho, který vedle K. H.
Franka patřil za strůjce teroru, který nastal po
atentátu na Heydricha.
Nová kniha Dvakrát ukradený Dobříš se vrací
do období, kdy byl zámek Dobříš letním sídlem
říšských protektorů, což dokládají jak vzpomínky
žijících pamětníků, tak dochované zápisy, které
doplňuje velké množství obrazového materiálu.
Pokud vás podobné téma zajímá, navštivte
křest knihy, který proběhne v sobotu 12. 8. 2017
v knihkupectví Houbalová, Mírové nám. 332.
Všichni jste srdečně zváni, zve Okrašlovací spolek
města Dobříš jako patron nové knihy.

Týden pro sebe
V závěru května mělo 13 rodin z Dobříše a okolí, které pečují o děti a mladé lidi se zdravotním
postižením, možnost účastnit se psychorehabilitačního a vzdělávacího pobytu, který se konal
v krásné přírodě na břehu řeky Otavy ve Střelských Hošticích. Setkání zorganizovalo Centrum
pro komunitní práci střední Čechy v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální – podpora
neformálních pečovatelů. Program zajišťoval
tým odborníků a asistentů z Alfa Human Service, organizace, která má 16 let zkušeností s podporou pečujících a jejich rodin.
Pobyt si užili rodiče, prarodiče i děti. Dospělí se
vzdělávali v různých tématech a učili se, jak pracovat se stresem a předcházet vyčerpání z náročné péče o dítě s postižením. Součástí programu byl nácvik dechových cvičení a relaxačních
technik i individuální konzultace.
Hendikepované děti se za podpory asistentů
účastnily programu, ve kterém nechyběly pohybové a výtvarné aktivity, táborák a soutěž
o získání lodního lístku. Největší radost měly
ze společné jízdy se staršími kamarády po řece
v kánoích. Všechny zúčastněné rodiny hodnotily
pobyt velmi kladně.
V rámci realizovaného projektu nabízíme pečujícím, jak o děti a dospělé se ZP, tak o seniory
i dlouhodobě nemocné, praktické informace,
odborné konzultace a poradenství, podpůrná
setkávání pečujících, vzdělávání a další aktivity
na kontaktním místě v ZŠ Trnka na Dobříši. Kontaktujte nás na tel.: 775 760 353, 773 661 130.
Za tým projektu Hana Petáková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky
Dne 5. srpna 2017 to budou již 3 roky, co nás navždy
opustil manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef
Kalous z Dobříše. Nikdy nezapomeneme.
S láskou stále vzpomíná manželka Antonie, dcery Alena a Hana s rodinami.
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Družina Vačic na krajském kole skautského závodu
V sobotu 14. 5. 2017 jsme se zúčastnily krajského kola Svojsíkova závodu u Žloukovic nedaleko
Berouna, do kterého jsme postoupily po úspěchu v okresním kole. Vačice (skautská družina)
z oddílu Minnehaha reprezentovaly středisko
prof. Oliče v závodě, ve kterém se soutěžilo
v dovednostech, které by každý skaut měl umět.
Závod byl složen ze tří soutěží: Modul před závodem, Modul závod, Modul přežití.

a to, že nezkazíme žádnou zábavu, a tak jsme
natočily „šlehačkovou bitvu“, kde jsme po sobě
házely šlehačku.
Na Modulu závod jsme šly zhruba čtyř až pětikilometrovou trasu, na které bylo celkem devět různých úkolů: obecná znalost skautingu
(skautská historie, skaut. organizace, předpisy),
první pomoc, řešení krizových situací v praxi, vyhledávání informací, fyzická zdatnost, dopravní
předpisy, poznávání přírody…
A na Modulu přežití jsme už jen plnily tři úkoly
týkající se přežití: rozdělání ohně a uvaření vajíčka natvrdo do dvaceti minut (s tím že jsme do
ruky dostaly jen poleno a sekeru, ostatní jsme si
musely sehnat samy), správně postavit a sbalit
stan za co nejkratší dobu (plný počet bodů byl
do 7 minut) a nakonec správné sbalení batohu.
Obsadily jsme 9.–10. místo z 20 účastnících se
družin. Sama za sebe a snad i za svou celou družinku mohu říct, že jsem si závod užila, a doufám, že se i v příštích závodech dostaneme do
krajského kola a znovu budeme moct reprezentovat náš oddíl.

Modul před závodem obsahoval natočení němé
grotesky na devadesát sekund, charakterizující
naši družinu. Naši družinu charakterizuje smích

Alžběta Bláhová – Bodla, 1. dívčí oddíl
Minnehaha Dobříš ze skautského střediska
prof. Oliče Dobříš

Dne 14. července 2017 uplynou 2 roky, co nás ve věku
nedožitých 47 let po těžké
nemoci opustila manželka,
maminka a babička, paní
Dana Karnetová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manžel Petr, dcery Petra
a Dáda s rodinou, maminka Alena
a sourozenci Pavel, Pepa a Ála s rodinami.
Dne 2. července 2017 uplyne
10 smutných let, kdy zemřel
po těžké nemoci můj manžel,
táta a děda, pan Emil Popek
z Dobříše.
Na svého manžela
vzpomíná manželka Anna, syn
Pavel s manželkou, vnoučata Pavlík s Anežkou,
sestra Ludmila s rodinou, Marie Mottlová, rodiny
Slepičkových, Veselých a Mezkových. Kdož jste
vzpomněli s námi – děkujeme.
Je to neuvěřitelné, ale 4. července 2017 uplyne už 100 let
od narození pana Jana Vacka
z Dobříše, původním povoláním malíře pokojů, ale hlavně
pana školníka z „nové školy“.
Vzpomíná rodina
a všichni přátelé

Zlatá svatba
Dne 12. srpna 2017 oslaví manželé Pavel a Marie
Hůlovi zlatou svatbu. Přejeme jim mnoho dalších společných a šťastných let.
Synové Pavel, Petr a dcera Gábina s rodinami

Jan Tománek získal nominaci na mistrovství světa v USA
Dobříšskému hendikepovanému sportovci Honzovi Tománkovi, handbikerovi a triatlonistovi, se
podařilo na Half Ironmanu v Lucembursku mimo úžasného čtvrtého místa vybojovat nominaci na
mistrovství světa v USA.
Jednalo se o 70.3 Ironmana na poloviční vzdálenost, což je 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů
kolo, 21 kilometrů běhu. Byl to jeden z nominačních závodů na mistrovství světa v polovičním
Ironmanu pro hendikepované sportovce startující na handbiku. Honzovi se podařilo získat nominaci a již 9. září bude závodit a reprezentovat
ČR v USA na mistrovství světa v Ironmanu 70.3
v Chattanooga v Tennessee.
„Zajel jsem to nakonec na 4:56 hodin,“ ohodnotil svůj výsledek Tománek. „Je to posunutí
mého osobního maxima asi o 25 minut, což
je prostě úplně super. Z toho mám obrovskou
radost.“ Také poděkoval všem fanouškům za
podporu: „Cítím, že je důležité zviditelňovat
vrcholový para sport, a to se právě díky jejich
zájmu daří.“

Závodní sezona v aerobiku za námi a aktivní léto plné sportu před námi!
V Aerobik studiu Orel Dobříš jsme zakončili jarní závodní sezonu. V letošním roce naše studio reprezentovalo 7 závodních týmů. Celkem jsme
se zúčastnili 15 závodů po celé České republice a přivezli neuvěřitelných 22 medailí! Nejvíce naše týmy vybojovaly zlatých medailí s počtem
10, poté 7 stříbrných a 5 bronzových medailí. Neporazitelným týmem
sezony se stal nejstarší tým JUNSEN, složený z juniorského a seniorského týmu. Všem trenérkám, závodnicím i rodičům gratulujeme a moc
děkujeme za krásnou a vzornou reprezentaci našeho studia i města
Dobříš.
Nezoufejte však, pro všechny aktivní sportovce jsme připraveni i na
léto! Od pondělí 19. června do 10. září je připraven speciální rozvrh pro
dospělé. V srpnu se pak týmy závodního aerobiku opět vydají na tradiční
letní sportovní soustředění do Štědronína.
Nový školní rok v Orlovně zahájíme v pondělí 11. září! První dva zářijové
týdny budou probíhat zápisy do dětských kurzů. Veškeré informace naleznete včas na našich internetových stránkách www.aerobikdobris.cz nebo na
oficiálním Facebooku ASOD.
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Starší přípravka MFK
Dobříš je ZLATÁ
Starší přípravka MFK Dobříš skončila
ve finálové skupině okresu v letošní
sezóně 2016/2017 s náskokem na
prvním místě, a získala tak titul přeborníka okresu. V sobotu 17. 6. 2017
po odehrání posledního mistrovského zápasu sezóny slavnostně
obdrželi od Okresního fotbalového svazu Příbram pohár pro vítěze
okresního přeboru a zlaté medaile.
Klukům děkujme za výborné výkony a věříme, že na ně navážou i v příští sezóně.
Na zisku titulu přeborníka okresu se podíleli:
Tadeáš Stibor, Tomáš Obermajer, Václav Mareš, Jakub Sobotka, Martin Šantora, Ondřej Hošek, Tomáš
Koten, Michal Prusík, Michal Dvořák, Petr Diviš a Jindřich Suchan.

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc květen 2017
Celkem vybráno za pokuty: 44 700 Kč
Celkem přestupků: 96
Vybírám z oznámení:
1. 5. 2017 ve 12.20 hod. Svátek práce. Vrtání
vrtačkou… Stalo se na Větrníku v bytové jednotce. Ve dnech státem uznaných svátků je možno
používat hlučné stroje pouze od 8–11 hod., viz
OZV města Dobříše č. 3/2016. Strážníci majiteli
bytové jednotky domluvili. Stavební práce poté
ihned ukončil.
1. 5. v 19.30 hod. Ohnutá dopravní značka.
Jednalo se o zákaz vjezdu všech vozidel v ulici
Bezručova. Značka zakazuje vjezd všem druhům
vozidel na jednosměrnou pozemní komunikaci,
v níž je provoz veden opačným směrem. Vandal
svým jednáním způsobil problémy v silničním
provozu. Oprava se zajišťovala u Silnic, s.r.o.
2. 5. v 11.45 hod. Oznámil majitel obchodu na Mírovém náměstí, že mu vandal o víkendu poškodil
výlohu poškrábáním. Vznikla škoda na jeho majetku. Strážníci zkoumají kamerový záznam.
2. 5. ve 14.45 hod. Nález pánské peněženky.
U pivovaru na silnici za přechodem pro chodce. Poctivá slečna z Dobříše A. M. peněženku
odevzdala strážníkům. Poté byl kontaktován
majitel, trv. bytem Mníšek pod Brdy. Díky patří
nálezkyni.
3. 5. v 5.10 hod. Požár garáže. Byl zjištěn místními občany v ranních hodinách. Jednalo se
o starou garáž u rybníka Papež. Rozsáhlý požár
byl hasiči ihned zlikvidován. Chytil i přilehlý
strom. Vše se obešlo bez zranění. Věc je ve fázi
šetření. Na místě zasahovaly složky IZS.
13. 5. ve 20.30 hod. Byl „pokropen“ vodou…
Stalo se v ulici Boženy Němcové, kdy procházející muž byl zlit vodou z balkonu 8–10letými
chlapci. Jednalo se konkrétně o dům na rohu
ul. Boženy Němcové. Strážníci vyjeli na místo,
zvonili na zvonky, nikdo neotevřel a na místě,
samozřejmě, nikdo nebyl.
15. 5. Nález kabely na lavičce u kina. V kabele byly jen dětské rukavičky. 10. 5. v anglickém
parku byly nalezeny dioptrické brýle v kovovém provedení. A 20. 5. byly u Lidlu nalezeny
klíče od osobního vozidla Škoda. Nechybí
někomu?
15. 5. v 10 hod. Strážníci obdrželi upozornění. Na Větrníku – rozestavěný „hotelák“. Údajně
mladá děvčata vylezla do nejvyššího patra a začala si pořizovat „selfíčka“. MP zjistila, že objekt

není zabezpečen dostatečně jak proti pádu, tak
proti vstupu nepovolaných osob, a již podruhé upozornila firmu, která objekt spravuje, aby
zjednala nápravu. 23. 5. tak bylo učiněno.
15. 5. po 22. hodině. Stížnost na hluk z restaurace na náměstí. Hluk ze zahrádky. Údajně měli
hosté sedět venku popíjet alkohol a doslova
„řvát“. Strážníci byli na místě do 5 minut. Toto
se však nepotvrdilo, restaurace byla již zavřená
a nikdo v prostorách zahrádky neseděl.
15. 5. Zjištěna černá skládka. V části města
Brodce byly odhozeny 4 pneumatiky ke kontejnerům. Bohužel tato přestupková jednání
se velmi těžko odhalují, je na každém z nás, jak
k věcem tohoto charakteru přistupujeme. Někdo ani papír neodhodí, někdo v klidu odhodí
objemný odpad a nehne se v něm kousek svědomí. Vše začíná výchovou v rodině…
18. 5. ve 14 hod. Had na zahradě. Teplé počasí
je signálem pro hady, aby začali opouštět své
skrýše. Někdy se však objeví i na nepatřičných
místech. Stalo se v obci Voznice. Oznamovatelce
byl poskytnut kontakt na firmu, která se zabývá odchytem plazů. Pravděpodobně se jednalo
o zmiji, dle sděleného popisu… MP Dobříš nemá
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s jinou obcí,
a tak v obci Voznice nemá své pravomoci. Jí svěřené úkoly může plnit jen na svém katastrálním
území v rámci své působnosti.
19. 5. v 1 hod. v noci. Volně pobíhající pes.
Strážníci objevili v lokalitě u „Bedřicha“ psa velkého vzrůstu. Majitel v okolí nebyl. Zvíře bylo
odvezeno do psího útulku. Majitel si psa vyzvedl druhý den. Jelikož se jednalo již o několikátý
únik z uzavřeného prostoru a bylo zjištěno, že
pes není čipován, byla uložena bloková pokuta.
22. 5. Nález sady Gola klíčů, v kufříku. Nalezeno u spořitelny. MP děkuje poctivému nálezci
z Dobříše, panu M. S., který nález přinesl na služebnu. Místní znalostí se nám podařilo sehnat
majitele tohoto drahého nářadí.
24. 5. Mládě sojky vypadlo z hnízda. Oznámeno občanem. Na místo byli přivolaní pracovníci
z Votic – ochrana fauny.
25. 5. Zjištěny poničené lavičky na dětském
hřišti u kina. Bude se opravovat. Vandalství na
Dobříši neustává, není lehké toto jednání podchytit, většinou vandal „zaúřaduje“ pod rouškou
tmy, jen tehdy se asi cítí silným! 31. 5. Další poškozená lavička u sádek. Někdo z ní vyšrouboval šrouby, uvolnilo se opěradlo.

27. 5. Stížnost na špatné parkování u zámku.
Řidiči parkují v zákazu stání, v protisměru a na
zelených plochách. Mnohdy řidiči autobusů
„ucpou“ celou ulici, která poté není pro ostatní
průjezdná. Je na místě připomenout, že jen asi
o 200 m dále je parkoviště P+R, kde lze pohodlně parkovat jen za 10 Kč/24 hod. Vyhrazené
stání pro autobusy je u Modré kočky. Přestupky
řeší strážníci blokovými pokutami.

29. 5. Vzešlo z oznámení. V oblasti Na Kole byl
nalezen pták korela. Byl odchycen místním občanem, který si ji prozatím ponechal u sebe.
Zapsala: str. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021.
Kontaktovat nás můžete na tel. č. 724 077 264.
Deny – k adopci, 11 let,
17 kg
Deny je již starší pejsek,
ale stále velmi aktivní.
S lidmi nemá dobré zkušenosti, a tak je zapotřebí,
aby si na nové páníčky
postupně zvykl na opakovaných procházkách. Miluje procházky a aportíky, nedoporučujeme ho ale k ostatním psům,
ani k dětem.
Daisy – k adopci 7 let,
32 kg
Kříženka německého ovčáka, do útulku ji odložila
majitelka, která si ji již nemohla nechat. Daisy je po
seznámení velmi přátelská, výborně hlídá, miluje
míčky. Je extrémně čistotná a v kotci nic neničí,
vhodná i do bytu.
Kája – k adopci, 6 let,
16 kg
Kája je velmi milý, chytrý,
mazlivý a přátelský pejsek, který miluje společnost lidí. Je to tak trochu
komediant a za pamlsek
je schopný a velmi ochotný naučit se nejrůznější triky. S fenkami si rozumí, se psy – samci dle sympatií, nedoporučujeme ho ke kočkám. Vhodný především do bytu,
možná adopce i ke starším lidem.

NOVÝ SMĚR
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Kam s použitými pneumatikami?
Dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. spadají
pneumatiky do zpětného odběru. Z tohoto důvodu je občané mají odevzdat zdarma na místa
k tomu určená viz. www.eltma.cz.
V podstatě by se mělo jednat o obdobný postup jako u elektrospotřebičů, kdy dodavatel
nového zdarma zajistí likvidaci starého. Bohužel ale každé rozjetí nového systému provází
potíže různého charakteru. Dle informací spo-

lečnosti Dokas Dobříš s.r.o. je prozatím ověřen
bezplatný odběr v regionu ORP Dobříš pouze
u firmy BUENOSERVIS S.R.O., Hostomická
1999, Dobříš.
Nicméně ve sběrném dvoře společnosti Dokas
Dobříš s.r.o. budete moci i nadále pneumatiky
odevzdat. Odběr je sice zpoplatněn, ale pro občany Staré Huti je následně účtován obci, takže
pro občany je stále zdarma.

Vyznamenání pro členy SDH
Dne 6. 5. 2017 se členové SDH St. Huť ve složení – starosta SDH p. Milan Kadlec, jednatel SDH
p. Josef Havelka a člen SDH p. Jiří Kadlec – zúčastnili slavnostního předávání medailí Za záchranu života, které se konalo v Hasičském muzeu v Přibyslavi. Spolu s Jiřím měl medaili převzít
i p. Pavel Hruška, který se ale slavnostního předání nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů.

Oba mladí muži v listopadu 2015 pomáhali při
opravě střechy rodinného domu a najednou si
všimli, že jejich kamarád spadl ze žebříku z výšky cca 4 m. Okamžitě k němu přiběhli a zjistili,
že je v bezvědomí a nedýchá. Ihned zavolali
rychlou záchrannou službu (RZS) a zároveň až
do jejího příjezdu prováděli resuscitaci – nepří-

mou masáž srdce. Po příjezdu RZS převzal raněného lékař, pomocí defibrilátoru obnovil srdeční činnost a následoval transport vrtulníkem
do traumacentra nemocnice Motol. Lékař RZS
na místě konstatoval, že bez okamžité pomoci
obou mužů by raněný zřejmě nepřežil.
Výbor SDH Staré Huti proto oba navrhl na udělení
medaile Za záchranu života. OSH Příbram návrh
potvrdil a odeslal na
Sdružení dobrovolných hasičů Čech
Moravy a Slezka, kde
bylo o udělení medailí rozhodnuto,
a pak při slavnostním aktu v Přibyslavi medaile předány.
Jiří Kadlec si medaili
převzal, za Pavla
Hrušku ji převzal
zástupce OSH Příbram a Pavlovi bude
předána při nejbližší
příležitosti.
Znovu děkuji oběma našim členům, že nezaváhali a zachránili svým profesionálním přístupem kamarádovi to nejcennější co člověk má
– život.
Pan Pavel Hruška je příslušníkem PČR, pan Jiří
Kadlec příslušníkem HZS Příbram.
Za SDH Stará Huť Milan Kadlec, starosta SDH

Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 11. 9.
2017 od 18 hodin v obřadní místnosti OÚ
ve Staré Huti.

Nebezpečný odpad
Od září 2017 bude jediným svozovým místem pro nebezpečný odpad parkoviště před
obecním úřadem.
Následující svoz proběhne 16. 9. 2017 v době
od 9.09 do 9.34 hod.
Dále pak 21. 10. 2017 od 13.05 do 13.30 hod.

Pozvánka
Dne 14. a 15. července od 19.30 hod sehraje
v zahradě Památníku Karla Čapka své autorské
představení Tyjátr Kuklík, srdečně zveme!

Základní škola
Poslední měsíc ve škole byl sportovní, cestovní a zážitkový. Zúčastnili jsme se atletických závodů, dokončili
kurz plavání, navštívili dopravní hřiště a letiště,
přespali v jurtě, uspěli jsme i v recitační soutěži. I když jsme malá škola, ve všech soutěžích
jsme se umístili na předních místech.
Ve školní družině jsme vybudovali velké pískoviště, čímž jsme dětem udělali nesmírnou
radost. Přejeme všem krásné prožití letních
prázdnin.
Dana Kunrtová

Pozvánka na Pouťovou soutěž v požárním útoku
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve na již tradiční X. ročník Pouťové soutěže v požárním
útoku dne 19. srpna 2017 od 10 hod na hřišti TJ Stará Huť. Dětem budou k dispozici nafukovací a jiné
atrakce; v areálu bude k dispozici občerstvení. Večer zahraje k poslechu i tanci kapela UJDE TO!

Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Blahopřání

Srdečně vás zveme v neděli dne 20. srpna
2017 na Pouťové posezení na návsi.
Ve 14.00 hod se koná bohoslužba Slova v kapli
Nanebevzetí Panny Marie. Od 15.00 hod. vás
pak zveme na posezení s písničkami. Přijďte
pobýt mezi sousedy a přáteli.
Obec Stará Huť

Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Marie Steinerová, Anna Hlavatá, Eva Šeflová a pánové Bohuslav Koula, Jiří
Kulhánek a Václav Dolejš.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví
paní Naděžda Cihelková a pan František Slaboň.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme

Oddíl kopané přeje všem našim příznivcům krásné prožití dovolené,
školákům prázdnin a budeme se těšit na novou sezonu 2017–2018.

Vítězové recitační soutěže s Ondrou Kepkou.
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Zprávičky z mateřské školičky

Poděkování

Vážení čtenáři, vítáme Vás
u zpráviček z naší školičky.
Měsíc červen jsme uvítali dětským dnem na zahradě MŠ. Děti
si užily dopoledne plné her a soutěží. Celý měsíc
jsme pokračovali v plaveckém výcviku v příbramském bazénu, který děti zakončily hodinou plnou
zábavy. 8. června jsme podnikli dobrodružnou
výpravu do Zeměráje. Výlet byl plný zážitků. Děti
zdolávaly hodinovou „Stezku bosou nohou“, z které byly nadšené. V polovině měsíce jsme se sešli
s rodiči budoucích přijatých dětí do MŠ. V tomto
měsíci jsme se hned dvakrát vydali s baťůžky poznávat okolí Hutě. Do školky k nám zavítala paní
dentální hygienistka, maminka Malvínky Jedličkové a poradila dětem, jak mají o své zoubky správně pečovat. Je konec školního roku a také jsme se
i letos loučili s našimi předškoláky na OÚ. A pár dní na to je školáci z 5. třídy pasovaly na PRVŇÁČKY.
Všem našim školáčkům přejeme krásné prázdniny bez úrazů a těm, kteří nás již opouštějí, hodně
úspěchů ve školních lavicích.
Kolektiv MŠ Stará Huť

Děkuji zástupcům Obecního úřadu a SPOZ ve
Staré Huti a Klubu důchodců za milá a krásná
blahopřání a předání dárků u příležitosti mého
životního jubilea 80 let.
Kozohorský Vladimír

Co možná nevíte…
Po delší odmlce se k vám vracíme opět dalším příspěvkem v této rubrice, kterou je radost psát.
Karel Vlasák, občan Staré Huti, 15 let, žák 2. ZŠ Dobříš, bývalý žák ZŠ Stará Huť, kde působil jako
člen divadelního kroužku a k tomu ohromný sportovec.
Již 2. sezonu soutěží za klub Triatlon Team Příbram, z.s. Plavání a sportování vůbec ho bavilo od
malička. A pilný trénink, pevná vůle, ale také obětavost rodičů již nesou své ovoce.
Jen v květnu 2017 obsadil 1. místo okresního kola plavecko-běžeckého poháru v Příbrami a 2. místo krajského kola plavecko-běžeckého poháru v Čelákovicích ve své věkové kategorii.
V červnu k tomu ještě přidal kolo, aby si ještě vyzkoušel Triatlon v Příbrami, kde obsadil nádherné
16. místo ze 32 soutěžících z celé republiky.
Moc blahopřejeme a do dalších sezon přejeme hodně síly, zdraví, pevné nervy a velké nadšení.

Ráda bych poděkovala všem, kteří mi udělali
radost při mém jubileu. Mým kamarádkám,
které mi pomáhaly s pohoštěním. Všem, kteří mi osobně nebo písemně gratulovali i těm,
kteří mě poctili milou návštěvou. Jmenovitě
uvádím paní Kubátovou a Němcovou za zastupitelstvo a paní Volfovou za Klub důchodců, ale děkuji úplně všem. Miloslava Císařová
Děkuji za osobní blahopřání k mému životnímu
jubileu SPOZu a zástupcům obecního úřadu.
Josef Slepička

Vzpomínáme
Dne 5. 7. to bude 5 let, co
nás navždy opustila Danuše
Milfaitová.
S láskou vzpomíná manžel
a dcery s rodinami

Mladší žačky přeborníkem
kraje a účastníkem mistrovství
republiky
Že muži opět vyhráli krajský přebor není nic
nového. Soutěží prošli naprosto suverénně,
s jedinou porážkou. Nové je ale to, že titul přeborníka středočeské oblasti získaly také mladší
žákyně. Po dlouhé době tak má Stará Huť zase
titul přeborníka v mládežnické kategorii, což
je i dobrá zpráva pro budoucnost starohuťské
házené. Několikaletá, trpělivá a obětavá práce
trenéra Jirky Peška, za pomoci jeho manželky
Jany, ale také Lukáše a Filipa v roli asistentů
trenéra, přinesla první úspěch. Když se k tomu
děvčata přidala kromě nadšení pro házenou,
poctivý přístup v tréninku, stoupající formu,
bojovnost a touhu po vítězstvích v utkáních,
není pro zasvěcené překvapením, že jarní částí
přeboru prošly suverénně a vyhrály i na hřišti
druhého Bakova. Vítězstvím v přeboru si děvčata zajistila účast na mistrovství republiky,
které se letos konalo v Dobrušce. Tam už v nabité konkurenci šesti týmů na většinu starších
a zkušenějších mužstev nestačila a obsadila
5. místo se ziskem 3 bodů. I to je úspěch a zaslouží si pochvalu a poděkování za dobrou reprezentaci starohuťské házené.
Výsledky: novým mistryním ČR – Přešticím
podlehly 7:20, druhé Miroslavi 23:3, se třetí
Dobruškou remizovaly 8:8, čtvrtým Litvínovem prohrály 14:5 a poslední Osek n/Bečvou
porazily 17:16.
Ženy sestupují z II. ligy a to přes dvě vítězství
na jaře. V rozhodujícím utkání podlehly doma
Chomutovu 6:21.
Výsledky všech kategorií a podrobnější informace o mistrovství ČR najdete také na nových
stránkách oddílu NH www.hazenastarahut.mozello.cz. Foto k článku vlevo.

