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Rozhodněte i vy
o budoucnosti města
Dobříš!

Dobříšské májové slavnosti 2018, sobota 19. 5.: 17. ročník dobříšských slavností byl ve znamení slunečného
počasí, dobré nálady a pohodové atmosféry. Už od samého začátku bylo dobříšské náměstí zaplněno lidmi, kteří
tleskali dětem z mateřských a základních škol, tanečnicím a hudebníkům ze ZUŠ, místním kapelám, ale i sokolkám, gymnastům a orlicím. Celodenní bohatý program byl završen večerním koncertem skupin Eddie Stoilow
a Supergroup.cz. Poděkování patří zejména účinkujícím za skvělé výkony, ale i Středočeskému kraji, který Dobříšské májové slavnosti podpořil ze Středočeského Fondu hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof
v rámci tematického zadání „Podpora hejtmana“ dotací ve výši 100 000 Kč.

Úřad otevřený dětem – beseda žáků se starostou a tajemníkem
Žáci 7. tříd 1. ZŠ Dobříš zaplnili 19. 4. společenský sál
Kulturního střediska Dobříš. V úvodní prezentaci přiblížil starosta města Stanislav Vacek obecně státní správu
a samosprávu, seznámil žáky s historií dobříšské radnice, symboly a samotnou samosprávní činností města
Dobříš. Ve druhé části prezentace se ujal slova tajemník
Radek Řechka, který s žáky mluvil o fungování úřadu
jako takového a představil jim jednotlivé odbory, budovy a agendy úřadu. Ze strany škol byl nejvíce zájem
přiblížit žákům zejména agendu občanských průkazů,
cestovních pasů a matriky. Poslední část besedy si vzala
slovo zastupitelka Denisa Havlíčková, která je zároveň
politikem pro ZM a MA21 a která představila projekt
Zdravé město Dobříš a MA 21 i akce, které se pod touto hlavičkou ve městě konají. Závěrem měli žáci možnost
navrhnout 10 témat, kterými by se radnice mohla zabývat a která vidí pro ně jako prioritní. Z tohoto setkání tak
vzešel například nápad zřídit ve městě MHD pro svoz žáků do škol, výstavba jump parku nebo bazénu.
pokračovnání na straně 2
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Vážení občané, do 27. 5. probíhalo dotazníkové šetření o vašich
názorech na projekty a činnosti,
které město Dobříš plánuje realizovat v letech 2019–2020. Mohli
jste vyjádřit nejen svůj názor na
plány města, ale přidat i vaše
vlastní další nápady na projekty a činnosti, které by vylepšily
město. Nyní máte jedinečnou
příležitost, v dodatečném termínu do 10. 6. 2018, dotazník ještě
vyplnit elektronicky, a to na adrese www.goo.gl/gojE27.
Dotazníkové šetření je součástí
přípravy akčního plánu rozvoje
města Dobříš pro léta 2019–
2020, kam jsou zařazeny konkrétní projekty a činnosti, které
budou v uvedených letech realizovány. Vaše odpovědi budou
pečlivě vyhodnoceny a poslouží
jako podklad pro tvorbu akčního
plánu (město musí rozhodnout
o naléhavosti investic, časové
důležitosti investic apod.).
pokračování na straně 3

Proč má Dobříš veselé
zastávky?
Od začátku května si můžete
všimnout úprav dvou autobusových zastávek na Mírovém
náměstí a autobusové zastávky
na Větrníku směrem do centra
města.
Spolu s Českou společností ornitologickou, která je partnerem
BirdLife International v České republice, jsme si položili otázku,
zda jsou zastávky v našem okolí
bezpečné i pro ptáky. Tento projekt se snaží změnit skutečnost,
že na světě ročně zahyne kolem
1 miliardy ptáků po střetu se
skleněnou plochou, zastávky nevyjímaje.
pokračování na straně 2
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Úřad otevřený dětem – beseda žáků se starostou a tajemníkem
pokračovnání z titulní strany
Další setkání s žáky, pro změnu z 9. tříd 2. ZŠ
Dobříš a Základní školy Lidická, se uskutečnilo
26. 4. Beseda se nesla ve stejném duchu jako
první. Závěrem byly také vybrány tři hlavní priority – opravit skatepark, zájem je také o možnost
koupání či bazénu a žáci by uvítali v Dobříši letní
kino. Celý tento projekt v letošním školním roce
vyvrcholí „dětským zastupitelstvem“, které je naplánováno na 22. 6.
„Úřad otevřený dětem je nový projekt, který jsme
se rozhodli realizovat v rámci Zdravého města
Dobříš a MA 21 po domluvě s řediteli dobříšských
základních škol. Naším cílem je dětem přiblížit samotné město Dobříš, chod jeho úřadu, politickou stránku vedení a zároveň jim dát možnost setkat se s některými zástupci města osobně a vyzkoušet si rozhodování v rámci opravdového dětského zastupitelstva,“ přibližuje celý projekt jeho tvůrkyně, zastupitelka Ing. Denisa Havlíčková.
Za Zdravé město Dobříš a MA21 Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu a vedoucí OVV

Proč má Dobříš veselé zastávky?
pokračovnání z titulní strany
Siluety dravců nalepené na skle nepomáhají, to
je mýtus. Pták musí vidět překážku, tedy sklo. Je
jedno, jaká technika se při zviditelňování použije, důležité je, aby šlo o celou plochu skla, ve
vzdálenosti prvků cca 10 cm od sebe. Vzhledem
k tomu, že jsme chtěli tyto informace předat
i veřejnosti, zejména dětem, zvolili jsme k prezentaci stánek při akci Den Země na Dobříši,
kde zástupkyně ornitologické společnosti spolu s mnoha dětmi vystřihovaly zvířátka a jiné
barevné motivy pro budoucí polep zastávek.
Mnoho barevných zbytků folií nám darovalo
dobříšské CD STUDIO. Děti vystřihování s vizí
budoucího uplatnění očividně velmi bavilo a za celý den se na hřišti v ul. B. Němcové vyrobilo pěkných pár kousků.
Vlastního polepu se chopili dobříšští skauti ze Střediska prof. Oliče Dobříš a pojali ho velice nápaditě. Na zastávkách plavou hejna ryb, labutě, létají ptáci či motýli. Děti byly nadšené, že mohly udělat
něco důležitého pro přírodu i vlastní město. A možná bude i pokračování na dalších zastávkách. Je
úplně jasné, že si každý „svoji“ zastávku pohlídá a nedopustí její ničení. Jménem města i zachráněných ptáčků děkuji všem zúčastněným a věřím, že nám takto upravené krásné a veselé zastávky
dlouho vydrží a budou dělat obyvatelům i návštěvníkům Dobříše radost.
Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Stánek okresního mysliveckého spolku na sebe
upozorňoval již z daleka. Jednatel spolku si pro
děti připravil zajímavé překvapení. Kromě poutavého vyprávění o myslivosti, chovu a ochraně
lesní zvěře či zachování mysliveckých tradic
představil trubače v plném ustrojení, který ukázal kouzla lovecké hudby.
Naši akci navštívili i zástupci Fakulty technologie ochrany prostředí Vysoké školy chemicko-technologické, aby ukázali, že na této vysoké
škole se nedělá věda pro vědu, ale že všechny
poznatky se aplikují do praxe a že i o skleničce
vody si můžeme dlouho a poutavě vyprávět.
Mohli jste se třeba dozvědět, že není voda jako
voda, proč nemáte pít vodu z lesní studánky,
jaký je rozdíl mezi čističkou a čistírnou nebo co
se má správně dělat s odpady.
Na Dobříš zavítaly i organizace, zabývající se
tříděním odpadu. Byla zde společnost Eko-Kom
se svým programem Tonda Obal na cestách,
propagujícím třídění odpadu, a společnost
Elektrowin s programem Recyklace je legrace,
zaměřeným na recyklaci elektrospotřebičů.
Svůj stánek na této akci mělo pochopitelně
i město Dobříš. Děti zde byly zkoušeny z poznávání rostlin i živočichů, byla připravena opičí
dráha a zatloukaly se hřebíky do špalků ze stromů pokácených na Dobříši. Zatloukat hřebíky
bavilo každého, malé holčičky v šatičkách i odvážné muže.
Ani to však není všechno, kromě dalších stanovišť s tématem životního prostředí se děti vyřádily na skákacích hradech a nafukovacích atrakcích a za odměnu obdržely malé dárky.
Celý den se náramně vyvedl, čemuž pomohli
všichni, kteří pro vás výše popsanou i další nepopsanou zábavu připravili, a také počasí, které
nám tento dubnový den přineslo plno sluníčka
a červencové teploty. Děkuji moc všem spoluorganizátorům a pomocníkům, kteří přispěli k této
akci, umožnili dobříšským dětem i dospělým
důstojně a kvalitně oslavit Den Země na Dobříši
a pomohli propagovat myšlenky ochrany životního prostředí.
Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Oslava Dne Země na Dobříši
V pátek 20. dubna Dobříš opět slavila Den Země. Každoročně, letos již po desáté, slavíme tento
environmentální svátek hlavně úklidem veřejných prostranství a okolí města v celém týdnu, máme
svůj Týden Země. Opět se uklízelo. A hodně.
Také se však oslavovala naše Země. Celý den
se mluvilo o životním prostředí ve všech jeho
podobách, o ochraně přírody, úklidu a třídění
odpadu, ukazovalo se řešení mnoha problémů,
se kterými se naše Země, náš stát, naše město
i domácnosti každého z nás potýkají. Pochopitelně to bylo realizováno nenásilnou formou
a zejména pro děti. I dospělý návštěvník hřiště
v ul. Boženy Němcové si však mohl odnést mnoho informací a ponaučení.
Co tedy bylo k vidění?
Studenti sexty dobříšského Gymnázia Karla Čapka si připravili téma třídění odpadů a předváděli
zajímavé chemické pokusy. Mohli jste se zde dozvědět, jak dlouho se v přírodě rozkládá ohryzek
jablka, igelitový pytlík, lahev od piva či tužková
baterie. Také zde sopka chrlila lávu a létaly rakety.
Vodohospodářská společnost Dobříš nabízela
čistou i ochucenou dobříšskou vodu a propago-

vala tento způsob pitného režimu oproti tahání
plastových lahví s nejistým obsahem. Také se
na tomto stanovišti vyráběly šperky – kapičky
z loga společnosti, prolézalo se velkou kanalizační rourou a chodilo na chůdách.
České ornitologické společnosti, a nejen jí, záleží na tom, aby ptáci v naší krajině i ve městech
přežili. Proto se její zástupci vrhli spolu s dětmi
do výroby polepek na dobříšské autobusové
zastávky. Výzdoby zastávek se ujmou dobříšští
skauti a sami budete moci vyhodnotit, jak se jim
to povedlo.
Společnost Colloredo-Mannsfeld ukazovala
včelí a rybí hospodaření. Předvedla, že oba tyto
živočišné druhy do české přírody nejen patří, ale
jsou zde dokonce nezbytné pro udržení rovnováhy. O včelách, úlech, výlovech rybníků či rybí
obsádce se zde každý dozvěděl mnoho zajímavého.

Dobříšský regionální trh 2018
Další Dobříšský regionální trh se uskuteční
v sobotu 9. června od
8 hodin na dobříšském
tržišti v Kopáčkově dvoře.
Prodejci se mohou hlásit na e-mail: pavel.bodor@dokas.cz nebo
na tel.: 731 266 464. Těšíme se na vás!
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Na Dobříši uklizeno
po Týdnu Země
Dne 22. dubna se po celém světě slaví Den
Země, jako oslava ochrany životního prostředí
a podpora environmentálního hnutí.
V našem městě pořádáme tradičně „Týden
Země“, který je zaměřen na úklid veřejných
prostranství a okolí města. V letošním roce proběhl již desátý ročník. Letos se konal v termínu
16. (pondělí) – 22. (neděle) dubna. Ve stejném
období byly organizovány i další akce zaměřené
na ochranu životního prostředí.
Při úklidu opět přiložili ruku k dílu žáci a studenti dobříšských škol i další dobříšské organizace.
Zapojili se i lidé nikde neorganizovaní, jen se
snahou pomoci uklidit naše město. V rámci celé
akce se z přírody odklidily skoro 2 tuny směsného odpadu.
K osvěžení při práci opět sloužila soutěž o největší kuriozitu při úklidu. Odborná porota ze
zaslaných příspěvků 1. místem ocenila zcela
jednoznačně fotku historické přilby, nalezenou
dětmi z 2. ZŠ Dobříš. Řeklo by se, že pokud se
příroda uklízí každý rok a často i několikrát do
roka, budou nalezené věci novější a modernější.
Kde se tedy vzala válečná přilba? Nebo v přírodě
leží už dlouhá léta? Na druhém místě skončila
část pračky Tatramatka. Nalezením a poskládá-

Pozvánka na veřejné
zasedání Zastupitelstva
města Dobříše,
které se uskuteční ve čtvrtek 21. 6. 2018
od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu zveřejněn na
úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. On-line přenos jednání na webu
města.

ním částí přístroje by si mohl poutník po krajině
i sám vyprat. Fotografii zaslali členové dobříšských skautských oddílů. 3. místo obsadila 1. ZŠ
nálezem čelního autoskla. Odjelo auto z ulice
V lipkách bez této součásti? Nebo ho sem jen
někdo „uklidil“? Všichni vítězové obdrží poukaz
na krásný dort od Cukrárny Stáňa a drobné dárky od města Dobříš.
Všem zapojeným organizacím, všem uklízejícím
účastníkům akcí, dětem, studentům i dospělým
občanům z Dobříše i z okolí děkujeme. S vaší
pomocí jsou dobříšská veřejná prostranství i příroda Dobříše opět zelené, krásné a čisté.
Ing. Alena Harmanová,
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Rozhodněte i vy o budoucnosti města Dobříš!
pokračovnání z titulní strany
Tvorba akčního plánu je pro město důležitá z hlediska možností čerpání dotačních prostředků, tvorby rozpočtu a rozpočtového výhledu, stanovení a vydiskutování finančních a časových priorit města
a z dalších praktických důvodů, které ulehčí vedení a zastupitelům města efektivní řízení Dobříše.
V rámci tvorby akčního plánu proběhly na konci dubna kulaté stoly, kterých se účastnila odborná
veřejnost a kde byly plány města dopodrobna diskutovány. Hovořilo se o tématech dopravy, cestovního ruchu, malého a středního podnikání, výstavby, volnočasových aktivit, bezpečnosti, občanské
vybavenosti, životního prostředí a infrastruktury. Při tvorbě se vychází také z minulého akčního plánu – činnosti, které se ještě nepovedlo zrealizovat, se tak přesunuly do nově vytvářeného akčního
plánu. V červnu nás čeká pečlivé vyhodnocení dotazníkového šetření a druhé kolo kulatých stolů,
kde budou výsledky a plánované činnosti dále probírány. V červnu také bude první návrh akčního
plánu projednán na zastupitelstvu města, které bude veřejné a můžete se ho tak také zúčastnit.
Realizováno v rámci:
Za zpracovatele akčního plánu,
společnost GaREP, spol. s r.o.,
Ing. Zdeněk Šilhan
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, Vám nemohou být
nadále bez Vašeho předchozího souhlasu
zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud budete mít zájem zúčastnit se obřadu,
prosíme Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádos-

ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt.
Zároveň musí být jeden z rodičů v době narození dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Robert Křesťan & Druhá tráva

Dobříšské tržiště vás zve na koncert Roberta Křesťana & Druhé trávy.
Pátek 8. 6. 2018 od 20 hodin na dobříšském tržišti.
Vstupné 250 Kč předprodej / 300 Kč na místě. Předprodej vstupenek v Informačním středisku
Dobříš. V případě špatného počasí se koncert bude konat ve sportovní hale Dobříš.

Městská policie
je tu pro občany města
Městská policie byla v Dobříši zřízena v roce
1992 a od té doby plní v našem městě své poslání ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní
policii.
Od prosince roku 2015 jsem pověřena řízením
Městské policie Dobříš. Co jsem změnila? Do
činnosti městské policie jsem zařadila četné
pěší pochůzky se psem a provedla několik organizačních změn v činnosti městské policie.
Městská policie dostala nově na starost i ztráty a nálezy, protože pouze městské policii je
možné 24 hodin denně 7 dní v týdnu takovéto
věci odevzdávat. Strážníci musí nově nosit minikamery za účelem monitoringu případných
kolizních situací. Městská policie dostala za
úkol monitorovat i chybějící či zničené dopravní značení a hlásit správě majetku města
nesvítící lampy a jiné poruchy městských zařízení. Iniciovala jsem spuštění probíhajícího
pilotního projektu SOS tlačítka pro osamělé či
imobilní seniory, který má na starosti městská
policie.
Aby byl její výkon co nejkvalitnější, pravidelně provádím hodnocení svých strážníků tak,
aby odměna poskytovaná pracovníkovi, který
dlouhodobě vykazuje nadstandardní výkony,
tomu odpovídala. Kritérii hodnocení jsou spolehlivost, preciznost, ochota pracovat nad rámec povinností, odborné znalosti, fyzická kondice, schopnost komunikace s občany, týmová
spolupráce. Pokud některý strážník nesplňuje
nastavená kritéria a neplní své pracovní povinnosti jako ostatní, nemůže být nadstandardně
odměňován. Naopak, za nadprůměrné výsledky přísluší vyšší osobní ohodnocení nebo mimořádná odměna. Těchto manažerských nástrojů je nutno právě v případě městské policie
využívat o to víc, aby skutečně odváděla svým
občanům kvalitní práci a nestala se na náklady města „zaopatřovacím ústavem“ lidí, kteří
o práci skutečný zájem nemají. Myslím si ale, že
moji strážníci odvádí dobrou práci.
Velkou radost mi v posledních dnech udělalo
i to, že jsme, po půl roce hledání, posílili náš tým
o nového budoucího strážníka, který po úspěšném zvládnutí předepsaných zkoušek bude
kvalifikovanou posilou našeho týmu.
A v neposlední řadě patří můj dík i sponzorům – soukromým firmám, které si váží naší
práce a poskytly nám různou formou podporu
na naši činnost. Např. společnost BIOS, s.r.o.,
věnovala Městské policii Dobříš zdarma příslušenství služebního auta pro uložení neprůstřelných vest.
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

4

Příměstský tábor města Dobříš
Město Dobříš v zastoupení Ing. Markéty Čermákové, MBA, spolu se strážníky Městské policie Dobříš připravuje v červenci 2018 příměstský tábor. Tato
akce bude realizována za finanční podpory z Programu prevence kriminality
MV ČR na místní úrovni na rok 2018. Příměstský tábor je určen pro 10 dětí
ze sociálně znevýhodněných rodin. Účastníky tohoto tábora budou vybírat
pracovníci OSPOD Městského úřadu Dobříš. Děti budou mít účast na této
akci zdarma. Děti čeká týden plný her, zábavy a zajímavých výletů, jako je
třeba návštěva pracoviště kriminalistického technika.
Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Krátce o správě majetku města
Město Dobříš spravuje celkem 37,7 km komunikací. Přehled udržované
sítě místních komunikací v katastru města Dobříše uvádí směrnice města č. 1/2018, která stanovuje i úkoly a postup při správě a údržbě majetku
města Dobříše a povinnost každoročního sestavení harmonogramu oprav
komunikací, schvalovaného radou města.
Pro letošní rok bylo na opravy a údržbu komunikací vyčleněno 8 480 tis. Kč.
V této částce je zahrnuto zejména:
• komplexní opravy komunikací včetně obrub a předlažby chodníků,
• čištění a opravy kanalizačních vpustí, ohrožujících bezpečný provoz vozidel a chodců,
• zajištění čitelnosti dopravního značení a údržba ostatních dopravních
zařízení (např. zrcadla, patníky, zábradlí, svodidla atd.),
• strojní či ruční úklid místních komunikací, chemické ošetřování chodníků, likvidace plevelů.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Přehled dokončovaných a připravovaných
stavebních úprav komunikací mimo běžnou
údržbu a opravy prováděné společností Dokas
Dobříš
•
•

•
•
•

Stavební úpravy komunikací v ulicích Na Lukách a části Havlíčkova
(úseky Žižkova – Na Lukách, Na Lukách – Plk. B. Petroviče) a Pionýrů
(v úseku Na Lukách – Plk. B. Petroviče) – dokončení v květnu 2018
Stavební úpravy komunikací v části ulic Nerudova (v úseku Plk.
B. Petroviče – Zborovská) a Havlíčkova (v úseku Plk. B. Petroviče –
Dělnická) – po dokončení obnovy vodohospodářských sítí (V+K)
– předpoklad zahájení: srpen 2018
Chodníky, zastávka „Na Prachandě“ – etapa I–IV – ve spolupráci se
Středočeským krajem při úpravě křižovatky – předpoklad zahájení:
srpen 2018
V případě získání dotace ze SFDI – pravostranný chodník v ulici
Pražská (v úseku od světelné křižovatky – ul. Na Trávníkách) – předpoklad zahájení: srpen 2018
Stavební úpravy ulice Levandulová – po vydání SP – předpoklad
zahájení: září 2018
vhs-dobris_letak_setrne-s-vodou_200x100.pdf 1 19.03.2018 10:25:07

Harmonogram oprav komunikací 2018
Ulice
Termín oprav
Komenského nám. – výtluky + úprava povrchu po VHS
V
Komenského nám. – oprava obrub
V
Pražská – oprava povrchu po VHS: podél hotelu Heinz – COOP
V–VI
Jáchymovská – generální oprava ulice
V–VI
Dukelské náměstí – oprava hřiště
V–VI
přechod ul. Za Pivovarem a Rukavičkářská – výtluky
V–VI
Rukavičkářská – propadlý chodník v pravé části
V–VI
Rukavičkářská směr Lípová – výtluk
V–VI
hráz Papeže, příčný trám – výtluk
V–VI
V Lipkách křižovatka s ul. B. Smetany – výtluky
V–VI
Příkopy a Zahradní – výtluky
V–VI
Brodecká, k můstku – výtluky
V–VI
Šeříková – výtluky
V–VI
Školní – výtluky
V–VI
křižovatka Pražská–Březová – výtluky
V–VI
křižovatka B. Němcové – J. Wolkera
V–VI
nám. Svobody – výtluky
V–VI
Na Chmelnici, vjezd na sběrný dvůr – výtluky
V–VI
Malá Strana, příčné ulice – výtluky
V–VI
U Ovčína – výtluky
V–VI
Do správy majetku patří též údržba a opravy veřejného osvětlení. Na území
města je celkem 1 059 ks lamp veřejného osvětlení, nejstarší typy jsou ze
70. let minulého století. Stožáry a svítidla jsou postupně dle rozpočtových
možností města nahrazovány novými, výkonnějšími a úspornějšími. Pro rok
2018 vyčlenilo město na tyto opravy 2 370 tis. Kč.

Plán výměny stožárů a svítidel 2018
Ulice
Ks
Plán
část Vančurova
4
IV
osvětlení u přechodů Rukavičkářská
5
IV–V
Hornická
4
V–VI
Za Branou
5
V–VI
Nová
3
VII–VIII
Jiřího Wolkera
3
VII–VIII
Přemyslova
11
VIII–IX
Mládeže
3
XI
Ing. Markéta Čermáková, MBA, radní pro bezpečnost a správu majetku města
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Oznámení o vyhlášení
výběrového řízení města
Dobříš na pozici kurýr
města Dobříše
Sjednaný druh práce: kurýr.
Místo výkonu práce: město Dobříš, území města
Dobříš.
Platové zařazení: 2.–4. platová třída, dle získaného vzdělání a praxe, v souladu se zákoníkem
práce a nařízením vlády č. 137/2009 Sb.
Požadavky a náležitosti přihlášky jsou zveřejněny na www.mestodobris.cz.
Předpokládaný termín nástupu: 16. 7. 2018.
Přihlášku s příslušnými doklady zašlete nebo
doručte nejpozději do pondělí 18. 6. 2018 do
12 hodin (rozhodující je datum a hodina na razítku podatelny) na adresu Městský úřad Dobříš,
Mírové náměstí 119, Dobříš.
Obálky zřetelně označte heslem: „Výběrové řízení – kurýr“.

Navýšení kapacity 5. MŠ
Dobříš, Větrník
Novostavba nové budovy 5. MŠ Dobříš na Větrníku se začíná postupně „rýsovat“. V současné
době probíhají práce na armování stropní desky
a stropu nad 1. PP a bude provedena betonáž
základové desky a stropu nad 1. PP. Následně
budou zahájeny práce na hydroizolacích pod
obvodovým zdivem a práce na opěrné zdi u únikového schodiště. Výkon činnosti autorského
dozoru při realizaci stavby vykonává Architektonický ateliér HÉTA plus, s.r.o., zastoupený
Ing. arch. Kryštofem Štulcem. Na stavbě probíhají pravidelná koordinační jednání.
Ing. Eva Hladíková,
odbor místního rozvoje

Úpravy místní komunikace
v ul. Fričova, Dobříš
– třetí rok v udržitelnosti
CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen již před 3 lety společností
Strabag, a.s. Došlo zde k obnově povrchů komunikace i navýšení počtu parkovacích míst v této
lokalitě. Realizaci projektu předcházela výměna
starých inženýrských sítí (vodovod a kanalizace), aby se předešlo pozdějším zásahům do
nového povrchu. Finanční prostředky ve výši
4 364 772,90 Kč byly čerpány ze strukturálních
fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady ve výši 3 514 724,44 Kč byly hrazeny
z městského rozpočtu.
Za město Dobříš Bc. Lucie Oplíštilová,
odbor místního rozvoje
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Knihovna
v červnu
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, léto budiž
pochváleno – tak si najděte čas si ho užít! A když
budete chtít, užijte si ho s námi:
TÝDEN PRO DĚTI: pátek 1. – neděle 10. 6.
Po roce znovu „hledačka“ ve dvou verzích –
pro menší děti a pro teenagery. Vyzvedněte
si v knihovně herní plán, obejděte stanoviště,
splňte úkoly a vyhrajte pěkné ceny!

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR: úterý 26. 6.
12–18 hod.
Jak se pozná, že prázdniny jsou už už tady? Podle toho, že na trávníku před knihovnou vyroste
na celé odpoledne bazar s knihami na dovolenou! Přijďte si posedět na dece, nakoupit skvělé
čtení za pár korun či dokonce nabídnout k prodeji vaše vlastní, již nepotřebné knihy. Nápoje
a drobné dobré občerstvení už pro vás chystáme. Děti a pejsci vítáni! V případě nepříznivého
počasí se akce koná uvnitř v knihovně.

Výtvarná dílna s Jíťou: LODĚ K VODĚ – pondělí 4. 6. od 12 do 17 hodin
Nevěřili byste, jaký šmrnc a letní náladu dodá
vašemu interiéru jednoduchá skládanka. Přijďte si složit a odekorovat obrovskou loď či malou
lodičku, Jíťa vám pomůže. Vstup volný, materiál
zdarma.
DEN BEZ OBALU – úterý 5. 6. od 14 do 21.30 hod.
Planetu máme jen jednu a každý kus plastu,
který nepoužijeme, se počítá. Jak a kde můžete
ušetřit obalové materiály? Besedy, workshopy,
veganské dobroty, výměnný sekáč, film. Připravila Čajovna Dobříš a iniciativa Komunitní nákupy Dobříš – Nejsem produkt ve spolupráci s MěK
Dobříš za podpory města Dobříš. Vstup volný.
Ing. J. Fryš: OSOBNOSTI PODBRDSKA – čtvrtek 7. 6. od 17 hod.
Spisovatel Josef Fryš se ve své přednášce pro
Malou dobříšskou univerzitu věnuje Janu Drdovi a mnoha dalším výrazným osobnostem našeho regionu. Vstupné 60 Kč; káva / čaj v ceně.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU:
pondělí 13. – pátek 17. 8.
Nedostali jste se na náš letní tábor? Máme
pro vás novinku: týdenní příměstský tábor
pro děti od 9 do 15 let pod vedením skvělé
lektorky Jarmily Hájkové. Děti si zde budou
hrát s angličtinou, obohatí si slovní zásobu,
ale také si rozšíří tábornické dovednosti. Každodenním doplňkem intelektuálních činností budou vycházky, výlety a sportovní hry.
Program je od 9 do 17 hodin, přicházet však
mohou děti již od 7 hodin ráno. Cena zahrnující program, pojištění, materiály, obědy
a svačiny je 3 500 Kč. Kapacita omezena na
15 dětí! Přihlášky na www.knihovnadobris.cz
a v knihovně.

KNIHOMRNĚ – pondělí 11. 6. od 10 hod.
(+ v dalších termínech na objednávku)
Program pro děti od 0 do 6 let s říkadly, písničkami, pohádkou a dalšími aktivitami. Přihlásíte-li se nám, nabídneme vám výběr z více termínů
a pokusíme se vaše mrně vřadit do skupiny stejně starých dětí. Na setkání 11. 6. nejsou přihlášky
nutné, je to však pro nás pomůcka, jak program
lépe vyladit. Více na www.knihovnadobris.cz,
vstup volný.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ KNIHOVNY
Po celý červenec a srpen máme otevřena obě
oddělení takto:
úterý
8–18 hod.
středa 8–17 hod.
sobota 9–12 hod.
(V neděli 1. 7. je tedy již zavřeno!)

DNY MOŘÍ A OCEÁNŮ: pondělí 25. 6. – neděle
8. 7.
Knihovna s bazénem? No vážně, přijďte se podívat a klidně i ochladit... A také tematická knižní
výstava v obou odděleních.

Milí čtenáři, přejeme vám, ať vaše plánování prázdnin je stejně krásné jako to, jak si pak
své plány užijete. A mimochodem, průvodce
a mapy vám půjčíme!
Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Setkání pečujících o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí
Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence?
Pak přesně vás zveme na setkání pečujících, které
v Dobříši pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú.,
každý 3. čtvrtek v měsíci od 17 hod. Scházíme se
v prostorách Pečovatelské služby města Dobříše, na adrese Dukelské nám. 443. Již třetí setkání
proběhne ve čtvrtek 21. 6. Kromě vzájemného
předávání zkušeností se můžete dozvědět více
například na téma hygienická péče a správná
komunikace, kompenzační pomůcky, finanční
pomoc, opatrovnictví, sociální služby ve vašem okolí, jak podnítit vašeho blízkého k nějaké činnosti, jak
předejít konfliktním situacím nebo jak se při péči úplně nevydat ze všech svých sil. Společná setkávání
i veškeré odborné poradenství nabízíme díky podpoře Evropské unie zcela zdarma. Konkrétní informace o projektu „Neformální péče” naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Veronika Maslíková
Následující termíny setkání: 21. 6., 19. 7., 16. 8.
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KULTURA ČERVEN
www.kddobris.cz
 Jiří Brodina – Obrazy
Jiří Brodina je malíř, který svými obrazy dokáže
oslovit vnímavou duši člověka. Na jeho plátnech
naleznete podivné postavy z bájného světa, zemité barvy podbrdské krajiny, hvězdné nebe
i kouzlo a sílu Severního moře. Vedle obrazů inspirovaných výhledem z oken kuchyně ve Všeradicích, v nichž neopakovatelně zachycuje svůj
úhel pohledu na realitu, maluje i snové představy. Technikou maleb z barevných skvrn nás přivádí do světa pomíjivé imprese, která v nás však
dokáže zanechat trvalé stopy dojmů z tvorby
umělce. (Petr Petříček)

Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do
čtvrtka 28. 6. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod.,
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup
zdarma!
 1. 6. Vanua2 – koncert, pop-rock, reggae
Rytmika legendárního Blue Effectu, tedy bubeník Václav Zima, baskytarista Wojttech Říha
a klávesista Vít Beneš, který se v sestavě kapely Radima Hladíka rovněž objevil – to je základ
nové české kapely Vanua2, která se představila
singlem Bridge Me Out.

 7. 6. Arnošt Goldflam, Doma u Hitlerů – hraje Podbrdské národní divadlo – 2. repríza
6 mini-příběhů, které spojuje postava Adolfa
Hitlera, je poněkud neortodoxním pohledem
na nejproslulejšího zločince dějin.
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 7. června
od 19.30 hod.
 24. 6. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal… Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 24. června od
17 hod., vstupné dobrovolné.

Připravujeme:
27.–28. 7. Summer
Fest Dobříš – tradiční hudební akce za
sportovní halou.
V pátek zahrají kapely:
Wocaties band, Čankišou, Lucie Revival
a v sobotu se můžete
těšit na: V-Pořádku, Vasilův Rubáš, Imodium
a Cold Cold Nights.
Ani letos si nenechte ujít tradiční dvoudenní hudební akci na hřišti za sportovní halou. Můžete
se těšit na skvělé kapely, které patří k domácím
stálicím – Čankišou, Imodium, na zajímavý hudební projekt – kapelu Cold Cold Nights (nominace na cenu Anděl 2017 v kategorii alternativa), ale i na oblíbené a vtipnými texty sršící duo
Vasilův Rubáš či na pecky kapely Lucie v podání
skvělého pražského revivalu, za kterým stojí
řada zkušených muzikantů. Domácí scénu netřeba představovat – Wocaties Band i punkoví
V-Pořádku jistě potěší své početné a věrné fanoušky nejen z Dobříše.
Tak neváhejte a přijďte, léto a muzika, to patří
k sobě. Více informací o programu v příštích DL.
Sledujte facebook a webové stránky KD Dobříš.
Těšíme se na vás!

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE
v Muzeu hraček Dobříš
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček
Dobříš spojenou se zábavným tvořením.
Tentokrát na téma: Svatojánské bytosti

Trojici muzikantů doplnil kytarista Honza Ponocný a kytarista a zpěvák se „sealovským“ hlasem Yannick Tevi, pocházející z tichomořského
ostrova Vanuatu. (www.idnes.cz)
Žánr, který hrají, se nedá jasně popsat. Jednou
je to pop-rock, jindy zabrousí třeba do reggae.
Na jedinečnosti jim ale přidává silný vokál, který
podrží zkušená kapela. Jejich sound je světový.
(www.denik.cz)
Společenský sál KD Dobříš, pátek 1. června
od 20.30 hod. Vstupné: 160 Kč (předprodej),
190 Kč (na místě). Předprodej vstupenek
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na
tel.: 318 521 302.

Přijďte se společně připravit na jednu z nejmagičtějších nocí roku – svatojánskou noc. Připomeneme si tradice a vyrobíme svatojánského broučka
nebo vílu z papíru a přírodních materiálů.
Neděle 10. 6. 2018. Tvořit budeme od 12.30
do 16.00 hod. Vstupné 20 Kč děti, 30 Kč dospělí.
Materiál v ceně.

4. benefiční koncert
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve
všechny milovníky krásné hudby na 4. benefiční koncert pořádaný 17. 6. od 19 hod. v kostele
Nejsvětější Trojice v Dobříši. Na programu zazní
česká duchovní hudba – písně starých kancionálů, skladby od J. D. Zelenky a B. M. Černohorského v podání Českých madrigalistů s varhanním doprovodem Miroslava Pšeničky.
Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan zapojeného
do programu ČSOB pomáhá regionům.

Dejte šanci dobříšským
varhanám zaznít a podpořte
tento projekt pro naše město

Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, z.s., bylo vybráno a zapojeno do programu ČSOB pomáhá regionům.
ČSOB zapojilo do tohoto programu pro každý kraj 4 neziskové organizace, tedy celkem
56 právních subjektů z celé ČR, s tím, že v každém regionu budou poskytnuty příspěvky
ve čtyřech finančních hladinách, a to 50 000,
40 000, 35 000 a 25 000 korun. Příspěvky budou poté přidělovány na základě dosažených
výsledků jednotlivých úspěšných žadatelů, a to
podle pravidla „čím více vybereme od veřejnosti,
tím vyšší dar získáme“ (tzn. ta organizace, která
vybere nejvyšší částku, obdrží 50 000 Kč, druhá
nejúspěšnější organizace obdrží 40 000 Kč, třetí organizace získá příspěvek ve výši 35 000 Kč
a čtvrtá organizace získá 25 000 Kč).
Akce byla odstartována v pátek 11. 5. a výběr
končí o půlnoci z 26. 6. na 27. 6.
Číslo sbírkového účtu u ČSOB je
101 7777 101/0300 a důležité je uvést přidělený variabilní symbol pro náš projekt: 20180603.
Lze přispět prostřednictvím brány ČSOB uvedené
na adrese www.csobpomaharegionum.cz.
Ivo Kylar
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Divotání – výstava výtvarných
prací žáků 9. ročníku
Rok ve školní družině

Krajský přebor škol
v orientačním běhu
Ve čtvrtek 10. 5. se 12 žáků naší školy zúčastnilo krajského přeboru škol v orientačním běhu
v Praze. Byli to: Anna Doležalová, 3.C, Jakub
Doležal, 3.C, Alena Dvořáková, 4.A, Adéla Housková, 4.B, Barbora Housková, 5.B, Karolína Vlašaná, 5.B, Matěj Dragoun, 5.B, Václav Lorenc, 5.A,
Štěpán Hronza, 6.A, Veronika Dvořáková, 7.B,
Michaela Vlašaná, 8.C, Jakub Matějček, 8.B.

Konkurence byla velká, závod běželo celkem
485 běžců z 54 škol. Naši běžci se ve startovním
poli rozhodně neztratili, naopak ukázali, že umí
běhat velmi rychle a v mapě se orientují bezpečně. Přivezli jsme dvě medaile: Vašek Lorenc
obsadil 1. místo a Anička Doležalová 3. místo.
A protože i ostatní se ve svých věkových kategoriích umisťovali na předních příčkách, vyhráli
jsme ještě pohár za 3. místo v kategorii smíšených družstev.
Všem zúčastněným gratulujeme, jsou to naše
středočeské orientační hvězdy, a těšíme se na
příští ročník!
Mgr. M. Housková

Úspěch v modelářské soutěži

Školní rok sice ještě nekončí, ale když se v družince ohlédneme zpět, máme za sebou spoustu
pěkných zážitků. Naše školní družina dětem nabízí nespočet zájmových a vzdělávacích činností. Děti mají možnost hrát kolektivní i individuální hry. Pro zpestření běžného programu v ŠD
připravujeme kromě stálých akcí, mezi které patří např. drakiáda, vánoční besídka, krmení ptáčků či karneval, také akce příležitostné. Na podzim jsme přivítali kouzelníka Rena s báječným
programem, do kterého se děti i zapojily. Přijela
k nám paní Vlaďka, se kterou si téměř všichni
vyrobili vybarvovací polštářky. V zimě jsme navštívili nádhernou zámeckou adventní výstavu
betlémů a oblíbené herní centrum Skřítkov.

Jaro jsme přivítali barevným odpolednem, putovali jsme za velikonočním kuřátkem, sehráli turnaj
ve vybíjené, oslavili Den Země a v kynologické
stanici opekli čarodějnické špekáčky. Brzy nás
čeká tradiční pěší výlet do Strže k Památníku Karla
Čapka. Rádi se účastníme výtvarných soutěží. Velký úspěch jsme zaznamenali v soutěži Příbramský
anděl, kde jsme obdrželi hned dvě první místa.
V současné době se účastníme soutěže Svět oceánu, v níž soutěžíme o fotbalový stůl. V rámci školní
družiny také organizujeme zájmové kroužky, kde
děti mohou rozvíjet své dovednosti. Těšit se můžete na vystoupení dramatického kroužku, tentokrát
s pohádkou Šíleně smutná princezna. Veškeré naše
další aktivity můžete sledovat na webových stránkách ŠD. Věříme, že v příštím školním roce budeme
díky větší kapacitě ŠD moci nabídnout zájmové
vzdělávání většímu počtu žáků 4. a 5. ročníků.
M. Zemanová, vedoucí vychovatelka ŠD

2. místa v okresním kole
McDonald‘s Cupu

Spolek dobříšských modelářů pořádal 5. a 6.
května již 11. ročník modelářského setkání
a soutěže Dobříšská želva. Tři žáci naší školy,
kteří pod vedením pana Petra Hanuše navštěvují modelářský kroužek, Matěj Hanuš, 6.C, Daniel
Vondruška, 6.C, a Matěj Krasický, 3.A, se svým
modelem železnice zvítězili v hlasování veřejnosti „O dobříšskou želvu“.

V pondělí 23. dubna se tým žáků 2. a 3. tříd
zúčastnil okresního kola fotbalového turnaje
McDonald‘s Cup. Žáci postoupili ze skupiny do
semifinále, kde porazili tým ŽŠ Školní z Příbrami
3:1 a ve finále se utkali o první místo s týmem
ZŠ Březové Hory, který nás porazil 3:1. Kluci opět
předvedli krásnou hru, která jim přinesla krásné
druhé místo v okresním kole.
O dva dny později se v Příbrami konalo okresní kolo McDonald‘s Cupu, tentokrát pro 4. a 5.
ročníky. V celém turnaji se utkalo devět týmů ve
dvou skupinách. Naši hráči postoupili ze základní skupiny, poté zvládli semifinále a na závěr se
probojovali až do finále. Zde na ně čekal favorit
soutěže, ZŠ Březové Hory. Tento zápas naši fotbalisté prohráli a také skončili na krásném druhém místě. Blahopřejeme.
Mgr. J. Debnárová a V. Petrásková

V pondělí 14. 5. se Konírna dobříšského zámku proměnila v galerii, ve které vystavovali své
výtvarné práce žáci ze třídy 9.A a 9.C. Vernisáž
s názvem Divotání byla zahájena v 17.00 hudebním vystoupením dětí z I. stupně pod vedením
paní učitelky Mgr. Ilony Czafíkové a Mgr. Renaty Jindrákové. Poté se slova ujali ředitel školy
Mgr. Jaroslav Motejlek a místostarostka města
Dobříš Mgr. Petra Neubergerová. Na závěr jsme
se svojí troškou do mlýna přispěli i my a výstava
byla zahájena! Chceme poděkovat všem, kteří
nám s přípravou pomohli, a také všem, kteří nás
přišli podpořit.
Žáci UVČ

Nepál, Tibet i Indie
V pondělí 14. května se třída
5.A 2. ZŠ Dobříš zúčastnila velmi zajímavé besedy v Městské
knihovně Dobříš.
Zkušený cestovatel Pavel Miškovský se s námi
podělil slovem i obrazem o zkušenosti z jeho
dobrodružných cest Nepálem, Tibetem a Indií.
Už víme, co si sbalit na výpravy za poznáním,
jak v takových zemích cestovat, orientovat se
v horách, brodit řeky, stoupat do pětitisícovek,
vyrovnávat se s kyslíkovým deficitem i jak nedostat horskou nemoc. Srovnání života u nás s pobýváním v dalekých zemích nám připomnělo
rčení „Jiný kraj – jiný mrav”. A právě to daleké
a neznámé v tak vyčerpávající přednášce nás
velmi obohatilo, uchvátilo a pro mnohé se stalo
jedním budoucím cestovatelským cílem. Děkujeme.
Mgr. M. Karochová

Mazaně proti šikaně
ve 2. ZŠ Dobříš
Ve středu 15. 5. byli v rámci projektu Mazaně
proti šikaně proškoleni žáci 4.–6. ročníku.
Projekt realizoval Ing. Michal Janoušek z KAPAP
CZECH za asistence své ženy Mgr. Jitky Janouškové v tělocvičně školy. Žáci prošli praktickým
výcvikem sebeobrany formou modelových
situací. Učili se jednoduché principy, jak se
efektivně bránit a jednat v rámci krizové komunikace.
Projekt je součástí akčního plánu prevence kriminality pro rok 2018 města Dobříš a obsahově
naplňuje minimální preventivní program školy.
PaedDr. Z. Kofroňová
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Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka
Žáci 1. ročníků naší školy se každoročně zapojují ve spolupráci s Městskou knihovnou Dobříš do projektu Už
jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
(SKIP). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.
I v letošním roce byla odměnou za úspěšné absolvování projektu pro děti knížka pro prvňáčka,
původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně
tři roky koupit.
PaedDr. Z. Kofroňová

Voda, voda a zase
voda!
Začátkem května navštívila naši školu paní Blanka Marvanová z Vodohospodářské společnosti Dobříš s programem
o koloběhu vody v přírodě i o tom, jak se voda
dostane až do našich koupelen a kuchyní. Děti
si také mohly vyzkoušet, jaké to je napravovat
znečištěnou vodu. Pro naše druháky odstartovalo téma, které nás provázelo celým měsícem.
A tak jsme zkoumali vodu z různých úhlů pohledu. Vyzkoušeli jsme spoustu pokusů, při kterých jsme nejdříve přemýšleli a odhadovali, co
se asi stane, a pak jsme své hypotézy ověřovali.

Lesní komunitní škola Dobříš
Ani se nestačíme divit, jak rychle se blíží historicky první školní
rok naší lesní komunitní školy ke
svému závěru. Máme velikou radost ze všeho,
co se děti naučily, a velmi nás těší, jak nabité vědomosti umějí využívat v každodenním životě
i při našich častých výletech. Nejenže postupně
vrůstají do světa písmen a objevují tajemství,
která se z nich dají poskládat. Ale pouze několik intenzivních vyučovacích epoch, ve kterých
se seznámily se základy matematiky, stačilo
k tomu, aby už bravurně zvládaly početní úkony
potřebné například pro pořízení lístků na vlak či
autobus nebo pro drobné nákupy potravin, ze
kterých společně vaříme. Baví nás totiž především propojování všeho, co se učíme, s reálným
životem a tuto zálibu plně realizujeme.

Díky pravidelným návštěvám u rodilé Kanaďanky Bethany na bio farmě Terra Farma děti
ovládají základy anglické konverzace a nejen
to. Díky úžasnému prostředí zažíváme na vlastní
kůži, jak se pěstují základní potraviny, co a jak se
z nich následně vaří, jak se uchovávají na zimu,
jak se pečuje o slepice, křepelky, kozy, prasata,

ovce, králíky, oslíka a čím vším nám naopak tato
zvířata obohacují život. A to vše zažíváme v angličtině, kterou se děti učí vnímat jako přirozené
rozšíření jejich vyjadřovacích možností, beze
strachu či studu.
Také jsme zhlédli několik úžasných divadelních
představení například v pražském Divadle Kampa nebo Ponec, při pravidelných návštěvách
jsme se blíž seznámili s dobříšskou knihovnou,
strávili jsme báječný (nejen) zimní týden na
Šumavě, zlepšili jsme své lyžařské i plavecké
umění pod vedením zkušených instruktorů, zjistili jsme, co vše se dá dělat ve veliké tělocvičně,
ale také jsme strávili dobrodružnou noc v naší
školní jurtě a prožili jsme si, jak se budou asi cítit naši hosté, kteří mají chuť přespat v příbytku,
který nemá žádné rohy a který je postaven z přírodních materiálů. Jestli patříte mezi ty, kteří si
chtějí zkusit toto netradiční ubytování, ozvěte
se nám. Ještě je pár letních termínů volných.
Pokud máte chuť zažít naši školu naživo, přijďte se k nám podívat. Každé úterý od čtyř do
půl šesté vyrábíme hračky či tvoříme umělecká
díla s Veronikou. Srdečně také zveme na předprázdninové setkání u ohně v našem zázemí. Od
18 hodin bude čas na setkání s podobně naladěnými lidmi, pro které je vzdělávání v souladu
s přírodou inspirací i radostí. Pochutnáme si na
přinesených dobrotách a určitě dojde také na
zpívání či bubnování.
Od září také nově připravujeme provoz lesního
klubu pro děti předškolního věku a průběžně
stále přijímáme školáky prvního stupně ZŠ. Více
informací najdete na www.skolavlese.cz. O naše
každodenní zážitky se dělíme také na www.
facebook.com/LesniSkolyAskolkyMeniSvet.
Barbora Pecháčková Uchytilová

Jelenec běloocasý žije na Dobříšsku již 165 let

Schválně – zkuste si naplnit sklenici vody až po
okraj a odhadněte, kolik mincí tam můžete vhodit, než voda přeteče. A co se stane se suchou
sklenicí, kterou dáte na půlhodiny do mrazáku?
A proč se to stalo? A které materiály voda nadnáší? A co se stane se špendlíkem na vodní hladině? A co když pod něj dáme kousek papírového ubrousku? Vyzkoušeli jsme také pokus, který
nám simuloval koloběh vody v přírodě, a děti
mohly sledovat, jak se voda odpařuje z hlíny
na fólii, po které stéká do sběrné nádoby. Zabývali jsme se podobou vody v přírodě a tím, jak
podle mraků můžeme poznat, co nám počasí
přinese. Samozřejmě jsme se vypravili zkoumat
vodu i do terénu a všímali jsme si života kolem
místních vodních toků. Na závěr jsme se věnovali vodě v našich domácnostech a tomu, jak se
v souvislosti s vodou chovat ekologicky. Protože „vodu neoceníme, dokud nám nevyschne
studna, a to platí o všem v životě“, jak pravil
Benjamin Franklin a jak hlásá i motto Vodohospodářské společnosti, které tímto děkujeme za
inspiraci do naší výuky.
Srdečně vás zveme na zahradní slavnost, která
se uskuteční v neděli 10. června od 15 hodin
v prostorách ZŠ Trnka (Příbramská 938, Dobříš).
Markéta Svobodová

Před tolika lety byl rodinou Colloredo-Mannsfeld dovezen z Ameriky. Nejprve byl chován v zámeckém parku a postupně s dalšími importy rozšířen do obor a nakonec do volnosti.
Z ekologického hlediska je unikátní, že se udržel v brdských lesích až do současnosti. V průběhu let
se jeho rozšíření měnilo. Hlavní zásluhu na rozšíření této krásné zvěře mělo myslivecké hospodaření
Lesního závodu Dobříš, ve kterém nyní již 15 let po restituci pokračuje rodina Colloredo-Mannsfeldů, jež má zájem zachovat chov, který založili její předkové.
Privatizace mysliveckých honiteb přinesla
vymizení jelenců z velké části areálu díky legálnímu i nelegálnímu lovu. V současnosti
je hlavní oblastí výskytu Dobříšsko a jelence
běloocasého můžeme vnímat jako symbol
a fenomén místních lesů. Tak jako ve své domovině, Americe, i zde se dobře přizpůsobil
civilizačnímu prostředí, lidským sídlům, zemědělským a lesnickým objektům. Obyvatelé
města mohou běžně pozorovat tuto zvěř při
svých procházkách nebo turistice v přilehlých
lesích. Bohužel narůstající provoz silniční dopravy znamená významný negativní zásah do
populace jelenců, protože se stávají nejčastější
obětí při kolizích na silnicích. V nejrizikovějších
úsecích by mělo být zvýrazněno dopravní značení. Jelenec běloocasý je zemědělci i lesníky
hodnocen jako druh zvěře, která nepůsobí hospodářské škody. Naopak myslivecky je hodnocen jako druh, který i v současném prostředí
dosahuje vyšších hodnot trofejí než ostatní
spárkatá zvěř. Přitom počty ulovených kusů se
nedají srovnávat, jelenci jsou plánovaně loveni
sporadicky.

Společnost Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., provozuje i zájmový chov k výzkumným a propagačním
účelům, jehož součástí je i expozice ve francouzském parku zámku Dobříš, kde mají návštěvníci možnost pozorovat jelence. V současnosti je
však park uzavřen z důvodu rekonstrukce.
Myslíme si, že jelenec běloocasý si zaslouží pozornost a ochranu jako indikátor zdravého životního prostředí a jako druh, který již 165 let
obohacuje místní lesy.
Václav Pařízek
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Čajovna Dobříš
Srdečně vás zveme do dobříšské čajovny. Dorazila nám čerstvá čajová sklizeň z Číny – přijďte
ochutnat jedinečnou svěží chuť. Mimo čajů
jsme pro vás připravili bohatý program.
Program
Jóga v čajovně: každé pondělí 18.30–20.00
s Blankou Roušalovou a každou středu 19.30–
21.00 s Lucií Přádovou.
Den bez obalu: úterý 5. června 14.00–21.30,
Městská knihovna Dobříš. Přijďte si rozšířit obzory a dozvědět se, jak a kde se dají ušetřit obalové materiály.
Hravý seminář: Jiný úhel pohledu s Jitkou
Melicharovou: středa 6. června 17.00–19.00. Na
programu je protažení – malujeme pohybem –
a emoční trénink – problémy nás nedostanou.
Přihlášení: koah@seznam.cz.
Čajovna na Dětském dnu s ČÁPEM: sobota
9. června od 14.00, Oplocenka Nový Knín.
Velký vandr po zemi z Čech až do Ománu:
neděle 10. června od 18.00. Povídání o cestě
„Do světa a zase zpátky 2014–2017, zn. levně“
s podtitulem „Velký vandr“. Vyprávění o dvou
šílencích, co vyrazili do světa na poněkud delší
a netradiční svatební cestu za svými sny.
Pravda vs. mýty o zdravém opalování: neděle
17. června od 18.00. Rozdíly mezi syntetickým
a minerálním UV filtrem. Co označuje SPF? Pravda o rostlinných olejích a ochraně před UV zářením.
Zenová meditace: pondělí 11. června od 20.00.
Pravidelná praxe zenové meditace školy Kwan Um.
Meditační setkání dětí: středa 13. června
17.00–19.00. Meditace je vhodná pro děti ve
věku 6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace,
empatie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější a vyrovnanější.
Čajovna na Tvořivém trhu v Mníšku: sobota
16. června od 9.00. Každoroční setkání tvořivých
lidí z okolí Mníšku pod Brdy.
Ženský kruh letního slunovratu: pondělí
18. června 20.15–23.00. Povíme si o tradicích
tohoto období, vyrobíme si lapač světla, zatančíme si se světlem, provoníme své tělo aroma
masáží a duši bylinami.
Více informací a celý kalendář najdete na www.
cajovnadobris.cz/kalendar.
Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Prokopovy zahrady. Otevírací doba: čtvrtek až neděle
17.00–21.00.

Sokol Dobříš slaví
150 let od založení
Tělocvičná jednota Sokol Dobříš slaví v letošním
roce 150. výročí od založení. Sokolské slavnosti
k této příležitosti se budou konat v sobotu 16.
června. Ve 14 hodin se za doprovodu hudby
před sokolovnou začne řadit sokolský průvod
a ve 14.30 se průvod vydá na cestu ke sportovní
hale. Ve sportovní hale bude od 15 hodin probíhat slavnostní sokolská akademie a od 18.30
v sále sokolovny slavnostní sokolská valná hromada. V sokolovně bude též výstavka fotografií.
Všechny vás na naše sokolské slavnosti srdečně
zveme.
Výbor TJ Sokol Dobříš

9

Červen a léto v Dobříšku
V květnu se Dobříšek aktivně zúčastnil tradičních májových slavností. V rámci hlavního programu
jste mohli vidět ukázku tanečků Taneční přípravky a Dance mix, tedy vystoupení předškolních a školních dětí. V rámci odpoledního
programu jsme nabídli již tradiční kreativní
dílničku pro děti a jejich rodiče či prarodiče.
V květnu se konala poslední přednáška ze série věnované psychomotorickému vývoji dětí
do jednoho roku, tentokrát to byl praktický
nácvik manipulace s miminky dle metody
Evy Kiedroňové pod vedením naší zkušené
lektorky Lucie Špačkové Krasanovské. Jak poznáte, že je vaše dítě připraveno do mateřské
školy? O tom jste si mohli povídat a poradit se
se zkušenou speciální pedagožkou Kateřinou
Neubauerovou.

Ani v červnu a v létě nekončíme
V červnu se s námi vydejte na dobrodružnou
cestu u příležitosti Dne otců a Dne dětí:
Neděle 17. června od 15 do 18 hod. – Cyklostezka na Vlašce ke Dni otců. Vezměte kola,
koloběžky, odrážedla, tatínky, dědečky, babičky
a maminky a přijďte si vyzkoušet, jak dobře znáte dopravní značky, zvládnete různé disciplíny
a dostanete se k cíli. Součástí bude i jízda na
koni a střelba ze vzduchovky.
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstupné 15 Kč člen(ka) / 30 Kč nečlen(ka) RC. Hernu
pro veřejnost máme otevřenou v pondělí a ve
středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý a v pátek
od 8.00 do 12.30 hod.
V červenci a srpnu se pravidelné programy nekonají. Těšit se na vás budeme na příměstských
táborech, kde zbývají poslední volná místa.

Týdny v duchu příměstských táborů 2018
Zbývají poslední volná místa
Ve všední dny od 7 do 17 hod. v RC Dobříšek a okolí pro děti od 4 do 12 let. Letos na téma
POUŠTÍ A PRALESEM.
V rámci každého týdne se uskuteční den na koňském ranči v Brodcích (v případě příznivého
počasí). Přijďte s námi cestovat divočinou, najít ztracené děti nebo indicie, které nás dovedou
k pokladu. Je potřeba být připraveni na všechno, co nás čeká za rohem. Mít oči otevřené a uši
připravené k objevování okolní přírody. Osvědčené lektorky a lektoři budou letos děti provázet
v tomto složení:
Výtvarně zaměřené
9. 7. – 13. 7. Mirka Vtípilová a Anna Vtípilová,
PLNĚ OBSAZENO
16. 7. – 20. 7. Daniela Koubková a Václav Koubek, pro děti 8–12 let
30. 7. – 3. 8. Stáňa Bedřichová a Bára Bedřichová, PLNĚ OBSAZENO
13. 8. – 17. 8. ak. malíř Miro Pogran a Johana
Pogranová, PLNĚ OBSAZENO
Děti si osvojí různé výtvarné techniky, čekají na
ně soutěže a hry.

Jak se dělá divadlo
6. 8. – 10. 8. Andrea Krejčová a Tereza Nováková, pro děti 4–12 let
Děti si vyzkouší dramatizaci pohádky, výrobu
kostýmů a kulis.
Sportovně zaměřené
23. 7. – 27. 7. Petra Šandlová ml. a Petra Šandlová st., PLNĚ OBSAZENO
20. 8. – 24. 8. Magda Pogranová a Tomáš Nytra, pro děti 8–12 let
Děti budou hodně venku, poznávat přírodu, hrát
hry, čeká na ně spousta dobrodružství a pohybu.

Informace a přihlášky Petra Štochlová nebo na www.dobrisek.cz, tel.: 603 199 265.
Tábory jsou v letošním roce podpořeny Evropským sociálním fondem a MPSV prostřednictvím MAS
Brdy–Vltava jako součást projektu TÝDNY V DUCHU PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ. Reg. číslo projektu: CZ.
03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007708.
Více informací a přihlášky: https://dobrisek.webnode.cz/tabory/
PORADENSTVÍ
V rámci projektu hrazeného z dotačního titulu Rodina na MPSV nabízíme všem poradenství v obtížných
životních situacích za zvýhodněných cenových podmínek. Přijďte se poradit, nebuďte na řešení sami.
Krize může být součástí vývoje vaší rodiny.
Rodinné a výchovné poradenství – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. – na objednání ve
čtvrtek od 12 do 18 hod. Témata: mezigenerační
vztahy, partnerské problémy, agresivita, potíže
s usínáním atd. Hrazena jsou tři setkání. Kontakt:
775 387 989, katkaen@email.cz.

Laktační poradenství – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. – v prostředí vašeho domova.
Hrazena jsou tři setkání. Kontakt: 775 387 989,
katkaen@email.cz.
Sociální poradenství – Daniela Koubková –
hrazena jsou tři setkání. Kontakt: 733 741 817,
dkoubkova@seznam.cz.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Zahradní slavnost
Dětský domov Korkyně vás srdečně zve na Zahradní slavnost s vlaštovkou, protože víme, že z rodiny se dolétne nejdál…
V neděli 3. června od 14 hodin v Památníku Karla Čapka ve Staré Huti.
Program: šermíři Corpus Bellatores, malování na obličej, soutěže a hry, občerstvení / Café de Honduras, slackline, slavnostní hod vlaštovkou. Jako zvláštní hosté vystoupí Olga Šafrová a Jakub Šafr
– mistři swingu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Zakládáme Zahradu u ČÁPA
Skupina maminek od ČÁPA (o.p.s. ČAP je poskytovatel služeb péče o děti v regionu Dobříšska)
se dala dohromady a v těchto měsících začíná
s prvními pracemi na projektu edukačně užitkové Zahrady u ČÁPA. V Budínku u Dobříše
máme k dispozici stavení se stodolou a rozlehlou zahradu, která prozatím leží ladem. To se
však již brzy změní!
Vytvořením sociálně-enviromentálního podniku Zahrada u Čápa bychom chtěli nabídnout
v regionu kvalitní potraviny pěstované s láskou
v blízké přírodě a vymanit část půdy z vlivu průmyslového zemědělství – oživit zemědělskou
půdu a biodiverzitu v regionu.

Synergie aneb 1+1>2
Zahrada u ČÁPA bude současně sloužit i dětem
z naší nově vznikající dětské skupiny Žlutý ČÁP.
Děti se budou moci zapojit do pěstování, péče
o rostliny a samozřejmě i do zobání rybízu, angreštu, jahod, hrášku.
Oba projekty jsou v těsné provázanosti a navzájem se budou podporovat. I když se svou
podstatou liší, jejich spojení do jednoho místa
realizace přinese spoustu výhod.
Chcete se zapojit? Pěstovat s námi? Podpořit
projekt finančně, přiložením ruky k dílu nebo třeba darování sazenic? Kontakty a bližší informace
najdete na www.dccap.cz/zahrada-u-capa.
Kontaktní osoba: Bc. et Bc. Michaela Sarnovská,
sarnovska.cap@seznam.cz.

VZPOMÍNKY

Do našeho týmu na zámek Dobříš hledáme
novou kolegyni/kolegu, nástup možný ihned.
Pokud vás naše nabídka zaujala, kontaktujte
paní Bc. Terezu Vyhlasovou, tel.: 601 579 330
nebo pošlete životopis na prohlídky@zamekdobris.cz. Více informací o dění na zámku sledujte na našich webových stránkách
www.zamekdobris.cz.

BLAHOPŘÁNÍ

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Zámek Dobříš
Do konce prázdnin mohou návštěvníci zámku
zhlédnout výstavu historických panenek, které nám zapůjčila paní Soukupová z Příbrami.
V expozici si návštěvníci mohou prohlédnout
panenky z celého světa s originálními či vlastnoručně šitými oblečky, postýlky, kočárky a nábytek pro panenky. Francouzský park je již zavřený,
ale o každoroční sokolnické ukázky návštěvníci
nepřijdou – budou se konat každou letní neděli
na nádvoří zámku od 10.00 do 17.00 hodin. Každou letní středu se mohou návštěvníci opět těšit
na noční prohlídky zámku.
V červnu proběhne na zámku také natáčení, zámek bude tedy od 25. do 28. 6. uzavřen. Děkujeme za pochopení.

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
září–červen
út–ne / 8.00–16.30
červenec–srpen
po–ne / 9.00–17.30
2018 – 2/2020 – francouzský park uzavřen
Kulturní program:
1. 5. – 31. 8. – Výstava panenek v zámecké
expozici. Vstupné dle běžného ceníku
1. 7. – 31. 8. – Výstava obrazů Hany Germaničové v Galerii JCM

Jen svíci hořící ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 8. 6. 2013 nás navždy
opustila paní Ludmila Lorencová.
S láskou vzpomíná
celá rodina.
Dne 22. 6. uplyne 6 let, kdy
nás navždy opustila naše milovaná manželka, maminka
a babička, paní Hanka Hurychová z Dobříše.
S láskou vzpomíná manžel
Vláďa s rodinou a příbuznými.

Dne 3. 7. oslaví 85. narozeniny paní Věra Rainerová
z Dobříše.
Do dalších let hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti přeje
rodina Kubátova, Reischl
a Krásova.

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
Do 24. června je možno zhlédnout výstavu
MIRO POGRAN/malba, ilustrace, grafika.
V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Další sezona v orlovně za námi
a aktivní léto před námi
Závěr již 14. sezony v Aerobik studiu Orel Dobříš oslavíme nejen s dětmi, ale i s rodiči tradičním táborákem, který se uskuteční ve středu
27. června od 16 hod. na hřišti u orlovny. Srdečně zveme i touto cestou všechny děti z našich
dětských i závodních kurzů k opečení buřtů
a rozloučení se před prázdninami.
Dětské kurzy a tréninky závodního aerobiku budou probíhat až do pátku 22. června.
I v létě budeme na sportovní nadšence myslet!
Opět připravujeme speciální rozvrh pro dospělé v letním režimu, který bude platit od pondělí
18. června do pátku 9. září a chybět v něm nebudou oblíbené lekce. Pro děti jsme na prvních čtrnáct
dní prázdnin připravili akční příměstské tábory. Týdenní Sport Camp je sice již plný, nicméně na
třídenní Free Sport Camp, pořádaný od 2. do 4. července, jsou ještě volná místa. Budeme sportovat,
hrát hry, soutěžit a rozhodně se u toho nebudeme nudit!
Veškeré aktuální informace naleznete vždy na našich internetových stránkách www.aerobikdobris.cz
nebo na oficiálním facebooku ASOD.
Tým ASOD

V pátek 8. června od 19 hod. zveme na KONCERT (nejen) duchovní hudby do kostela
Nejsvětější Trojice (u zámku). Vystoupí dětský
pěvecký sbor z Aše SAšáci pod vedením Mgr.
Alexandry Benešové. Sbor zazpívá také při mši
(od 18.00).
Sbor tvoří studenti středních škol a účastnil
se úspěšného turné ve Francii a v Japonsku.
V r. 2017 získal sbor bronzovou medaili v mezinárodní sborové soutěži v řecké Preveze.
Vstupné je dobrovolné a přispěje na dopravu
pro děti.
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Nečekaný úspěch dobříšských světlušek
ve skautském závodě
Závod vlčat a světlušek je tradiční skautská akce, na které se setkávají skupiny vlčat a světlušek (dětí
ve věku 7–10 let), aby poměřily své síly ve všech sférách dovedností a znalostí, které se ve skautu
naučily. Na okresní kolo vyrazily i tři družiny dobříšských světlušek. Naší motivací bylo užít si setkání
s ostatními skauty z Příbramska a zkusit si, co všechno umíme. Kromě toho se nám také podařila
nečekaná a skvělá věc. Naše družiny Limetková a Mátová šestka obsadily obě dvě postupová místa
a míří na krajské kolo. Pomněnková šestka obsadila pěkné 6. místo.
Pod slovem skautský závod se neskrývá atletická soutěž, ale putování po stanovištích. Letos se
závod konal v Rožmitále pod Třemšínem a trasa
byla vedena přes všechna krásná místa tohoto
města, zámek, alej Johany z Rožmitálu, rozhlednu a muzeum nevyjímaje. Náplň stanovišť byla
rozmanitá. Světlušky si samy připravily rybičkovou pomazánku, plavily se na raftu, luštily šifry
na vrcholu rozhledny, ošetřily (na oko) zraněnou
paní a podobně.
Největší radost máme z toho, že si děvčata závod opravdu užila a že se těší na naši další výpravu na Konopiště, kde se ve dnech 26.–27. května
bude odehrávat krajské kolo. Už jen postup z okresního kola je pro nás velký úspěch a další kolo je
pro nás hlavně odměnou.
Za 2. roj Lampyris ze střediska prof. Oliče Dobříš Lucie Uriková

Z republikové soutěže si naše gymnastky
vezou medaile!
V pátek 11. 5. odjela první část naší výpravy do
Doubí u Třeboně, kde se minulý víkend konala
republiková soutěž ČASPV ve sportovní gymnastice. Závodu se zúčastnilo přes 300 závodnic
a závodníků z celé České republiky. Závodilo
se jak v kategorii družstev, tak i v jednotlivcích.
Všechna naše děvčata si přivezla medaile ze
soutěže družstev.
Jako první nastupovaly mladší žákyně I., v této
kategorii bylo nejvíce závodnic – 47 dívek.
Družstvo obsadilo 2. místo a závodily – Barbora
Hrdličková a Jitka Kořínková. V jednotlivkyních
se dívky umístily velice pěkně – 7. Barbora Hrdličková, 10. Jitka Kořínková.
V sobotu večer přijela další část naší výpravy –
2 dorostenky a 2 ženy – měla večerní trénink
a do závodu nastupovala až v neděli. Ani jedné
ze závodnic se bohužel nevydařila kladina, kterou začínaly závod, takže musely ztrátu bodů
dohánět na dalších nářadích. S pomocí ostatních cvičenek ze Středočeského kraje dorostenky nakonec obsadily v družstvu krásné 2. místo
a ženy 1. místo. Dorostenky obsadily v jednotlivkyních 11. místo – Aneta Marečková – a 24. místo – Anna Picková. V ženách obsadila Markéta

Program zápasů
MFK Dobříš – červen
Muži A
3. 6. neděle 17.00 Sedlčany – MFK Dobříš
9. 6. sobota 10.30 Březová – MFK Dobříš
16. 6. sobota 17.00 MFK Dobříš – Soběslav
Muži B
3. 6. neděle 17.00 Sedlec-Prčice – MFK Dobříš B
10. 6. neděle 17.00 Sedlčany B – MFK Dobříš B
17. 6. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Petrovice
Dorost starší (mladší)
2. 6. sobota 10.15 (12.30)
MFK Dobříš – Sport. Škola Plzeň

Marečková 9. místo a Eliška Krátká 17. místo.
V soutěži krajů středočeská výprava vyhrála
1. místo a putovní pohár!
Děkujeme za účast našim šesti cvičenkám a za
podporu jejich rodičů. V neposlední řadě také
děkujeme rozhodčí Martině Hrdličkové, trenérce/rozhodčí Jitce Holcové a trenérce Petře Pilousové za přípravu závodnic. Další info najdete
na www.gymnastika-dobris.cz.
Jitka Holcová

Opětovné varování MP Dobříš
před podvodníky – podomními
a pochůzkovými prodejci
Oprava elektroměrů a vodoměrů, objednávka
dřeva, nabídka „značkových“ parfémů nebo
nabídka zaručeně nejlevnějšího elektrického
proudu… Co mají společné? Podvodníci (zavedlo se označení „šmejdi“) vymýšlejí stále
nové fígle, jak zejména ze starších lidí vylákat
peníze. A daří se jim mnohdy bohužel celkem
dobře. Vlezlí nepoctivci obtěžují naše občany i na parkovištích u Penny Marketů nebo
u Lidlu a nabízejí zboží, mnohdy pochybně
získané. Poslední případy se staly v měsíci
dubnu i na Dobříši (např u Lidlu, kde 4 osoby
z vozidla značky Mercedes, s RZ ze Slovenska,
obtěžovaly naše občany s nabídkou levných
parfémů). Tito prodejci byli městskou policií
dopadeni a na místě řešeni strážníky a byli
donuceni opustit naše město. Ostražitost je
zde stále na místě. Víme, že tyto osoby ve své
činnosti neustávají a neustanou a jen čekají
na vhodnou příležitost. Navštěvují i naše domácnosti a snaží se nám lstí vloudit do bytů
a dopouštět se krádeží. Krádeže přitom mají
velmi podobné scénáře. Jeden ze zlodějů
odvede pozornost a druhý „si něco sebere“,
bohužel může dojít i k napadení starých lidí,
které si tyto kriminálně závadové osoby ke
své protiprávní činnosti vybírají. Je statisticky
dokázáno, že senioři patří na žebříčku kriminality k nejvíce ohroženým skupinám obyvatelstva. Starší lidé jsou pro podvodníky velmi
snadným cílem. Často už hůře slyší, vidí, špatně se pohybují a jsou důvěřiví a méně obezřetní. V neposlední řadě pachatelé zneužívají
i samoty seniorů, jejich vstřícnosti a ochoty
s nimi komunikovat.
Podomní a pochůzkový prodej je na území
města Dobříše zakázán, což je viditelně umístěno na cedulích při vjezdu do města. I přes
tento zákaz podomního prodeje se podomní
prodejci mohou znovu a znovu vydávat zvonit u vašich dveří. V takovém případě je neváhejte z domu vykázat a vytočit linku MP Dobříš 602 370 677. Možná se tak podomnímu
prodejci nebo společnosti, kterou zastupuje,
postaráte o statisícovou pokutu a ostatní obyvatele bytového domu ochráníte před nevýhodnou smlouvou.
Strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Městská policie Dobříš

9. 6. sobota 10.15 (12.30)
MFK Dobříš – SK Rakovník

Mírové náměstí 230, Dobříš
318 533 391, 318 521 158
602 370 677

Žáci starší (mladší)
3. 6. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – T. Rakovník
17. 6. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Sp. Příbram

Uzávěrka příspěvků

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!

do prázdninového vydání
Dobříšských listů bude 19. června 2018.
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová,
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz.
Online verzi Dobříšských listů najdete
na webových stránkách www.DLonline.cz
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Nepřizpůsobiví občané v Dobříši – v okolí bývalého kina, na Alejce,
V Lipkách, v okolí autobusových zastávek
Městská policie eviduje přibývající stížnosti občanů na osoby, které zde požívají alkoholické nápoje,
přes zákaz stanovený platnou obecně závaznou vyhláškou, a znečišťují veřejná prostranství.
Problematika nepřizpůsobivých osob spočívá v tom, že se zpravidla jedná o sociálně slabší jedince a sankce jsou v případě spáchaného přestupku na těchto osobách v podstatě nevymahatelné,
protože nic nevlastní, nikde nebydlí a sankce jsou proto neúčinné. Strážníci mohou v rámci zákonů
upravujících jejich povinnosti pouze působit vhodným chováním na tyto osoby tak, aby dobrovolně
opustily prostory, kde obtěžují. Výsledný efekt však mnohdy nenaplní předpokládaný záměr.
Městská policie intenzivně spolupracuje se sociální kurátorkou, která klientům poskytuje odborné
poradenství a pomáhá jim se zajištěním ubytování, příjmu, zaměstnání, léčby. Vzhledem k tomu, že
spolupráce mezi sociální kurátorkou a občany je postavena na dobrovolnosti, není možné nikoho
přinutit žít jiným způsobem, než si sám zvolí. Tito občané většinou pomoc odmítají.
Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš – duben 2018
24. 4. Pravděpodobně odhozená cigareta
zapříčinila požár kontejneru v Brodcích. Hlídka
na místě byla do několika minut a oheň uhasila
vlastními silami, nebyli potřeba hasiči.
26. 4. Dopravní nehoda se stala ve Fričově ulici, kdy se zde rozjelo nezajištěné vozidlo a narazilo do zaparkovaného vozu BMW. Řeší PČR DI.

Brodce – nehorázné odhození odpadu
na přilehlé pole
6. 4. V ulici Hornická ležel muž na silnici. Nacházel se v silné opilosti. Přišla si pro něho přítelkyně.
9. 4. Stížnost. Nahlášeno pálení ohně v ulici
Lesní. Jednalo se však jen o grilování.
14. 4. Stížnost z ul. Schartova, údajné pálení
plastových obalů, na místě zjištěno, že byl spalován pouze papír. Nejednalo se o přestupek.
10. 4. Stížnost. Stání vozidla na silniční vegetaci v ulici Západní. Na místě byli zastiženi dělníci,
kteří vykládali nářadí, přestupek byl řešen napomenutím.
10. 4. Podomní prodej je v Dobříši zakázán.
Přesto se občas vyskytne prodejce, který chodí
po domech a doslova otravuje občany. Tentokrát se jednalo o nabídku výhodnějšího tarifu na elektrický proud. Prodejce byl přistižen
a byl strážníky přísně vyřešen.
Opět se rozmohly černé skládky. Lidé odhazují
odpad okolo komunikací do příkopů nebo do
míst, kde na ně není vidět, kde je těžké je přistihnout. Velké množství odpadu odhodil neznámý
občan u Trnové u mostu. MP opět rozmístí fotopasti do rizikových lokalit pro pomoc s odhalením pachatelů těchto černých skládek.
15. 4. Stížnost z Větrníku, ulice Nad Papežem
– stání vozidel v zákazu zastavení. Přestupky
byly řešeny pokutami, příkazy na místě nebo ve
správním řízení.
16. 4. Opilci u kina. Oznamují občané. Muži se
doslova váleli pod lavičkou. Byli z místa vykázáni.
17. 4. ležel opilec přímo na silnici, v ulici Lidická. Opět zjištěna osoba bez domova. Muž pod
vlivem alkoholu byl také nalezen na zemi v Husově parčíku. Městská policie eviduje přibývající stížnosti na osoby zde požívající alkoholické
nápoje, více v samostatném článku.
23. 4. Byla nalezena želva, suchozemská, na
hřišti v ulici Přemyslova. Druhý den si ji vyzvedla
majitelka.

Příklad z praxe: Telefonování za jízdy
Při obchůzkové činnosti spatřil strážník řidiče
motorového vozidla jedoucího osobním vozem
po místní komunikaci, volant držel pouze jednou rukou, protože ve druhé měl mobilní telefon, kterým prokazatelně telefonoval.
Došlo v daném případě k porušení zákona?
Ano, došlo.
Právní kvalifikace stručně:
Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným
způsobem telefonní přístroj (pozor, řidič je
i cyklista). Jedná se o přestupek.
Jak případ řeší městská policie?
Strážník je v pracovní době povinen v mezích
tohoto nebo zvláštního zákona provést zákrok
nebo úkon nebo učinit jiné opatření, je-li páchán trestný čin nebo přestupek anebo je-li důvodné podezření z jejich páchání.
Strážník je oprávněn požadovat vysvětlení a je
oprávněn požadovat prokázání totožnosti.
Řešení: pokuta příkazem na místě do 1 000 Kč,
uložení pokuty se musí oznámit OÚORP
(2 body) do 3 pracovních dnů nebo oznámit
přestupek do správního řízení a doložit důkazy.
Příklad z praxe 2: Jízda po kruhovém objezdu
Městská policie Dobříš obdržela několik upozornění na nesprávnou jízdu některých řidičů po
kruhovém objezdu na Dobříši. Řidiči si stěžují,
že ne každý ví, jak si má na něm počínat.
Kruhový objezd je specifickou formou křižovatky, která se stále častěji objevuje v českých
městech. Pro vjíždění na kruhový objezd platí
samozřejmě stejné pravidlo jako pro všechny
křižovatky s přikázaným směrem jízdy vpravo,
s tou výjimkou, že při vjíždění na kruhový objezd nepoužíváme znamení o změně směru jízdy, když však řidič vyjíždí z kruhového objezdu,
musí dávat znamení o změně směru jízdy. Jízda
po kruhovém objezdu a vjíždění na kruhový objezd vyžaduje více pozornosti řidiče. Řidiči, buďte k sobě ohleduplní a neohrožujte se navzájem.
Pravidla silničního provozu by měl znát každý,
kdo vlastní řidičský průkaz. Není to přeci o tom,
že „blinkr není in“, jak si někteří myslí…
Strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku
v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít
kterýkoli den (pracovní dny, víkendy, svátky)
po domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého
z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy také adoptovat.
Šmudla (12 let, 8 kg)
– k adopci
Šmudla se do útulku dostal
po smrti svého majitele. Byl
zvyklý žít celý život na zahradě, od přijetí do útulku
je v dočasné péči, kde žije
uvnitř domu a bez problémů si zvykl, je čistotný,
nic neničí. Přes svůj věk je Šmudla velmi aktivní
a má rád i ostatní pejsky, především pak fenky.
Snese se bez problému s ostatními zvířaty, je
vhodný i k dětem.
Rendy (1,5 roku, 30 kg)
– k adopci
Rendy byl do útulku odložen majitelkou, která již péči
o něj z časových důvodů
nezvládala. Rendy je mladý,
naprosto bezproblémový psí
puberťák, který potřebuje hodně pohybu a aktivit s páníčkem. Miluje vodu, lidi i ostatní pejsky.
Je vhodný na zahradu k rodinnému domku, ovšem jako člen rodiny, ne hlídač.
Bojar (6 let, 18 kg, kastrovaný) – k adopci
Bojar je k dospělým i dětem
přátelský, ale vztah si k nim
musí postupně vytvořit, nevěří ihned. Je velmi čistotný.
Hodil by se především do
bytu, kde by byl v kontaktu s majitelem, nemá
rád samotu, a tak pro něho bouda na zahradě
není vyhovujícím řešením. Nesnese se s ostatními psy – samci, s fenkami problém nemá.
Přijďte si v sobotu 9. 6. v 9 hod. do Krmelce
Vlaška zasportovat a pobavit se se svým (nebo
půjčeným z našeho útulku) pejskem a zároveň
podpořte startovným ve výši 150 Kč útulkáče z Psího útulku Dobříš na Haf Cup 2018. Na
okruhu dlouhém cca 10 km se můžete těšit nejenom na krásnou brdskou přírodu, ale i na několik stanovišť a úkolů, které prověří schopnosti
vaše i vašeho pejska.
Více informací na www.pesoklub.cz.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Kulturní dům

Pozvánka

Mnozí jste jistě zaregistrovali změny probíhající na budově kulturního domu.
Při odhalení základů jsme se museli potýkat s jejich nedobrým stavem v místě sociálních zařízení,
ale po odsouhlasení zvýšených nákladů zastupitelstvem se podařilo tuto situaci zvládnout.
Jarní deště doprovázely výměnu střešní krytiny. Ta přesto probíhá podle plánu a bez dalších škod.
Během následujících týdnů a měsíců dojde k výměně topného média a s tím souvisejících rozvodů, dále k výměně vedení vody a odpadů v souvislosti s rekonstrukcí sociálních zařízení.
Změnou také projde jevištní zázemí, tj. skladové prostory a maskérna pro místní ochotníky a další
účinkující.
Vstup kulturního domu také dozná změn a k tomu nezbytné rekonstrukce elektrorozvodů jak
v této části, tak ve zmiňovaném zákulisí. Závěrečnou částí pak bude úprava okolí kulturního domu.
Věříme, že vše proběhne hladce a včas, abychom mohli na podzim opět otevřít a přivítat první návštěvníky našeho kulturního stánku. Je pravděpodobné, že budeme opět žádat občany o pomoc
s úklidem.

na 26. veřejné zasedání zastupitelstva
obce, které se koná dne 18. 6. 2018 od 18 hodin v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Soutěž v požárním útoku

Údržba květinových záhonů
Pokud máte čas a zájem pomoci nám průběžně s údržbou květinových záhonů v obci, kontaktujte nás v kanceláři obecního úřadu pro
bližší informace.
Fotografiemi z pálení čarodějnic si připomínáme letos netradiční hranici, pro kterou dobře posloužilo dřevo z kulturního domu.

V neděli 20. 5. jsme se s dětmi zúčastnili soutěže v požárním útoku při Májových slavnostech
v Dobříši. Sestavili jsme dvě smíšená družstva, a to malých a větších hasičů. Jelikož se přímo nejedná o dětskou soutěž, ale z předešlých ročníků víme, že děti z Dobříše dělají vždy krátkou ukázku, domluvili jsme, že zde také můžeme předvést naše dvouměsíční snažení. Po ukončení ukázek
útoku byla všechna družstva odměněna a po zásluze občerstvena. Všichni víme, že máme ještě co
pilovat, ale to, o co jsme se snažili, se nám v celku podařilo. Tímto chceme poděkovat Obecnímu
úřadu a Sboru hasičů za velikou podporu v našem snažení.
Společně s družstvem dětí se soutěže v požárním útoku zúčastnilo i naše družstvo žen, které druhým nejlepším časem postoupilo mezi nejlepší výběr účastnic soutěže. V následném play off byl
začátek útoku velice slibný, nicméně náhoda tomu nepřála a po drobném zaváhání nás soupeřky
předhonily. Čekal nás ještě souboj o třetí-čtvrté místo, kde jsme se poučily z předešlého zaváhání
a soupeřky jsme porazily. Dovezly jsem krásné třetí místo z devíti družstev.
KKAV

Dobrovolní hasiči mají své následovníky
Před rokem se dobrovolní hasiči rozhodli pro vytvoření kroužku pro děti. Před prázdninami to byl
celkem odvážný krok. Ale ukázalo se, že zájem dětí přetrval a k dnešnímu dni jsou vytvořena podle
věku dokonce dvě družstva! V neděli 20. května jsem doprovázel malé závodníky na soutěž v Dobříši a mám-li být upřímný, nestačil jsem se divit. Odhodlání a zaujetí dětí, nasazení dospělých, to
vše předčilo mé očekávání. Upřímně děkuji a blahopřeji paní Kateřině Kšánové a Alšovi Vandasovi
za jejich práci. Těším se, že budeme moci většinu z té zapálené drobotiny vidět na soutěži v požárním útoku v srpnu na našem hřišti.
Petr Dragoun, starosta

Muzejní noc

Tři princezny na vdávání

V Památníku Karla Čapka proběhne v sobotu 9. června 2018 oblíbená Muzejní noc.
K netradiční prohlídce expozic a výstavy ke
100. výročí narození Miroslava Horníčka (od
20 hodin) přibude letos pásmo pohádek Karla
Čapka v provedení dětí z dramatického kroužku a členů MKS (od 21 hodin).

Dramatický kroužek ZŠ a Památník Karla
Čapka srdečně zvou na zahradní jeviště, kde
bude dne 24. června 2018 sehráno pohádkové
divadelní představení Tři princezny na vdávání.
Začátek je v 17 hodin.

Postrádáte nějaké informace
ve zpravodaji Nový směr?
Kontaktujte nás
Obec Stará Huť, Karla Čapka 430,
262 02 Stará Huť,
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Zprávičky z mateřské školičky
V květnu si naši předškoláci vyzkoušeli, jak se sedí ve školních lavicích, a plní
zadané úkoly v programu My se školy nebojíme. Poznali školní prostředí, paní
učitelky a už se mohou těšit na září, až nastoupí do té „velké“ školy. Předškoláci také spali v mateřské škole, užili si hodně legrace, stezku odvahy a jaké to je v noci ve školce bez maminky.
Všechny děti vyráběly maminkám přáníčko ke Dni matek. Vyfotili jsme se na společnou fotografii
na školní zahradě a mateřskou školu navštívilo také divadlo. Děti shlédly krásné tři pohádky: Hrnečku vař, Smolíček pacholíček, Zlatá rybka.
11. 5. jsme měli v mateřské škole studentky dentální hygieny, které nám ukázaly, jak si máme
správně čistit zuby.
14. 5. proběhl zápis do mateřské školy, už se těšíme na nové kamarády.
16. 5. byl den boje proti rakovině, květinový den. Tímto děkujeme rodičům, že zakoupením měsíčku také přispěli.
17. 5. pro nás přijel autobus a jeli jsme na výlet do Prahy do divadla U Hasičů na krásnou pohádku
Kocour v botách.
Předškoláci pokračovali každé pondělí v plaveckém výcviku.
23. 5. jsme měli v mateřské škole divadlo s pohádkami zahradníčka Pepína.
V květnu všechno kvete a proto k nám přijelo 30. 5. kino s filmem o cestování a rostlinách.
Květen byl v mateřské škole opravdu pestrý, užili jsme si sluníčka, děti si zasely ředkvičky a hrášek,
zalévaly květiny i celou zahrádku.
Za kolektiv MŠ napsala Blanka Kokštejnová

Obecní knihovna
Čáry-máry, máry-čáry, hni se, koště, láry-fáry…
Čarodějnice ve Staré Huti létaly nejen 30. dubna
o Filipojakubské noci. Zavítaly i mezi starohuťské děti do obecní knihovny, a to hned dvakrát.
Čarodějnický slet měl vzácné hosty – čarodějnice Bertu, Hermínu, Dorku, Čantuchu, Čáry-Máry,
Saxanu, ale i Rumburaka, Honzulu a další čaroděje. Dokonce přijela na koloběžce z nedaleké
Kadihůrky čarodějnice Křížalka. Děti se naučily
některá čarodějnická zaříkadla a básničky. Zaposlouchaly se do pohádek plných kouzel, úspěšně zvládly čarodějnický test. Na rozloučenou
dostaly čarodějnický výuční list.
Za Obecní knihovnu ve Staré Huti
M. Švehlová

Kopaná

Prvňáčci budou jezdit každé pondělí na plavecký výcvik do Příbrami.
1. června na Mezinárodní den dětí si celé dopoledne užijeme zábavy v herně ve Skřítkově.
6. června přijede pan fotograf, který nás vyfotí,
aby měl každý památku na školní léta.
11. června od 9 hod. se uskuteční okresní kolo
soutěže v recitaci v Památníku K. Čapka.
20. června navštívíme Muzeum Karlova mostu
v Praze.
Poslední týden v měsíci si budeme po jednotlivých třídách užívat her a výletů do přírody.
Dana Kunrtová
Významného životního jubilea se v měsíci
červnu dožívá paní Libuše Moravcová.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Dospělí
2. 6. TJ Stará Huť – SK Pečice
10. 6. TJ Milín – TJ Stará Huť
17. 6. TJ Stará Huť – SK Nečín

Tyto poslední zápasy na jaře
chceme udolat soupeře.
Tak nás přijďte podpořit
a dobrou atmosféru vytvořit.

17 hod.
17 hod.
17 hod.

Házená – výsledky mistrovských utkání
První tři kola jarní části přeboru 2017/2018, odehrála všechna družstva na hřištích soupeřů a to
postupně v Řevnicích, Modřanech a na Spojích Praha. Maximálně úspěšné byly ženy, ml. žačky
a koeduci. Muži se v „derby” se Řevnicemi rozešli remízou a st. žačky prohrály jednou s Modřany A.
Teprve ve 4. kole se všechny týmy představily na domácím hřišti, kde přivítaly ženy, žačky a koeduky S. Březno, resp. muže Republikánu Praha. Kromě žen a starších žaček ostatní svá utkání vyhráli.
Družstva mužů, ml. žaček a koeduků jsou tak stále ve svých kategoriích na prvních místech oblastního přeboru. Navíc mladší žačky, bez ohledu na výsledek posledního zápasu v Bakově, který se
hrál po uzávěrce tohoto čísla, jsou již opět přebornicemi Středočeské oblasti. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů na mistrovství republiky, které se letos koná v Žatci, od 22. do 24. června.
VÝSLEDKY:
v Řevnicích
v Modřanech
na Spojích Praha
doma Březno
a Republikán

Červen – poslední
měsíc školního roku

muži
21 : 21
31 : 20
27 : 15
–––
22 : 9

ženy

st. žačky A

st. žačky B

ml. žačky

12 : 9
22 : 19
9 : 13

10 : 16
11 : 7
6 : 17

24 : 17
–––
–––

30 : 5
19 : 7
20 : 5

koeduci
18 : 12
12 : 0
17 : 11
11 : 5

Program posledního kola 2. 6. 2018 ve Staré Huti proti družstvům Avie Čakovice:
8.30 st. žačky, 9.35 muži, 10.50 ženy A, 12.00 koeduci A, 13.00 ženy B, 14.15 koeduci B.

Děkuji paní Lence Kubátové a Jarušce Březinové, zástupkyním OU a SPOZ, za jejich návštěvu
a předání dárečku k mým 85. narozeninám. Též
děkuji i všem ostatním gratulantům. Vše mně
moc potěšilo.
Růžena Havlíčková
Děkuji paní Lence Kubátové a Aničce Pechanové za návštěvu a dárek u příležitosti oslavy
mých narozenin.
Karolína Smetanová
Chtěl bych poděkovat příbramským, dobříšským hasičům a zvláště huťským dobrovolným
hasičům při požáru rodinného domu. A velké
díky patří i kamarádům a panu starostovi Petru
Dragounovi za jejich vstřícnost. Děkuji.
Petr Němec s rodinou

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá v neděli 17. 6. 2018
v 15 hod. v zahradě restaurace Mexico Pueblo
přátelské posezení s hudbou. Přijďte pozdravit
jubilanty, kteří v prvním pololetí slaví významné životní výročí.

