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Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás touto cestou a rád bych se s Vámi,
jménem svým i jménem spolupracovníků z vedení
města, podělil o dojmy a zkušenosti z právě končícího volebního období 2014–2018.
I když do jeho konce přeci jenom pár měsíců zbývá,
je tato chvíle, před dobou dovolených a prázdninami, pro takovéto zamyšlení rozhodně dobou nejvhodnější. S končícím létem bezpochyby přijde tzv. horká předvolební kampaň
uchazečů o přízeň voličů a s ní různé více či méně reálné sliby.
Využívám tedy této příležitost k malému bilancování. Musím říci, že moje představy o tom, jak bude město fungovat v právě končícím období, se téměř zcela
naplnily, a to v pozitivním i negativním smyslu. Jsem zastupitelem nepřetržitě
od roku 1994, proto mě leccos nepřekvapí, ale na druhou stranu jsem věčný
optimista a očekávám vždycky o trochu víc, a to dokonce i od přístupu k práci
pro město od mých spolupracovníků a lidí z mého okolí.
Podařilo se toho za poměrné krátkou dobu dost, hodně je rozpracováno, další připraveno. Jsem rád, že se nám, po předcházejícím dlouhém období studií a plánů, podařilo vyměnit všechny inženýrské sítě, které sice nejsou vidět,
nicméně jsou nezbytnou podmínkou pro odstartování finální úpravy povrchu
chodníků a komunikací na Mírovém náměstí.
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Kompletně jsme, včetně sítí, zrekonstruovali většinu ulic na Malé Straně,
dlážděný povrch v ulici Plk. B. Petroviče a Rukavičkářské, ulici Na Lukách, Pionýrů, Školní, Fričovu a pokračujeme
dalšími (např. Jáchymovskou), jiné se
připravují. Opravila se celá řada chodníků, vyměnilo mnoho lamp veřejného osvětlení, osadilo spoustu nových
laviček na frekventovaných pěších
trasách, zlepšila se péče o veřejnou
zeleň atd. Stručně řečeno, významně
se zlepšila péče o majetek a infrastrukturu města.
Významné kroky jsme učinili i v oblasti kapacity škol a školských zařízení
a jejich celkovém stavu. Po rekonstrukci plata v 2. ZŠ a výměnách oken
v budovách 2. a 4. MŠ začala rekonstrukce, dostavba a přístavba ZŠ Komenského nám. 35, staví se nový pavilon s dvěma třídami v 5. MŠ a letos
se zahájí (ve spolupráci s okolními obcemi) výstavba nového pavilonu pro
120 dětí u 2. ZŠ, včetně rekonstrukce
a rozšíření varny a jídelny. Vyřešili
jsme tedy problém nedostatku míst
ve školách a předškolních zařízeních,
a to jak pro děti z Dobříše, tak pro sousední spádové obce.
Zateplil se obvodový plášť a opravila
střecha polikliniky, z vlastních prostředků města se zrekonstruoval povrch sportovní haly ze sedmdesátých
let a bude se pokračovat zateplením
obvodového pláště a rekonstrukcí
vzduchotechniky. V další etapě se pro
potřeby oddílu gymnastiky s dlouholetou tradicí a potřeby dobříšských
škol plánuje přístavba gymnastického
sálu, který byl dlouhé roky požadován
a realizace neustále odkládána. Získali
jsme sedmnáctimiliónovou dotaci na
rekonstrukci chlazení zimního stadionu, současně by měla být provedena
příprava na zastřešení plochy. Akce by
měla být zahájena ještě letos a je na ni
již vypsáno výběrové řízení. Doufám
jen, že zastupitelé tentokrát naleznou
odvahu tuto dlouho očekávanou akci
konečně zrealizovat. V minulosti už totiž dotaci na zimní stadion město obdrželo, následně ji ale odmítlo a zimní
stadion se postavil v Sedlčanech.
Připraveny jsou i dalších projekty,
z nichž nejvýznamnější je plánovaná
výstavba knihovny se spolkovou činností na místě bývalého kina, ...
Pokračování na straně 2

Kam za sportem
v Dobříši?
Přišlo léto a s ním i prázdniny,
na které se hlavně děti i studenti již dlouho těšili. Jaké ale
mají možnosti sportovního
vyžití ve městě?
Nově bude v nejbližších
dnech zprovozněn venkovní pingpongový stůl naproti
restauraci Modrá kočka v Lipkách. Nápad na jeho pořízení
vznikl náhodou, když školní
děti chodily hrát ping-pong
na soukromý pozemek poblíž
školy, což se jeho majitelům
pochopitelně příliš nelíbilo.
Pokud se nápad ujme, do
budoucna by byla možnost
postavit další, poblíž nízkoprahového klubu Terén.
Město zatím připravuje pořízení nových prvků do skateparku, které by měly být nainstalovány koncem roku. Do
té doby by ale měl být areál
skateparku doplněn o parkurové prvky, které budou
sportující veřejnosti sloužit již
během letních měsíců.
Pro sportovce každého věku
bude během léta doplněna i workoutová sestava na
Větrníku, která, stejně jako
ta v Brodcích, jistě najde své
uživatele zejména mezi běžci
a cyklisty.
Bylo zrekonstruováno basketbalové hřiště na Dukelském
náměstí a pustili jsme se i do
rekonstukce dalších „zapomenutých“ hřišť, např. u kulturního domu, na Čihadlech
a dalších.
Tak teď již zbývá přát si jen
pěkné, slunečné léto, a aby
se nám úrazy obloukem vyhýbaly!
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost
a správu majetku města
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Vážení spoluobčané,

Pokračování z titulní strany
... další etapy rekonstrukce a dostavby sportovní
haly a zimního stadionu nebo aktivity v oblasti nakládání s odpady, ochrany životního prostředí nebo
budování nových zdrojů pitné vody. Mohl bych pokračovat ještě dál a jistě jsem nevyjmenoval všechno důležité, ale chtěl jsem jenom podtrhnout, že je
toho hodně připraveno, a byl bych rád, aby se tyto
plány realizovaly.
Město Dobříš je zapojeno do Národní sítě Zdravých
měst a místní Agendy 21. Nejen z tohoto důvodu
jsou pravidelně pořádány tzv. kulaté stoly, na kterých jsou veřejnosti předkládány připravované projekty k vyjádření. Pořádali jsme také různé ankety
a nyní je zpracováván akční plán rozvoje města na
další léta. Je pravdou, že v těchto veřejných diskuzích jsou více vidět a slyšet hlavně kritici, ale musím
říci, a není to jenom můj názor, že jsme vděčni za
jakýkoli podnět nebo vyjádření veřejnosti.
Dnes už všichni berou jako samozřejmost námi
od února 2015 zavedené přímé přenosy z jednání
zastupitelstva města a já osobně je považuji za významný pokrok v informovanosti občanů o věcech
veřejných, stejně jako zavedení internetové aplikace Hlášení závad nebo interaktivní přehled o údržbě
veřejné zeleně nebo rozšíření Dobříšských listů na
webové stránky dlonline.cz či zprovoznění facebookového profilu města.
Možnost veřejnosti vyjádřit se k činnosti radnice je
nebývalá. Je tím dán také významně větší prostor
pro kritické hlasy, které tak mají daleko větší pří-
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ležitost k prezentaci, čehož v hojné míře využívají.
Obavy z toho rozhodně nemáme a musím říci, že
mnohem více mám pozitivních ohlasů od lidí, kteří
se umějí objektivně a bez předsudků podívat kolem
sebe a vidí, kolik se toho za poměrně krátkou dobu
podařilo zrealizovat.
Při příchodu na radnici jsme museli konstatovat,
že prakticky žádné realizovatelné projekty nebyly
našimi předchůdci připraveny. Takovým stylem my
postupovat rozhodně nechceme. Naším cílem je
připravit pro město Dobříš projekty, které je možno realizovat bez ohledu na to, kdo bude ve vedení
radnice po komunálních volbách, proto nás názor
občanů tolik zajímá.
Závěrem bych se rád zmínil ještě o jedné zkušenosti.
V tomto volebním období jsem byl trochu nemile
překvapen přístupem některých kolegů v zastupitelstvu, kteří, z různých pohnutek, často nepodpoří
smysluplné věci, nekonečně a opakovaně diskutují
k obecně známým věcem a většinou se poté zdržují hlasování, hlasují proti nebo třeba ani nehlasují.
Někteří zastupitelé tak ani jednou za celé volební
období nehlasovali třeba pro schválení rozpočtu,
bez kterého by se veškeré investice a větší akce zcela
zastavily. Myslím si, že do města velikosti Dobříše tzv.
„velká politika“ nepatří a že by se zastupitelé na podstatných záležitostech měli dohodnout. Jak jsem
ale napsal výše, jsem věčný optimista a věřím, že se
moje milované a rodné město bude dál rozvíjet.
S pozdravem a přáním všeho dobrého za celé vedení města
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Změny ve vydávání občanských průkazů od července 2018
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem).
Občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později),
aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4–10 číslic) – zadání není povinné.
Aktivovaný čip umožní využívání občanského
průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele.
Dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají
v platnosti (nebude prováděna hromadná výměna dokladů).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů
s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb.
Lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává
30 dnů, bude umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to
v pracovních dnech do 24 hodin (lze vyzvednout pouze na Ministerstvu vnitra), nebo do
5 pracovních dnů.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:
– ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
– ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 500 Kč.
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana staršího 15 let:
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
– ve lhůtě do 24 hod. v prac. dnech – 1000 Kč.
Změny ve vydávání cestovních pasů
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.
Podání žádosti
Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve
dvou zkrácených lhůtách, a to:

– v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do
5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
– u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností („ORP“),
– v Praze na úřadu městské části Praha 1 až 22
(„ORP“),
– na Ministerstvu vnitra ČR.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail
a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.
Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze na Ministerstvu vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4
(metro C – stanice Pražského povstání).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním
úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.
Správní poplatky
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání
žádosti, pokud cestovní pas převezme na úřadu,
kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu
městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část
správního poplatku při podání žádosti a druhou
při převzetí cestovního pasu.

Informace pro občany
Z důvodu přechodu na nový systém registru
řidičů budou dne 29. 6. uzavřeny přepážky registru řidičů MÚ Dobříš.
Rovněž z tohoto důvodu bude dne 4. 7. provoz
na registru řidičů a registru vozidel ukončen ve
12 hodin a dne 9. 7. budou tyto registry uzavřeny z technických důvodů. Provoz bude obnoven ve středu 11. 7.
Od 1. 7. Ministerstvo dopravy společně s ORP
přechází na nový systém žádostí o řidičský průkaz, který spočívá v novém způsobu pořizování a zpracování fotografií a podpisů žadatelů
o řidičský průkaz, průkaz profesní způsobilosti
řidiče či karty řidiče, ale také v tom, že žadatelé
budou mít možnost navštívit kterékoli pracoviště obcí s rozšířenou působností bez ohledu
na své bydliště.
Ve vztahu k zákonu 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích (zákon o silničním
provozu), přinesla novela zákona, kterou podepsal prezident České republiky dne 7. 6. 2018,
následující změny:
– částečné rozvolnění místní příslušnosti obecních úřadů obce s rozšířenou působností
(ORP), tzn., že občan může podat žádost
mimo svou dosud místně příslušnou ORP
(pravidlo, kde si podám, tam si vyzvednu);
– přechod od papírové fotografie, nezbytné
k vydání řidičského průkazu nebo paměťové
karty tachografu, k fotografii digitální, tzn., že
žadatel si již nebude muset nosit papírovou
fotografii, ale fotografie se bude pořizovat
přímo u přepážky na úřadu;
– stanovení povinnosti ORP opatřit si digitalizovanou fotografii a digitalizovaný vlastnoruční podpis žadatele ve vybraných případech;
– vypuštění položky č. 8 – obec obvyklého bydliště – z řidičského průkazu;
– rozšíření obsahu registru řidičů, a tedy i obsahu IS CRŘ, o digitalizovanou fotografii a digitalizovaný podpis řidiče.
Ing. Zdeněk Černohorský,
vedoucí odboru správních agend

Pozvánka pro občany města
na veřejné projednání
„Územně dopravní koncepce
města Dobříše“
Kdy? středa 8. srpna 2018 od 17.00 hodin
Kde? Pastorační centrum sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš
Více informací v průběhu července na www.
mestodobris.cz.

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Pozvánka na pietní akt
Pietní akt u pomníku mistra Jana Husa
v Husově parčíku proběhne ve čtvrtek
5. července od 9 hodin.

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Dobříšské tržiště
(Kopáčkův dvůr)
vás zve na letní program:
Pátek – 29. 6. od 18 do 22 hod.
Černý pátek – vzpomínkový večer na dobříšské
rockery, živí hrají legendám
Úterý – 10. 7. od 21.50 hod.
Letní kino Dobříš uvádí film:
Dvě nevěsty a jedna svatba
Sobota – 14. 7. od 8 do 12 hod.
Farmářské trhy
Sobota – 11. 8. od 8 do 12 hod.
Farmářské trhy
Úterý – 14. 8. od 21 hod.
Letní kino Dobříš uvádí film: Čertoviny
Úterý – 21. 8. od 18 do 22 hod.
Vzpomínková akce k okupaci 1968
Čtvrtek – 30. 8. od 18 hod.
Skate park za sportovní halou:
koncert – Tři sestry. Předprodej vstupenek
od července v Informačním středisku Dobříš.
Sobota – 8. 9. od 8 do 12 hod.
Farmářské trhy
Sobota – 13. 10. od 8 do 12 hod.
Farmářské trhy
Sobota – 10. 11. od 8 do 12 hod.
Farmářské trhy
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Dobříš pro 10 000?
Poslední dobou rezonuje naším městem čím dál častěji názor, že Dobříš už je dost velká a že by se
neměla dále rozrůstat. Přiznám se, že jsem zpočátku této myšlence moc nefandil a myslel jsem si, že
je situace zbytečně dramatizovaná. Významnou roli při tom u mě hrála skutečnost, že pokud bude
Dobříš růst, tak bude mít stále větší příjmy ze státního rozpočtu na základě rozpočtového určení
daní.
Čím víc o tom přemýšlím, tím víc se ale stávám zastáncem a propagátorem omezení extenzivního
rozvoje města. Nejsem konzervativec a nemám zájem bránit někomu v tom, aby mohl stejně jako
my Dobříšáci bydlet v pěkném městě poblíž Prahy. Prioritní by ale měly být zájmy současných obyvatel města. Existuje mnoho důvodů k tomu, aby se toto téma začalo seriózně a kvalifikovaně řešit.
Prvním a možná nejdůležitějším důvodem je voda. V rámci letošního výrazně suchého roku je to
téma velmi časté. Je sice pravda, že Dobříš aktuálně nedostatkem vody netrpí, ale situace se nejspíš
bude postupně zhoršovat. Při výrazném růstu počtu obyvatel v kombinaci s poklesem vydatnosti
zdrojů můžeme mít vážný problém poměrně brzy.
Dalším důležitým důvodem je kapacita školek a škol. Rozšířila se 1. ZŠ, rozšiřuje se 5. MŠ a v dohledné době se bude přistavovat i 2. ZŠ. Je však téměř jisté, že v případě dalšího rychlého růstu města to
nemusí do budoucna stačit.
Je celá řada dalších důvodů, jako infrastruktura města, možnosti parkování, řešení odpadového hospodářství, příležitosti k zaměstnání, dopravní obslužnost, nešikovné satelitní lokality, které hovoří
spíše ve prospěch zastavení nebo alespoň přibrzdění rychlého růstu našeho města. Když k tomu
připočteme ještě problém lidí, kteří sice v Dobříši bydlí, ale nejsou trvale přihlášeni, tak je pravdou,
že jsme zřejmě na hraně. Proto souhlasím s názorem, že Dobříš je město cca 10 tisíc obyvatel a další
výrazný růst není v zájmu jeho stávajících obyvatel.
Ing. Tomáš Hadžega

Projekt „Město Dobříš – 1. základní škola Dobříš
– stavební úpravy, nástavba a přístavba“
se dostal do finále

Kontakt: Pavel Bodor, tel.: 731 266 464,
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz

Vítání občánků
Dne 31. 5. byli v Zrcadlovém sále dobříšského
zámku přivítání tito noví občánci našeho města:
Tereza Čižmárová, Liliana Hauserová, Gabriela
Hroníková, Veronika Klánová, Filip Mlíčko, Karolína Pavlíková, Meda Rejsková, David Řechka,
Štěpán Tábor, Eva Tkáčová.
Prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří mají
zájem o vítání občánků, aby se osobně nahlásili
na matrice Městského úřadu Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zúčastnit děti, které mají v době podání žádosti
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).

Město Dobříš podalo v polovině května na odbor výstavby a životního prostředí žádost o vydání kolaudačního souhlasu na výše uvedenou
stavbu. Stavební úřad provedl dne 7. června
závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které nezjistil závady bránící jejímu bezpečnému
užívání a vydal kolaudační souhlas s užíváním
stavby. Projekt č. 298D213000078, který řeší
navýšení kapacity o 50 žáků, zahrnuje nástavbu s učebnami, přístavbu šaten, úpravu varny
a dalších souvisejících prostor budovy, mj. sociální zařízení, bezbariérový přístup v podobě
schodišťové rampy a výtahu. Závazný termín
ukončení realizace projektu, 30. 4. 2018, stano-

vený poskytovatelem dotace – Ministerstvem
financí, byl splněn. Termín předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení projektu
je stanoven na 31. 10. 2018. Město Dobříš děkuje všem zúčastněným za trpělivost při realizaci
a školákům přeje jenom samé jedničky.
Ing. Eva Hladíková

Běh města Dobříše bude letos již v září
Běžci, zbystřete a nezapomeňte si poznamenat neděli 16. září, kdy se uskuteční 2. ročník obnoveného Běhu města Dobříše, který je letos navíc zařazen do Brdského poháru. Trasa zůstává stejná jako
loni a opět se poběží z Komenského náměstí. Hlavní závod je dlouhý 10 km, pro ženy je připraven
fitness běh na 5 km. Na své si přijdou také děti v závodech na 500 m, 1000 m a 1500 m. Společně
s hlavním závodem budou startovat i oblíbené štafety (4 x 2,5 km). Běhá se po asfaltovém povrchu.
Více informací a možnost zaregistrovat se lze na www.behmestadobrise.cz.

ace a dopravního značení uzavírky, naleznete
během srpna na webových stránkách města
a v zářijových Dobříšských listech. Děkujeme za
pochopení.
Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu
Zdravé město a MA21

Běh města Dobříše je také zařazen do celostátní
kampaně Národní sítě Zdravých měst ČR „Dny
zdraví“.
Běh města Dobříše přinese i dopravní omezení
Z důvodu konání Běhu města Dobříše, který se

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

uskuteční v neděli 16. 9., dojde od 8 do 15 hodin k úplné uzavírce celé oblasti od Komenského náměstí přes ulice Fričova, Husova, U Slávie,
Tylova, Školní, Mánesova, V Lipkách a Za Poštou. Veškeré informace, včetně dopravní situ-
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Na jaké akce se můžete těšit po prázdninách?
Město Dobříš chystá plno zajímavých akcí na
září a říjen. Můžete si zapsat do svého kalendáře
tyto termíny:
sobota 8. září – Dobří(š) v pohybu – sportovní
akce pro děti a rodiče, prezentace sportovních
spolků s možností náboru dětí na začátku školního roku 2018/2019 – v rámci kampaně NSZM
ČR „Dny zdraví“
neděle 9. září – Zábavné odpoledne se složkami IZS – akce pro širokou veřejnost na hřišti
Městského fotbalového klubu Dobříš
neděle 16. září – Běh města Dobříše – sportovní akce pro širokou veřejnost – v rámci kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“
16.–22. září – Evropský týden mobility
– v rámci kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“

4.–5. října – Každý svého zdraví strůjcem
– putovní výstava Ligy proti rakovině Praha pro
širokou veřejnost – v rámci kampaně NSZM ČR
„Dny zdraví“
úterý 9. října – Realizace osvětové akce
k udržitelnému rozvoji – přednáška z oblasti
lesnictví
neděle 28. října – Pietní akt – Vznik samostatného československého státu a pochod na
Čtyřmezí

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Jak vznikají Dobříšské listy?
Dobříšské listy (DL) jsou tzv. radničním periodikem, čili jejich vydávání se řídí tiskovým zákonem.
Novela tohoto zákona před pěti lety zakotvila dvě nové povinnosti: 1) poskytovat objektivní a vyvážené informace o našem městě; 2) poskytnout přiměřený prostor pro názory členů zastupitelstva.
První povinnost se DL snaží naplňovat tím, že dávají prostor k uveřejnění informací a názorů zástupcům samosprávy, jednotlivým občanům i různým skupinám (spolkům, sdružením, politickým stranám apod.) Jelikož noviny mají omezený počet stran, je dle schválené koncepce DL zastupitelstvem
města rozsah příspěvků omezen na 2000 znaků. Delší příspěvky je vždy možné v nezkrácené podobě uveřejnit na webovém portálu DL. Posláním vydavatele není neposuzovat formální správnost
příspěvků. Protože žijeme ve svobodné společnosti, každý má právo vyjádřit svůj názor. Příspěvek
však nesmí být v rozporu s dobrými mravy, tj. nesmí obsahovat tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby. Pokud by
k tomu došlo, má přispěvatel právo požadovat uveřejnění přiměřené odpovědi.
DL jako radniční periodikum musí také poskytnout prostor názorům členů zastupitelstva. Kdyby se
zastupitel domníval, že jeho příspěvek byl nepřiměřeně zkrácen anebo předkládaná informace byla
zkrácením zkreslená, má právo na uveřejnění doplňující informace.
Často se stává, že přispěvatel napíše příspěvek, jiný na něj okamžitě reaguje, ten první chce ještě
v tom samém čísle uveřejnit odpověď. V těchto případech si vydavatel vyhrazuje právo uveřejnit
v jednom čísle pouze první reakci. Jinak bychom mohli skončit tak, že některá čísla DL se stanou
kolbištěm dvou či více přispěvatelů, kteří na sebe budou vzájemně reagovat.
Ve stručnosti vnikají DL tak, že se do uzávěrky, vyhlašované vždy v předchozím čísle, shromáždí
všechny zaslané příspěvky, redaktorka je zpracuje, pošle ke korekturám a poté odešle grafikovi, který připraví DL do finální podoby. Kompletně zpracované DL jsou před vydáním zasílány radě města
a mediálnímu výboru k náhledu.
Jan Lachman, člen mediálního výboru města Dobříše

Člověk nikdy neví, stačí chvíle!
Člověk nikdy neví, co bude zítra. Stačí chvíle a všechno je jinak. Nejlépe
by o tom mohli vyprávět ti, kterým vážně onemocněl někdo z blízkých,
a najednou si museli život zorganizovat tak, aby se mohli postarat o svoji
dceru nebo o svého tatínka. Jak to udělat, abych se dokázal postarat o svoji
maminku tak, aby mohla být přes den doma nebo v dobrém stacionáři a já
jsem zároveň mohl chodit do práce? Jak a kde získat pro svého nemocného
syna pomůcky, které mu pomohou zvládat základní, pro ostatní samozřejmé věci? Jak a kde požádat o finanční pomoc na péči o tatínka? Jak a kde
zařídit, aby za mým dítětem pravidelně docházela zdravotní sestra a píchla
mu potřebnou injekci?
Dalo by se jistě pokračovat. Nevím, jestli vás podobné otázky někdy napadly. Velmi si vážím lidí,
kterým tyto věci nejsou lhostejné a kteří svůj čas a energii věnují tomu, aby pomohli lidem, kteří
se dostanou do některé z uvedených situací. Měl jsem to štěstí seznámit se a spřátelit s lidmi
z Centra pro komunitní práci střední Čechy, kteří se této problematice dlouhodoběji věnují a mají
přehled o tom, jak rozvinuté systémy sociální péče mají v jiných městech. I díky nim nyní vím, že je
potřebné tuto situaci v našem městě zlepšit. Je dobře, že jsou na Dobříši lidé a různé organizace,
přispívající k tomu, aby druhým pomohli ve svízelné situaci. Nicméně jsem toho názoru, že je důležité, aby město aktivně a uceleně řešilo sociální politiku na Dobříši. Aby v reflexi na potřeby lidí
z Dobříše a okolních obcí vyhodnocovalo, které služby na Dobříši chybí, které nemají dostatečnou
kapacitu nebo nejsou propojeny s jinými službami. Město by mělo být tím, kdo nabízí aktivní pomoc při řešení sociálních problémů svých občanů. Mělo by předávat zastupitelům zprávy o stavu
a koncepci sociální politiky města a také podněty, jak sociálně zdravotní služby zlepšit. Sociální
pomoc nemůže být omezena na předávání informačních letáčků nebo dobrovolnou pomoc těm,
kdo to potřebují.

Mám pocit, že sociální otázky zatím bohužel
nejsou dostatečnou prioritou našeho města.
Nebyly tématem minulých zastupitelstev, nebyl
jim věnován žádný kulatý stůl. Při dvouletém
projednávání zákazu hazardních her jsem nabyl
dojmu, že sociální věci nejsou zatím většinově
vnímány jako silný úkol. Mám za to, že bychom
se nad tím měli my zastupitelé zamyslet a hlavně prakticky konat.
Kvalita města se totiž pozná nejen podle
krásných staveb nebo kulturních či sportovních akcí, ale také podle toho, jak město
dokáže vnímat potřebu pomoci a pomáhat
lidem, kteří se ocitnou v náročné životní situaci! Vnímám to jako důležitý úkol pro nás
zastupitele.
Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Zaniknou dobříšské
trhy?
Dobříšské trhy regionálních produktů kdysi nabízely velký výběr zboží, od doma pěstované
zeleniny a ovoce, květin, sazenic, přes pestrou
nabídku koláčů, bylinek a bylinných čajů, sirupů,
marmelád nebo medu až po různé farmářské
dobroty, často od několika prodejců. Dobříšské
trhy byly také příležitostí pro setkání s přáteli,
kamarády a se známými, místem mnoha rozhovorů.
Přestěhování na horní konec náměstí před ZUŠ
trhům neuškodilo. Nabídka se nezměnila a přátelský duch setkávání obyvatel města také zůstal. Atmosféra trhů se dokonce zlepšila, protože se odehrávaly v prostředí opraveného konce
náměstí.
Pak byly trhy přemístěny na Komenského náměstí. Místa bylo najednou méně, člověk se
tlačil zástupem lidí, kteří se na menší prostor
nemohli vejít. Ze sousedského setkání se trhy
změnily na čistě nákupní příležitost, jako když
jdete do samoobsluhy: rychle nakoupit, prodrat
se tlačenicí a honem pryč. I když se sortiment
zmenšoval, bylo stále co kupovat.
Přestěhování trhů na dvorek za Kopáčkovým
domem Dobříšské trhy dle mého názoru úplně
zkazilo. Zpočátku byly stánky chaoticky nahloučeny jeden na druhý, lidé se mezi nimi museli
proplétat a tlačit se. Postupně stánků ubývalo.
Dnes už trhy dávno nejsou místem setkávání
lidí a nakupování rozmanitých regionálních produktů. Sortiment se zmenšuje, lidé přestávají na
trhy chodit, proto přestávají jezdit prodejci, pak
není z čeho vybírat a to odrazuje další zákazníky.
Velikonoční trhy byly ostudné a poslední trh byl
též žalostný. Mnoho míst pro stánky bylo prázdných, ani malý dvorek tržiště nebyl naplněn.
Z úspěšné obchodní a společenské události se
stala upachtěná, nepodařená karikatura trhů,
která v této podobě nemá důvod k pokračování
a asi ani velkou naději pokračovat.
Co chce jejich organizátor a radnice, která k jejich úpadku nechala dojít, udělat pro jejich oživení? A to nemluvím o pohádkových slibech
v tomto článku http://mestodobris.cz/nove-dobrisske-trziste/d-473167.
Jan Vozáb
Zklamání z dobříšských trhů si dovolují vyjádřit
také: Sylva Vozábová, Petra Štěpová, Jiří Štěpo,
Lubomír Doubek, Daniela Doubková, Zuzana
Hutňanová, Daniel Hutňan, Lenka Mašková.
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Knihovna o prázdninách – divadlo,
tábory a projekt nové knihovny
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, ačkoli
o prázdninách poněkud zvolňujeme tempo,
jsme tu pro vás stále, a to takto:
VÝPŮJČNÍ DOBA O PRÁZDNINÁCH
Obě oddělení knihovny jsou otevřena:
úterý 8–18, středa 8–17 a sobota 9–12 hodin.
A co pro vás v létě chystáme:
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU: pondělí 13. – pátek 17. 8.
Tábor pro děti od 9 do 15 let: Hry s angličtinou,
obohacení slovní zásoby, rozšíření tábornických
dovedností, denní vycházky, výlety a sportovní
hry. Program je od 9 do 17 hodin, přicházet však
mohou děti již od 7 hodin ráno. Cena 3 500 Kč. Přihlášky na www.knihovnadobris.cz a v knihovně.
MINITÁBOR S KNIHOU: 27. – 31. 8.
Letos táborničíme ve stylu EKO, tématem příměstského tábora je ekologie a příroda a jako
obvykle nás čekají výlety, výšlapy, jízda na koni,
dílny, divadlo, soutěže a hry... Tábor je plně obsazen, další (dvoudenní) pořádáme v říjnu.
DCERY MATKY ZEMĚ – čtvrtek 30. 8. od
17 hod. v anglickém parku zámku Dobříš

Divadlo ToTeM a jejich hra na motivy indiánských mýtů, která nás zavede do daleké a dávné Ameriky. Dozvíte se, jak se z lovců stali
zemědělci. Setkáme se s indiány, kteří objevili
tajemství tří dcer Matky Země. Hra je vhodná zejména pro děti od 5 do 10 let, ale i pro

dospělé – vegetariány i masožravce, indiány
i bělochy. Délka cca 35 minut. Více najdete na
www.umenimeni.cz.
Vstupné 50 Kč, vstupenky na místě (loučka na
začátku parku před oranžerií).
OTTO, NO TOTO! – KDO VYHRÁL???
K vítězství v letošním ročníku naší literárně-výtvarné soutěže blahopřejeme těmto autorům:
Výtvarná větev:
I. Anna Pomahac (16), Dover, USA, a Šárka Slavíčková (16), Blansko
II. Veronika Kubičková (13), Jaroškov, Stachy
III. Anna Neubauerová (14)
Zvláštní cena: Marek Peták, Jindřich a Jakub
Čermákovi, Jan Kolačný a Nikolas Koňařík z výtvarného kroužku společnosti Dej mi šanci pod
vedením Evy Fenclové
Literární větev:
I. Nikola Grimová (11), Sasov, Jihlava
II. Dagmar Holubcová (51), Kynšperk n. O.
III. Neuděleno
Ceny v hodnotě 15 000 Kč, které věnovala firma Bobcat Doosan, předali vítězům předseda
poroty – známý komiksový tvůrce a spisovatel
Karel Jerie, ředitelka knihovny Katka Pechová
a zástupkyně firmy Bobcat paní Jaroslava Michálková.
Výstava prací ze soutěže visí na naší výstavní
chodbě do konce prázdnin! Nenechte si ji ujít.
NOVÁ KNIHOVNA
Architektonická studie nové „knihovny se spolkovou činností“ je hotova a byla prezentována
na červnovém zasedání zastupitelstva. Plány
i vizualizace si můžete prohlédnout také na naší
výstavní chodbě do konce srpna, po prázdninách vás budeme informovat o dalším vývoji
situace.
Podrobnější (a pravidelně aktualizované) informace najdete v tiskové zprávě knihovny na našich webových stránkách.
Milí čtenáři, přejeme vám rozmarné léto a těšíme se na vás za jakéhokoli počasí,
z MěK Dobříš Romana Bodorová

Kulturní středisko Dobříš
vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici
správce a dokumentátor/správkyně a dokumentátorka Depozitu a archivu Muzea města
Dobříše
Místo výkonu práce: Depozit a archiv Muzea
města Dobříše, Mírové nám. 71, 263 01, Dobříš
Nástup: září 2018 nebo dle dohody
Požadavky pro výkon práce:
– VŠ vzdělání
– velmi dobrá znalost práce na PC
Stručný popis činnosti:
• Rozvoj a komplexní správa sbírek MMD
• Samostatná práce související se správou,
dokumentací a tvorbou sbírkového fondu
v souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. včetně katalogizace, inventarizace, digitalizace
sbírek muzea a tvorby fotografické dokumentace
Platové podmínky: platová třída 10, podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Přihlášky do výběrového řízení včetně veškerých požadovaných příloh posílejte do 23. 7.
v zalepené obálce označené „VŘ – správce depozitu“ na adresu:
Kulturní středisko Dobříš, Mírové nám. 68,
263 01, Dobříš, nebo osobně předejte na téže
adrese nejpozději do 23. 7. do 12 hodin.
Podrobnější informace o podmínkách VŘ naleznete na web. stránkách KS Dobříš a města
Dobříš.

Kulturní středisko Dobříš
připravujeme na září tyto
akce:
12. 9. Vernisáž výstavy: Stanislav Kadlec
– „Krajiny brdské a šumavské“ (technika suchého pastelu)
14. 9. Znouzectnost – koncert

Jak jsou naše obce připraveny na nařízení GDPR
Od 25. 5. je v platnosti obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou GDPR. Toto
nařízení vnáší do oblasti ochrany dat nový rozměr a především posiluje její společenský význam.
Ten byl doposud často podceňován a poskytování dat se stalo téměř zvykem, aniž bychom si uvědomovali, že osobní data tvoří nedílnou součást naší identity.
GDPR představuje nový právní rámec ochrany
osobních údajů v evropském prostoru s cílem
hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů.
Obecné nařízení se dotklo také obcí, kterým
přináší nové povinnosti. Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska mohl díky projektu Centra společných služeb (dále CSS) poskytnout
pomoc svým členským obcím I. typu. Konktrétně jsme pro 23 obcí a jejich příspěvkové
organizace zajistili komplexní podporu při
implementaci GDPR, konkrétně pověřence
pro ochranu osobních údajů, zpracování analýz současného stavu, podklady pro tvorbu

směrnic a dalších nezbytných dokumentů.
V současné době pracujeme na vyplňování tzv.
záznamů o činnostech zpracování (jakožto další
povinnosti obce), aktualizaci doporučení na základě vydávaných stanovisek Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále
jen ÚOOÚ) včetně proškolování.
Po osobních návštěvách obecních úřadů a základních a mateřských škol můžeme s potěšením konstatovat, že v žádném z případů nebylo
shledáno závažné porušení ochrany osobních
údajů a ani v minulosti nedocházelo k nahlašování takových situací na ÚOOÚ.
Od začátku naší aktivity v problematice GDPR
jsme v rámci poradenství v úzkém kontaktu

s příslušnými pracovníky Svazu měst a obcí ČR
(poskytovatel dotace na provoz CSS), kterými
jsme byli osloveni jakožto vzorové CSS pro předání svých zkušeností formou rozhovoru do
měsíčníku PRO města a obce. Tento zpravodaj
přináší užitečné informace pro starosty i zaměstnance úřadů a poskytuje praktické rady
spojené s výkonem jejich funkce. V červencovém čísle zpravodaje se budete moci dočíst, jak
probíhá implementace GDPR v každodenním
fungování obecních úřadů, jaká přináší úskalí
a jak je v obcích všeobecně vnímána.
Zástupci Svazu měst a obcí ČR a ÚOOÚ shodně
vyzdvihli právě práci CSS, jejichž prostřednictvím se podařilo připravit na implementaci nařízení stovky obcí ČR (včetně jejich příspěvkových
organizací) a zároveň obcím ušetřit nemalé finanční prostředky.
Za Centrum společných služeb
Ing. Petra Křivonosková a Bc. Iva Petřinová
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Summer Fest Dobříš
27.–28. 7. 2018
Letní areál za sportovní halou, Dobříš
pátek 27. 7.

sobota 28. 7.

19.30–20.30 Wocaties Band (Dobříš)
21.20–22.35 Čankišou (Brno)
23.15–00.30 Lucie Revival (Praha)

17.40–18.20
19.00–20.00
20.50–22.00
22.40–23.40

V-Pořádku (Dobříš)
Vasilův Rubáš (Praha)
Imodium (Broumov)
Cold Cold Nights (Praha)

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www.kddobris.cz; www.facebook.com/kddobris
Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival podpořilo město Dobříš
Vstupné: pátek + sobota: 220 Kč; pátek: 150 Kč; sobota: 150 Kč;
Předprodej vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš, a na místě.
Čankišou – world music

pátek 21.20

Sedmičlenná kapela Čankišou pronikla do povědomí posluchačů doma i v zahraničí díky
svým koncertům nabitým energií a divokými
rytmy. Ty se pod vedením hlasem i postavou
impozantního zpěváka Karla Heřmana po pár
minutách mění v divoký taneční rej. Čankišou se
svou fůzí různých etnických vlivů na rockovém
základě a bohatou sbírkou exotických nástrojů
projeli svět od ostrova Réunion v Indickém oceánu přes Pákistán až po malajské Borneo.
Kapelu Čankišou založili původem bigbeatoví
muzikanti v roce 1998. Za pomoci pestré sbírky nástrojů z celého světa se vrhli do pro ně
naprosto nových vod ethna, world music
a originálně opřeli svou tvorbu o legendu
dávného jednonohého lidu Čanki.
Imodium – rock

sobota 20.50

Dnes čtyřčlenná broumovská formace Imodium patří po téměř 20 letech existence k české
klubové stálici. Na svém kontě má pět alb, řadu

klipů a stovky odehraných koncertů, z nichž můžeme jmenovat i předskakování zpěvačce Avril
Lavigne ve vyprodané O2 Areně nebo kanadským Simple Plan, britským Bush či americké
partě Halestorm.
Na podzim minulého roku vydala kapela
nové studiové album Element, na kterém se
zvukově posunuli zas o kousek dál a naladili se na tvrdší strunu a syrovější formu, v níž
vynikají ještě více kytarové riffy a emotivní
hlas zpěváka Thoma Frödeho. Většina recenzentů označila nové album za jeden z nejzdařilejších hudebních počinů r. 2017.

ní sezóny si unikátní revival Lucie s kapelníkem
a zpěvákem Ondřejem Fenclem a zpívající bubenicí Pájou Táboříkovou získal slušné renomé. Následovaly pozvánky na prestižní festivaly
(Sázava fest, Benátská noc, ...). Díky přesvědčivému zpěvu Ondřeje Fencla a talentované
Páji Táboříkové, kterou alternuje jeden z nejlepších českých bubeníků, člen Kollerbandu
Tomáš Marek, si může pražský revival dovolit
opravdu věrnou interpretaci veškerých hitů
jako jsou Amerika, Černí andělé, Oheň, Daniela a dal. Sbírkou zvadlých růží a Poraněnými
anděly pak připomene i související Wanastowi
vjecy. Zúčastnění muzikanté jsou aktivně činní
v úspěšných autorských kapelách 5P Luboše Pospíšila, Marsyas, Vladimír Merta trio, Petra
Janů band, Schodiště, Hromosvod, Krausberry,
Jasná páka, Kollerband a dal.
Cold Cold Nights – garage-folk

sobota 22.40

Vasilův Rubáš – folk-punk made in Praha
sobota 19.00

Tvorbu kapely Vasilův Rubáš, kterou tvoří akordeonista a kytarista Filip „Vasilděda“ Novák
a perkusista Petr Rubáš velmi trefně popisuje
Anna Mašátová na serveru FMZine.cz: „...duo
Vasilův Rubáš sice brázdí pódia více než dekádu, do širšího povědomí se ale dostalo až
ve spojitosti s vítězným tažením na Portě. Do
trampů mají ale chlapci sakra daleko. Poznávacím znamením jsou nevymáchané huby,
vtipné texty a živelné koncerty, při kterých
by pogovaly i jeptišky.“ Více vám napoví i jejich nový klip Hipsterský byt. Nenechte si ujít!
Lucie revival – rock
pátek 23.15
Skupinu založilo na podzim 2005 pět zkušených
muzikantů sehraných z letitého společného
působení v dalších projektech. Už během prv-

Písničkář Jéčko už nevystupuje jako sólo hudebník, stal se plnohodnotným členem pražské
kytarovky Cold Cold Nights. V loňském roce
vydala kapela svůj debut – album (The) Last
Summer, za které byla nominována na Cenu
Anděl 2017 v kategorii alternativa. Ve své
tvorbě dávají přednost jednoduchým, dojímavým melodiím a příběhům o dospívání, vztazích
na dálku a dlouhých chvílích s přáteli. „Žádné
přešlapování na místě, pokusy a omyly, ale jasně zformovaná estetika, která sice jemně pomrkává na své zámořské vzory, zároveň ale působí
zcela suverénně...“, napsal v recenzi o tomto počinu Karel Veselý z rádia Wave.
Wocaties Band (pátek 19.30) a V-Pořádku
(sobota 17.40)
Program doplní dvě velmi oblíbené kapely
z dobříšské líhně... Wocaties Band, který vznikl na půdě zdejší umělecké školy, již řadu let
dělá radost účastníkům nejrůznějších hudebních a společenských akcí kvalitní interpretací
známých skladeb českého a svétového popu
a rocku.
Punk-rocková kapela V-Pořádku již pevně zapustila kořeny na klubové scéně a své fanoušky
má nejen v našem regionu. Jejich devizou jsou
vtipné autorské texty a skočná muzika.
Těšíme se na vás!
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Výhry naší družiny

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Mých prvních pět let u nás
ve škole
Podle našich učitelů ve škole je hlavním posláním základní školy na Komenského náměstí proměňovat školu v místo, kde si společně
všichni dají záležet, aby nás naučili spoustu
důležitých věcí. Asi si říkáte, že je to přeci úplně
normální, ale je v tom něco víc. Každý jsme přeci
úplně jiný. Někomu jdou počty, jiný zase skvěle
zvládá pravopis. Mnozí z nás také umí nádherně
malovat, což je vidět i v naší krásně vyzdobené
třídě. Nejen díky této vlastnoruční výzdobě se
ve škole cítíme bezpečně a spokojeně. Jsou to
hlavně naši učitelé, kteří nám pomohou, když
si s něčím nevíme rady. Připravují pro nás různé zájmové aktivity, aby byl náš volný čas využit smysluplně a abychom se také mezi sebou
všichni lépe poznali.
A jak to se mnou začalo? Už jako předškolák
jsem se do školy dostal. Nejdříve to bylo „Hraní
na školu“, po zápise pak „My se školy nebojíme“
a zároveň jsme chodili deset týdnů trénovat
správné držení psacího náčiní, říká se tomu grafomotorická přípravka. V první třídě jsem se kromě učení mohl zapojit do spousty kroužků. Byly
sportovní, také zaměřené na výtvarnou, pracovní a hudební výchovu. Kdo chtěl pokračovat ze

Úspěch v recitační soutěži
Každoročně se žáci naší školy účastní oblastního
kola recitační soutěže v Památníku Karla Čapka
ve Strži. Letos se soutěž konala 11. června a před
zraky herce a režiséra Ondřeje Kepky v 1. kategorii (1. a 2. ročník) soutěžil Ludvík Honzálek
z 2.C, ve 2. kategorii (3. a 4. ročník) recitovala Jitka Kořínková ze 3.A a ve 3. kategorii (5. ročník)
Adéla Chroumalová z 5.C. Ve velké konkurenci
byli naši žáci velice šikovní a ve svých kategoriích zvítězili. Blahopřejeme.
O. Kvapilová

školky v angličtině, mohl také. Někteří z nás hráli
i divadlo. Závěrem školního roku byla odměna:
jeli jsme na školu v přírodě. Jezdíme většinou
pravidelně každý rok. Někteří jedou v květnu
a někteří v zimě, aby si zalyžovali.
Protože mi nešla čeština, od druhé třídy chodím do skupiny pro český jazyk. Učí mne speciální pedagog pět hodin týdně v rámci výuky.
Výhodou je, že je nás tam jen deset. Také jezdíme na plavání. Protože jsem velký sportovec,
už od druhé třídy školu reprezentuji ve sportovních soutěžích. A že máme výsledky! Spolužáci soutěží také v matematických, výtvarných a dovednostních soutěžích. Každý rok se
těším na „Vánoční cinkání“, na různé celoškolní
projekty jako je Den Země, „Škola plná záchranářů“, vystoupení na Májovkách, pohádku
hranou spolužáky v kulturním domě, na spaní
ve škole, na výlety. V letošním roce jsme měli
také projekt „Kniha“. My páťáci jsme si připravili
o spisovatelích a ilustrátorech prezentace, které jsme odpřednášeli v nižších třídách. Líbilo se
nám hrát si na učitele.
Ve škole se mi líbí nově přestavěná školní jídelna i široká nabídka zájmových kroužků. Jsem
hrdý na to, co se v naší škole pořádá, jak jezdíme na výlety a na školy v přírodě a zúčastňujeme se úspěšně mnoha soutěží.
Těším se na druhý stupeň. Čeká nás mnoho nového. Některé vyučující už dokonce znám, protože učí i u nás na prvním stupni nebo se s nimi
setkávám na kroužcích.
Žák 5.A

1. místo v krajském kole
výtvarné soutěže

VI. oddělení naší ŠD, TIC TACI, se pod vedením
paní vychovatelky Terezy Hejnové zapojilo do
celorepublikové výtvarné soutěže na vzdělávacím portálu ČEZ – Svět energie. V konkurenci
72 škol děti vyhrály hlavní cenu – LEGO: hasičskou stanici v hodnotě 2 299 Kč s neuvěřitelným
počtem 49 000 hlasů. O další dva dny později
všechny mile potěšila zpráva o vítězství v další
soutěži Svět oceánu. O výhru – stolní fotbálek –
se podělí s V. oddělením ŠD, Miňonkami, které
s výrobou díla pomáhalo. Děkujeme všem, kteří
nás v soutěžích podpořili svými hlasy.
T. Hejnová

Šíleně smutná princezna
Děti z dramatického kroužku naší školy si v letošním roce připravily krásnou pohádku Šíleně
smutná princezna. Děvčata svým výkonem sklidila úspěch nejen u prvního a druhého stupně
ZŠ, ale i u pozvaných školek z Dobříše a škol
z nedalekého okolí. Největší odměnou však bylo
závěrečné vystoupení pro rodiče a veřejnost,
které mělo veliký úspěch.
Touto cestou bychom rády poděkovaly všem rodičům a ostatním, kteří děti podporovali a drželi
jim palce.
L. Petrlíková a T. Hejnová

V minulých týdnech se uskutečnila výtvarná
soutěž s názvem „Cesta zpět o 100 let“, kterou
pořádal Středočeský kraj společně s Galerií Středočeského kraje u příležitosti stoletého výročí
vzniku Československé republiky. Velký úspěch
slavila žákyně 8.C Emma Běhunková, která se
svým ilustrovaným videem s názvem „Snící dívka“ obsadila ve velké konkurenci 37 základních
škol a gymnázií krásné 1. místo v kategorii video. Slavnostní vernisáž výstavy proběhla v Galerii Středočeského kraje v Kutné hoře, kde jsou
vítězné práce vystaveny.
M. Cieślik

2. místo v okresním kole Pythagoriády
V pondělí 28. května se skupina úspěšných žáků školního kola matematické soutěže Pythagoriáda
zúčastnila okresního kola v Příbrami. Žákyně 5.C Eliška Vimmerová získala druhé místo v kategorii
5. ročníků. Byla oceněna poukazem v hodnotě 400 Kč s možností vlastního výběru knižního titulu.
Elišce všichni gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.
K. Šindelářová

Úspěch v plavecko-běžeckém poháru – 1. místo
V okresním kole v Příbrami se náš nadějný reprezentant Karel Vlasák bez větších
problémů kvalifikoval z prvního místa do krajského kola v Čelákovicích. Krajské kolo
bylo obsazeno vyrovnanými závodníky a už v bazénu bylo jasné, že souboj o medaile bude velmi těžký. Karel startoval po plavání, kde zaplaval 100 m volným způsobem za 1:02:05,
v běhu z druhého místa. Ve vyrovnané skupině vedoucích běžců se mu podařilo po taktickém rozložení sil na trati 1000 m udolat doslova „o chlup“ soupeře a vyhrál tak časem 3:11:00 celý závod
(druhý závodník doběhl v čase 3:11:09). Velká gratulace!
Mgr. Michal Ciboch
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Zámek Berchtold
Na svůj školní výlet na zámek
Berchtold vyrazily děti z předškolní třídy, III. C, IV. C, VI. A
a VI. C. Nejmenší děti a mladší děti se prošly
pohádkovou cestou v dětském ráji, poznávaly
zvířátka v minizoo a podívaly se i do pekla. Starší děti si pak vyzkoušely znalosti českých hradů
a zámků a dalších kulturních památek ve kvízu,
který jsme měli nachystaný. Děti velmi nadchl
pan Šušor, který přivezl program Drum circle
a velkou sadu bubnů, bubínků a jiných menších hudebních nástrojů. Všichni si vyzkoušeli,
jaké to je komunikovat pomocí hudby a stát se
na chvíli součástí jedné velké hudební rodiny.
Všichni si výlet na závěr školního roku užili a určitě budeme mít na co vzpomínat.
Lucie Jindráková, MBA

Tvořivé dopoledne
2. ZŠ Dobříš připravila pro své žáky tvořivé dopoledne. Ve spolupráci s firmou SEVT, která akci
sponzorovala, se plato školy v pátek 8. června
proměnilo ve tvořivou dílnu. Žáci si zcela podle
svých představ a fantazie vlastnoručně vyzdobili trička. Za pomoci nejrůznějších šablon a tiskátek se trička podařila všem. Činnost děti velmi
zaujala a s radostí a hrdostí si svá díla oblékaly
hned na sebe a odnesly domů.
PaedDr. Zdeňka Kofroňová

Lesní pedagogika v ZŠ Lidická
Produkty programu Erasmus+
i pro děti ze 4. MŠ Dobříš

SOU Hluboš (OP Dobříš) již mnoho let organizuje a realizuje odborné stáže žáků na Slovensku
v Prešově, v projektech mobility mládeže. Naopak
žáci třech středních škol z Prešova (SPŠ Prešov,
SOŠT Prešov, SOŠ Prešov) recipročně organizují
a realizují odborné stáže u SOU Hluboš. Jedná se
o žáky tříletých učebních a čtyřletých studijních
oborů s odborným zaměřením na dřevovýrobu,
opravy automobilů a poskytování kadeřnických
služeb. Během čtyřtýdenních stáží si žáci zvyšují
své odborné znalosti a dovednosti. Dosažené výsledky se vyhodnocují dle tzv. jednotek výsledků
učení v evropském systému ECVET.
V rámci jarní stáže žáci prešovských škol dřevařských oborů vyhotovili dva domečky na hraní
pro malé děti. Tyto domečky byly za přítomnosti vedení všech zainteresovaných škol předány
4. MŠ Dobříš.
Ing. Oldřich Půlkrábek

Netradiční oslava
Dne dětí

TRNKA, rok druhý
Tak a je to za námi! Co? No
přece náš druhý školní rok.
Ale že jsme si ho, panečku, užili! Naše parta
45 dětí spolu s učitelkami, asistentkami a vychovatelkami prožila spoustu zajímavého. Rozvíjeli
jsme své čtenářské dovednosti, psali příběhy, lámali jsme si hlavu nad matematickými úlohami
pana prof. Hejného, zkoumali jsme přírodu, historii i současnou společnost. Při tom všem jsme
se učili spolupracovat, diskutovat, vyjádřit svůj
názor a respektovat názory ostatních. Podnikali
jsme výlety, účastnili se soutěží a snažili se propojovat školní práci s realitou světa kolem nás.
Zvládli jsme toho hodně a teď už se těšíme na
prázdninový odpočinek.
A co nás čeká po prázdninách? Noví prvňáčci
v nově zrekonstruované třídě, nová paní ředitelka a nové posily do našeho pracovního
týmu. A další výzvy, co je třeba prozkoumat
a objevit...
Přejeme vám všem hezké léto!
Markéta Svobodová

Poslední květnovou středu
jsme ráno vyrazili na autobus směr Příbram, na
příbramském nádraží jsme přestoupili na vlak,
který nás dovezl do Jinců. Proč do Jinců? Sídlí
zde dělostřelecký pluk, který ten den pořádal
den otevřených dveří.
Čekalo nás velké překvapení. Všude spousta
strojů, tanků, které jsme si mohli prolézt a prohlédnout, spousta zbraní, které jsme si mohli
vzít do ruky.
Seznámili jsme se s vojenskou zdravotní pomocí, s prací vojenské policie. Třešničkou na dortu
bylo vystoupení vojenské stráže, ukázka zásahu
policie a vojenského výcviku.
Oslava Dne dětí byla úžasná a skvělá.
Děkujeme našim vojákům.
Žáci 1. stupně ZŠ Dobříš, Lidická 384

Lesní pedagogika – téma les skloňované ve
všech podobách. Žáci si mohli prožít jedno dopoledne s lektorem lesní pedagogiky z ÚHUL ze
Staré Boleslavi, který je zábavnou formou seznamoval s tajemstvím lesa a jeho obyvatel.

Žáci ve skupinkách prošli různými stanovišti.
Poznávali na základě ukázky kožešin, parohů
a zvuků lesní zvířata. Dále pozorovali obrázky
ptáků dalekohledem. Součástí tohoto úkolu byla
kolektivní práce – tvorba stromu z větvoví a také
určení, kde pozorovaní živočichové žijí. Jedním
překvapujícím úkolem byla chůze kolem lana
poslepu a bez bot. I přes počáteční nedůvěru
se všichni bosi prošli. Úplným koncem byly lesní
dílničky a odměny za dobře vypracované úkoly.
Celý program lesní pedagogiky se odehrál v anglickém parku. Žákům se tento způsob výuky
velice líbil a příští školní rok se těší na nová dobrodružství při poznávání tajů lesa.
S blížícími se letními prázdninami přeji čtenářům Dobříšských listů hezké léto, mnoho sluníčka a pevné zdraví.
Mgr. Alena Novotná

Krajské kolo atletického
čtyřboje
Po velkém úspěchu v okresním kole atletického
čtyřboje žáků se SVP v Rožmitále pod Třemšínem se žáci naší školy nominovali do krajského
kola, které se konalo 28. 5. ve Slaném.
Dívčí i chlapecké družstvo bylo sestaveno z žáků
naší a příbramské školy. Vyjížděli jsme již v 7.15
ráno z Dobříše. Po příjezdu jsme se zaregistrovali
a psychicky se připravovali na závody. Soutěžilo
se ve čtyřech disciplínách – běh na 60 m, skok
do dálky, hod a vytrvalostní běh (dívky 800 m
a chlapci 1 500 m).
Dali jsme do toho vše. Družstvo chlapců bylo sestaveno na poslední chvíli, proto jsme prožívali
radost, když se umístilo na krásném čtvrtém místě.
Dívky vybojovaly perfektní druhé místo. Radost
byla veliká a plni dojmů jsme se vydali na cestu
domů. Snad letošní úspěch zopakujeme i příští rok.
Mgr. Renata Vohradská a žáci (atleti)

Uzávěrka příspěvků

do zářijového vydání Dobříšských listů
bude 17. srpna 2018.
Příspěvky do online verze DL
můžete zaslat kdykoli v průběhu měsíce
na adresu redakce.
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová,
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz.
www.DLonline.cz
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Místní akční plán vzdělávání ORP Dobříš II
– 1. setkání pracovních skupin
Ještě před začátkem
letních prázdnin, ve
čtvrtek 7. června,
proběhlo první společné setkání pracovních skupin v nově
vybudované
třídě
pro budoucí prvňáčky v ZŠ Trnka Dobříš. Úvodem Kateřina Boukalová shrnula předchozí projekt MAP I a představila
aktuální projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, který na MAP jedničku plynule navazuje. Jednou ze změn, proti předchozímu MAPu, je nové složení pracovních skupin
– pro financování, pro čtenářskou gramotnost,
pro matematiku a polytechniku, pro vztah dětí
a žáků k místu, kde žijí a pro rovné příležitosti.
Z velké části byl věnován prostor dotazům
a vzájemné interakci účastníků. Nejvíce dotazů
směřovalo k další novince – implementačním
aktivitám, které budou kompletně hrazeny
z projektu MAP II z Operačního programu Věda,
vývoj a vzdělávání MŠMT a od nového školního
roku do nich budou zapojeny ty školy a organizace, které se aktivně podílely a podílejí na jejich
přípravě v pracovních skupinách. Cílem implementačních aktivit je zapojit děti z regionu do
společných aktivit – dramatický kroužek, tvorba

Na panáka do Muzea
Dobříš
Nemyslete si, že vás nabádáme k požívání alkoholických nápojů na půdě muzea. „Dáme panáka“ je
název dočasné výstavy, o kterou je až do konce
srpna zpestřena stálá expozice Muzea Dobříš.

časopisu, tvorba výukových materiálů, znalostní soutěže, vzdělávací exkurze, nákup učebních
pomůcek a propojení Centra aplikovaného výzkumu Dobříš se základními a mateřskými školami v regionu.
V ten samý den, na stejném místě, o několik hodin později se sešel i nový řídicí výbor MAP II,
který mimo jiné schválil aktualizovaný „Strategický rámec MAP ORP Dobříš II“ včetně aktualizovaného seznamu investic.
Více o projektu se dozvíte na našich webových
stránkách www.brdy-vltava.cz a na facebooku:
@MAPII.Dobris.
Lucie Bubancová, Brdy–Vltava, o.p.s.

Abertamští rukavičkáři navštívili Dobříš
Členové Krušnohorského spolku
Abertamy spolu s krušnohorským
spolkem z Německa uskutečnili
dvoudenní zájezd do Příbrami
a Dobříše. Programem spolku je
mimo jiné péče a shromažďování
historických dokumentů týkajících se jejich města a nejbližšího
okolí. Z historických dokumentů
z nedávné minulosti se dovídáme,
že v Abertamech byla rukavičkářská výroba, stejně tak v Dobříši,
kde rukavičkářská výroba ještě
pokračuje. V okolí těchto rukavičkářských měst byla těžba uranu –
a to v Příbrami a Jáchymově. Pro
mladší generaci bych chtěl připomenout, že když skončila těžba uranu v oblasti Krušných hor, tak
se mnozí horníci přestěhovali z Krušnohorska do Dobříše nebo Příbrami. Proto se v Dobříši nachází
Jáchymovská ulice.
Abertamští rukavičkáři navštívili v neděli 10. června Dobříš, kde byli hosty Muzejního spolku Dobříšska. Zejména v budově muzea hledali inspiraci pro svoji další práci. V muzeu je přivítal předseda
muzejního spolku Radek Vystyd. Na základě návštěvy se dá předpokládat, že spolupráce v muzejních
sbírkách, zejména pokud jde o rukavičkářskou výrobu, bude pokračovat i v budoucím období. Abertamy, jako jedno z center turistického ruchu v Krušných horách, dokončují opravu budovy, kde bude
muzejní expozice rukavičkářské výroby a budou tam rovněž prostory pro různé tematické výstavy.
V Abertamech už žádná firma na výrobu rukavic neexistuje, proto kromě muzea navštívili i firmu
NAPA Dobříš, kde mohli obdivovat náročnou práci rukavičkářů a šiček rukavic. Další součástí návštěvy Dobříše byla i prohlídka napůl opuštěného areálu bývalých Rukavičkářských závodů Dobříš.
Na závěr návštěvy si hosté prohlédli dobříšský zámek a anglický park.
Poděkovali za péči, kterou jsme jim věnovali, a pozvali nás k návštěvě do Abertam.
Ing. Josef Šefránek, místopředseda Muzejního spolku Dobříšska

Muzeum Dobříš zahájilo letošní sezonu výstavou Retro a v souvislosti s několika významnými státními výročími v tomto stylu pokračuje
i nadále. Po výstavě Retro následovala výstava
historických motocyklů a nyní se vracíme do
dětství v dobách socialismu.
Vzpomenete si, jak jste trávili volný čas vy jako
děti? Jaké hračky jste nutně museli mít a jaké hry
byly tou nejlepší volnočasovou aktivitou? Pár takových si můžete připomenout právě nyní v Muzeu
Dobříš za cenu běžného vstupného, a to po celé
prázdniny až do konce srpna. Nepochybujeme, že
si při zhlédnutí výstavy každý tak trochu s úsměvem na rtu a špetkou nostalgie zavzpomíná.
A kdy jindy než o prázdninách se hodí odtrhnout děti od počítačů a tabletů a ukázat jim, že
volný čas lze trávit i jiným způsobem? Kdo ví,
třeba je to bude bavit jako tehdy vás.
Pro nadšence, kteří výstavu motocyklů nestihli,
máme dobrou zprávu, několik krásných kousků
jsme pro velký zájem v expozici ponechali.
Iveta Šedivá

Ohlédnutí
13. divadelní festival ochotnických souborů
nám vyrazil dech počtem diváků, kteří přišli na
jednotlivá představení. Festival trvající přes týden měl opravdu velkou návštěvnost a mnohdy
mu byly zdi kulturního domu malé. Z toho měly
radost všechny spolky a ještě větší náš pořadatelský spolek KRUH, který vynikl na konci představením Přemyslův soud. Letošní ročník také
neunikl drobnohledu médií, a proto se o něm
značně psalo, například v Příbramském deníku,
a reportáže jste také mohli zahlédnout na internetu a v místních televizích. Závěrem bychom
rádi poděkovali všem divákům, kteří přišli a popřípadě nás podpořili dobrovolným vstupným,
a všem, kteří se na této akci podíleli, a to speciálně členům Kruhu. A už teď se můžeme těšit na
14. ročník v roce 2019.
Ivan Sutnar a MUDr. Lenka Kroužecká
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
ky chystáme na sobotu 25. srpna v rámci celorepublikového projektu Hradozámecká noc,
který se koná vždy na závěr letních prázdnin.
Jelikož v letní sezóně pořádáme na zámku
mnoho kulturních akcí, sledujte naše webové stránky, www.zamekdobris.cz, pro případná omezení prohlídkové trasy. Přejeme
vám krásné léto.

Dětský den v MFK
Dobříš

Zámek Dobříš
Na letní prázdniny pro vás chystáme opět pestrý kulturní program. Do konce prázdnin mohou
návštěvníci v expozici zámku zhlédnout výstavu historických panenek, která je součástí prvního prohlídkového okruhu. V červenci a srpnu
mohou návštěvníci zhlédnout také zájímavou
výstavu obrazů Hany Germaničové v Galerii JCM. Výstava potrvá od července do srpna
a k vidění budou reprodukce obrazů od Alfonse
Muchy či portréty slavných osobností. Červencové a srpnové neděle budou tradičně patřit
sokolníkovi panu Řehkovi. Sokolnické ukázky
budou probíhat od 10 do 17 hodin na nádvoří
zámku. Nejen pro rodiny s dětmi se o prázdninových středách budou konat oblíbené noční
prohlídky, které začínají ve 20.00 a 20.30 hodin. Návštěvníci při těchto prohlídkách mohou
zhlédnout potemnělý zámek, dobříšské přízraky a hudební představení v Zrcadlovém sále.
Prohlídku poté zakončí na nádvoří zámku, kde
na děti bude čekat odměna. Další noční prohlíd-

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

Kulturní program: červenec–srpen
1. 5. – 31. 8. – Výstava panenek v zámecké
expozici. Vstupné dle běžného ceníku
1. 7. – 31. 8. – Výstava obrazů Hany Germaničové v Galerii JCM
Sokolnické ukázky na nádvoří zámku
1. 7. / 8. 7. / 22. 7. / 29. 7. / 5. 8. / 12. 8. /
19. 8. / 26. 8.
Noční prohlídky
4. 7. / 11. 7. / 18. 7. / 25. 7. / 1. 8. / 8. 8. /
15. 8. / 29. 8.
25. 8. Hradozámecká noc

V pátek 1. června MFK Dobříš na stadionu
v Lipkách uspořádal Dětský den 2018 a večerní
koncert skupiny Kabát Revival. Celý den vládlo
divoké počasí, přes Dobříš se přehnala bouřka doprovázená silným krupobitím a polovina
hrací plochy, kde se měl dětský den a následný
koncert uskutečnit, se ocitla pod vodou a my
už jsme se připravovali, jak celý program zrušíme. Nakonec nám pomohli hasiči města Dobříše s odčerpáním vody z hrací plochy a vše se
zvládlo připravit do zahájení programu! Touto
cestou chceme poděkovat všem, kteří pomohli
s přípravou a organizováním celého odpoledne.
Odměnou pro nás všechny bylo množství spokojených dětí, které se zúčastnily připravených
soutěží a doprovodných akcí. Celé odpoledne
bylo zakončeno neméně úspěšným koncertem
skupiny Kabát Revival.
Výbor MFK Dobříš

Červen a prázdniny v Dobříšku
V neděli 17. června jsme již tradičně oslavili na Vlašce Den otců. V letošním roce jsme cyklostezku uspořádali namísto samostatné oslavy Dne dětí. Děti slavily tedy s tatínky dohromady pohybem. Cyklostezku si i letos projelo hojné množství dětí s tatínky, maminkami
i babičkami a dědečky. Děkujeme všem dobrovolníkům i dobrovolnicím a zejména sokolkám, které
nám na stanovištích pomáhaly. Velký díky patří též hasičům a městské policii. A jezdeckému klubu
Míšánek, který přivedl dva koníky, na nichž se mohly děti svézt.
O prázdninách se pravidelné programy nekonají. Zavřeno ale tedy rozhodně nemáme. Koná
se již 7 turnusů příměstských táborů. Letos
v každém turnusu až pro 22 dětí. Všechny termíny jsou již téměř zaplněny. Přijímáme pouze
náhradníky.
Od září máme v plánu rozšířit kapacitu pro kurzy Batolátek, které budou probíhat každé úterý
dopoledne v jógovně. Více místa pro více dětí.
Naše skvělá lektorka Lucie Špačková Krasanovská povede i kurzy pro nejmenší miminka
– Špačkohrátky pro miminka od 3 do 6 měsíců
každé úterý v RC Dobříšek. V rámci kurzu nabízí
i poradnu pro zdravý vývoj miminek půl hodiny
před a po konání kurzu.
Na koho se v letošním roce nedostalo, hlaste se.
Místa jsou.
Rozšiřujeme též nabídku tanečků pro předškolní a školní děti. Termín ještě není přesně znám,
sledujte Dobříšské listy a náš web: www.dobrisek.cz. Rádi bychom otevřeli i taneční lekce pro
dospělé.
Plánujeme otevřít francouzštinu pro dospělé
s Míšou Doleželovou s hlídáním dětí. Pokračovat
bude i angličtina pro dospělé s hlídáním dětí.

Budeme rozšiřovat kapacitu a počet dní Hrajeme si bez maminky. Adaptační příprava na
školku a hlídání a hraní dětí bez rodičů od 8 do
12 hod. Neváhejte a hlaste se již nyní.
Pokračovat budou i Počítačová setkání pro
seniory a seniorky. Vítáme další zájemce a zájemkyně.
Aktivity pro seniory a seniorky bychom též rádi
rozšířili. Vítáme babičky a dědy též v našich kurzech pro dospělé. Zejména Kulišárky s Lenkou
Kšanovou, ale možné jsou i další aktivity a programy dle vašeho zájmu.
Vítáme do našich řad všechny maminky i tatínky, kteří mají zájem se podílet na tvorbě programu a přípravě aktivit pro děti, dospělé i seniory a rádi by rozšířili naše řady. Přijďte mezi nás
a pomozte nám rozvíjet Dobříšek.
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. Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz.
Laktační poradenství – Mgr. Kateřina Neubauerová, DiS. – v prostředí vašeho domova.
Kontakt: 775 387 989, katkaen@email.cz.
Sociální poradenství – Daniela Koubková.
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.
Pokud se chcete přihlásit na kurz, nebo informovat, obraťte se na nás: info@dobrisek.cz, www.
dobrisek.cz, www.facebook.com/dobrisek.
Tel.: 603 199 265, 608 906 559, 608 459 559.
Přejeme vám všem krásné a vyhřáté letní dny
a v září se těšíme v RC Dobříšek na pravidelných
programech pro rodiče nastávající i ty současné na programech pro celou rodinu – počínaje
budoucími miminky v bříšku, přes miminka narozená, batolátka, předškolní děti, školní děti až
po dospělé a seniory a seniorky. Všichni si u nás
mohou najít své. A v případě potíží, pochybností i krizí se na Dobříšek můžete obrátit též a tým
našich zkušených poradkyň vám bude k dispozici. Nabízíme poradenství laktační, rodinné
a výchovné, sociální, speciálně pedagogické
i psychologické.
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Iva Pazderková
podporuje pěstouny
spolu s DD Korkyně

11

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

S láskou vzpomíná manžel Petr,
dcery Petra a Dáda s rodinou, maminka Alena
a sourozenci Pavel, Pepa a Ála s rodinami.

Vzpomínky

Dne 27. 7. 2018 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil pan
Josef Novotný z Dobříše.
S láskou vzpomínají manželka Alena, děti Pavel, Pepa,
Ála s rodinami a zeť Petr
s rodinou.

Kdo v životě ztratil to nejdražší, ví, kolik bolesti a smutku
v srdci zůstává...
Dne 16. 6. 2018 uplynuly
4 roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan František
Novotný.
S láskou vzpomíná manželka Věra,
syn Tomáš a dcera Ilona.

Dětský domov Korkyně uspořádal v neděli
3. června Zahradní slavnost v milém prostředí
Památníku Karla Čapka na Strži.
Letos byla slavnost zvlášť zaměřena na podporu pěstounství. Návštěvníci mohli načerpat
informace o náhradní rodinné péči, desítky lidí
na místě podepsaly petici za omezení ústavní
péče pro nejmenší děti. Česko je bohužel jedna
z posledních evropských zemí, kde jsou děti do
3 let umísťovány do kojeneckých ústavů. Jak ale
říká slogan organizace Dobrý start – „Z rodiny
doletí dál“. Proto na zahradní slavnosti děti i dospělí vyráběli různobarevné papírové vlaštovky,
které posílali do světa v soutěži o nejdelší hod
(821 cm!).
Pěstounství fandí i herečka Iva Pazderková, která celé odpoledne svižným tempem moderovala a na závěr svými písněmi roztančila dětské
publikum. Iva zorganizovala i závěrečnou hromadnou přetahovanou rodiče versus děti. A co
myslíte? Děti vyhrály na plné čáře.
Přejeme všem krásné letní dny a děkujeme, že
jste přišli!
Za všechny z DD Korkyně Jitka Urbanová

Dne 8. 8. 2018 uplyne 20 let,
kdy nás navždy opustil pan
Josef Rys z Dobříše.
Stále vzpomíná manželka
Alena, Petr a Vláďa.

Neplačte, že jsem odešla, ten
klid a mír mi přejte, jen v srdcích svých si věčnou vzpomínku na mě zachovejte.
Dne 29. 6. 2018 uplynuly
4 roky, kdy nás opustila paní
Dana Šestáková z Dobříše.
Stále vzpomínají dcera Jana,
švagrová Vlasta, maminka Jiřina
a sestra Jiřinka s rodinami.
Již není mezi námi, již není
slyšet známý hlas, zůstalo tu
jen vzpomínání na toho, kdo
rád žil a tolik rád měl nás.
Dne 16. 7. 2018 uplynou dva
roky, kdy nás opustil náš tatínek a bratr, pan Karel Šesták
z Dobříše.
Stále vzpomínají sestra Vlasta
a dcera Jana s rodinami.
Dne 14. 7. 2018 uplynou 3 roky,
kdy nás ve věku nedožitých
47 let po těžké nemoci opustila
manželka, maminka a babička,
paní Dana Karnetová. Kdo jste ji
znali, vzpomeňte s námi.

Letní zboží v krámku RUKAMA NOHAMA.
V charitě šijeme i pomáháme rodinám
v tíživé situaci
Plážové kabely, tašky či trička pro děti a dospělé, které zdobíme pomocí sítotisku
krásnými motivy. A nejen to. V krámku Rukama nohama vám nabízíme řadu dalšího
textilního zboží, které užijete vy nebo vaši blízcí během celého roku. Originální výrobky u nás šijí místní lidé v těžké sociální situaci, kteří mají malou šanci uplatnit se
na trhu práce. Za nákup jakéhokoli zboží vám budeme vděčni, zároveň tak podpoříte
naši další činnost v této oblasti. Obchod spolu s dílnou funguje pod Farní charitou
Starý Knín, která působí právě i v Dobříši a okolí. Dlouhodobě poskytujeme řadu služeb široké veřejnosti. V našem centru v Domě nad vodou se například děti mohou
v létě zúčastnit příměstského tábora s tvořením a dalšími aktivitami. Letos pořádáme dva – vždy poslední červencový a srpnový týden. Mimo to kdykoli pomáháme
rodinám v tíživé životní situaci. Nabízíme bezplatné služby zkušeného psychoterapeuta, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, finančního poradce a nově také
právníka. Pro děti z rodin, kterým pomáháme, uspořádáme o prázdninách každý
čtvrtek výlet (jinak během školního roku mohou chodit do kroužků). V neposlední
řadě připravujeme i potravinovou pomoc pro lidi v nouzi (každé úterý) a zajišťujeme
veřejnou službu.
Kontaktní místo: Dům nad vodou, Pražská 271, Dobříš; na této adrese najdete i krámek Rukama nohama, který je otevřený každý všední den od 9 do 17 hodin.
Kontaktní osoba: Mgr. Noemi Trojanová, tel. 731 143 870. Emailová adresa: poradenstvi@socialnipece.cz.

Dne 12. 8. 2018 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila naše
milovaná maminka, paní
Marie Bečvářová, bývalá prodavačka v tabáku. Kdo jste ji
měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcera Květa a syn Míla
s rodinami.
Dne 20. 8. 2018 to budou již
4 roky, kdy nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, pan
František Mašek z Dobříše.
S láskou vzpomíná manželka
Jana, dcery Renata a Jana
s rodinami a švagr Stanislav.
Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.

Blahopřání
30. 6. 2018 oslavila své kulaté narozeniny paní
Dagmar Žáková. Přejeme jí především pevné
zdraví, mnoho štěstí a radosti z vnoučat.
Rodina

MO ČRS Dobříš
Dne 3. 6. proběhl u příležitosti MDD Dětský rybářský závod.
Soutěž se konala v areálu Trnová v hojném počtu 22 soutěžících. Děti získaly hodnotné ceny, nové zkušenosti a zážitky.
Za účast všem děkujeme. ,,Petrův zdar“!
MO ČRS Dobříš, Josef Hrabák – předseda
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Závodnice z Aerobik studia Orel Dobříš
v letošní sezoně posbíraly téměř
30 medailí!
Letošní závodní sezona byla pro Aerobik studio
Orel Dobříš opět úspěšnější než ta předcházející! V tomto roce trenérky s týmy vstoupily totiž
již do 14. sezóny, ve které bojovaly v nemalé
celorepublikové konkurenci o ta nejlepší umístění. V letošní části jarní sezóny reprezentovalo
město Dobříš celkem 5 závodních fitness týmů,
dva zumba týmy, sportovní dvojice a jedna jednotlivkyně soutěžící ve sportovním aerobiku.
Během několika měsíců se trenérky se svými
svěřenkyněmi vydaly celkem na 13 závodů.
Počet vybojovaných medailí předčil očekávání!
Závodnice během několika týdnů dokázaly celkem získat 29 medailí, a to konkrétně 11 zlatých,
11 stříbrných a 7 bronzových. Nejstarší tým Junsen pod vedením trenérky Kláry Jandové, který
v letošním roce bodoval s originální choreografií „Fantom aerobiku“, si pohlídal své ligové
vítězství v celorepublikové soutěži „Žij pohybem“ z minulého roku a i v letošní sezoně se
může pochlubit zlatým pohárem. Tým kadetek,
který v této sezoně závodil se sestavou „Brasil“
úspěšně bojoval s velkou konkurencí a kromě
zlaté medaile si z červnového finále odvezl také
bronzový pohár za celou ligu. Závodní tým děti
step s trenérkou Denisou Havlíčkovou na svých
premiérových závodech v kategorii step bojoval
a ze závodů si odvážel také zasloužené medaile.
Nejmladší týmy fitnessek a dětí step s trenérkami Markétou Vodenkovou a Kamilou Paulovou
zažily své první velké závody, ze kterých si odvážely kromě velkých zážitků i medaile, které je určitě motivují do dalších sezon. V letošní sezoně
se kromě dětského závodního zumba týmu pod
vedením trenérky Radky Ficové na závodech
představil také tým dospělých s trenérkou Mar-

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.

kétou Vodenkovou, který si své závody užíval se
skvělou atmosférou. Mezi nejpočetnější kategorie patří jednoznačně sportovní aerobik, ve kterém soutěžila dvojice Nikola Houfková a Anežka
Tenglerová. Jednotlivkyně Bára Mášová ve své
kategorii s konkurencí téměř 70 závodnic bojovala, co jí síly stačily. Aerobik studio Orel Dobříš
vychovává již 14 let nejen závodnice v aerobiku,
ale podporuje i další děti v pohybu, které nemají
ambice závodit, ale mají chuť si jednou či dvakrát týdně zasportovat. „Za ty uplynulé roky jsme
dokázali v našem studiu odchovat mnoho závodnic, pro které se stal aerobik doslova srdeční záležitostí. Závodní plocha, atmosféra na jednotlivých
závodech je nejen pro závodnice, ale i pro trenérky
nezapomenutelným zážitkem, který možná i některé závodnice ovlivní v jejich dalším životě. Jsem
společně s ostatními trenérkami opravdu ráda, že
můžeme děti v této oblasti podporovat a můžeme
jim plnit jejich sny. Protože díky tomu má naše práce a snažení smysl,“ s vděčností říká Klára Jandová, zakladatelka závodního klubu.
Tým ASOD

TJ Sokol Dobříš slavil 150 let od svého založení
Již 150 let uplynulo od doby, kdy byla založena dobříšská jednota Sokola. Při té příležitosti připravili sokolové speciální sokolské slavnosti, které se konaly 16. června.

Nik (3 roky, 7 kg) – k adopci
Nik je kříženec Jack Russella
a do útulku se dostal po smrti
svého majitele, se kterým byl
zvyklý být v neustálém kontaktu. Je to velmi milý a přátelský pejsek, který se rychle
fixuje na člověka, je vhodný
k dětem i ostatním pejskům a zvířatům. Ideální
do bytu k mladší aktivní rodině.
Ben (11 let, 32 kg) – k adopci
Ben je naprosto nekonfliktní,
bezproblémový a vyrovnaný
zástupce plemene zlatý retrívr. Miluje lidi a vyhledává
jejich společnost, je velmi
mazlivý a vděčný za lidskou
pozornost, krásně chodí na
vodítku. Byl by spokojený u rodinného domku
s přístupem dovnitř – především v zimních měsících.
Ares (6 let, 40 kg, kastrovaný) – k adopci
Ares je mohutný kříženec
německého ovčáka, který
za plotem budí respekt, ke
„svým lidem“ je to však velký
mazel a kamarád. Nedoporučujeme ho k ostatním psům
– samcům. Nejvíce by se mu líbilo v aktivní rodině u domku se zahradou – je vhodný i k větším
dětem.
Přijďte si v sobotu 11. 8. 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 10km 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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Děti z OK Dobříš poprvé ovládly krajský pohár
Žactvo OK Dobříš zvítězilo v jarní části středočeského poháru družstev v orientačním běhu.
Poprvé ve své sedmileté historii porazilo své tradiční soupeře z OK Kamenice a OB Říčany.

Činnost městské policie
za měsíc květen 2018

Odchyt roje včel, hasiči Dobříš.
1. 5. Špatné parkování v ulici Žižkova a Jiřího
Wolkera. Stání vozidel v zákazu stání a před přechodem pro chodce. Uloženy výzvy pro nepřítomné řidiče. Řeší se pokutami.
Stížnosti na nepřizpůsobivé občany neustávají. Požívání alkoholických nápojů, obtěžování
občanů – častá záležitost, kterou strážníci řeší
v rámci svých pravomocí…
2. 5. Zjištěno odstavené vozidlo bez RZ, TK
a povinného ručení, na Větrníku. Po upozornění majitel vozidlo z komunikace odstranil.
2. 5. Neznámý přestupce založil černou skládku a v klidu zmizel. Stalo se na Větrníku u vlakového nádraží. Někdo zde odhodil jízdní kola,
která již patří do šrotu a hlavně do sběrného
dvora.
2. 5. Součinnost MP s PČR. Jednalo se o manželské neshody, které vyvrcholily v napadení,
v části města nad Prachandou. Případ si převzala kriminální policie. Ve 2.15. hod. MP asistovala
Policii ČR u dalšího případu, kdy v části města Na
Kole došlo k napadení rodičů vlastním synem.
4. 5. Nasazena botička (TPZOV) na osobní vůz v ulici Fričova. Nedovolené stání před
vjezdem do garáže. Řešeno pokutou na příkaz.
Upozorňujeme stále na podomní a pochůzkové prodejce. Stalo se: Nabídka na opravy šicích strojů, na levnější el. proud, na kosmetiku,
prodej zeleniny, prodej nožů a hodinek apod.
Tato činnost je v Dobříši zakázána. Upozorně-

Jarní část středočeského poháru v orientačním
běhu se skládala ze 7 závodů, které se konaly
např. poblíž Rakovníku, ve Slaném, u Berouna,
u nás na Brdech a na dalších místech našeho
kraje. Žáci (tj. kluci a holky ve věku 11–14 let)
získali v týmovém hodnocení s výjimkou městského sprintu ve Slaném pokaždé nejvíce bodů
a právem tak ovládli celkové hodnocení. Pravidelným tréninkem a postupně získávanými zkušenostmi dohnaly dobříšské děti své kamarády
a soupeře z OK Kamenice, kteří krajský pohár
ovládali v minulých letech.
Vítězství v soutěži družstev je dané silou týmu,
který byl letos v podání OK Dobříš vyrovnaný
a silný ve všech kategoriích. Největší měrou
přispěli závodníci, kteří byli nejúspěšnější i v individuálním hodnocení: Julie Bambousková na
1. místě mezi dívkami do 12 let, Vašek Lorenc
celkově 4. mezi kluky do 12 let a Matouš Petrilák
a Martin Snížek na 1. a 3. místě v kategorii do
14 let. Krajský pohár pokračuje na podzim, kdy
te prosím MP na tyto zjištěné praktiky ihned.
10. 5. Odchyt včel. Roj včel se usadil na 1. ZŠ.
Odchyt včelího roje provedli profesionální
hasiči Dobříš.
10. 5. Nahlášena osoba, údajně pod vlivem
drog. Osoba, žena r. 1986, se nacházela na příměstské autobusové zastávce na Mírovém náměstí. Bylo zjištěno, že je pod vlivem alkoholu.
Naměřena hodnota 2,64 promile. Ženě bylo
zamezeno nastoupit do dopravního prostředku
veřejné dopravy.
12. 5. Nález retro autorádií. Pod pódiem v Kopáčkově dvoře. Na stejném místě byla nalezena
i sada chráničů na kolena. Ztráty a nálezy eviduje MP Dobříš, mob.: 602 370 677.
13. 5. V ulici Jeřábová byla nahlášena podvyživená kočka. Toto bylo na místě potvrzeno. Kočka byla strážníky odvezena do kočičího útulku
v Kytíně.
13. 5. Opakované, volné pobíhání psa, jezevčíka, v ulici Na Lukách, který nešel odchytit.
Nakonec se to podařilo a pes byl umístěn do
psího útulku. Majitel obdržel pokutu na příkaz
a poplatek za odchyt psa.
17. 5. Pan Z. P. z Dobříše upozornil strážníky, že
v ulici Fričova je zaparkované vozidlo a klíčky
od vozu zapomněl majitel ve dveřích. Strážníci se již postarali o dořešení. Děkujeme za spolupráci dobříšskému občanovi.
21. 5. Opilý muž se povaloval v proluce hotelu
Heinz, než strážníci přijeli, přemístil se na autobusové nádraží. Byl z náměstí vykázán.
26. 5. Stížnost. V západní části města Dobříše
došlo k odpalování dělbuchů. Bohužel strážníci nezjistili kde.
27. 5. Bylo oznámeno na služebnu městské policie, že byla fyzicky napadena dívka (14 let)
na Mírovém náměstí jinou dívkou (17 let), která ji uhodila otevřenou dlaní do týlu hlavy. Vše
údajně ohledně nesrovnalostí uvedených na
sociálních sítích. Za přítomnosti zákonného zástupce dívky bylo sepsáno podání vysvětlení.
Případ byl poté předán do správního řízení při
MÚ Dobříš.
28. 5. Zjištěna černá skládka. Nejspíše pod
rouškou noci odložil někdo ke kontejnerům na
Větrníku starou postel. Odklidila firma Dokas na
náklady města. Bohužel nebyl zjištěn viník. Objemný odpad patří do sběrného dvora!

jeden ze závodů pořádá 22. září i OK Dobříš, tentokrát v nově zmapovaném prostoru u Nového
Knína. Připravené budou rovněž tratě pro veřejnost, která zde bude mít příležitost objevit krásy
tohoto sportu v přírodě.
28. 5. Rušení nočního klidu. Stalo se v ulici
Družstevní, kde probíhala domácí oslava. Po
oznámení strážníci vyzvali majitele bytu k ukončení oslavy.
28. 5. V ranních hodinách poškodila řidička
vozidlo v ulici Jeřábová. Vše nahlásila na MP.
Později byl zjištěn majitel poškozeného vozidla.
Oba se na místě dohodli.
28. 5. Byla hlášena krádež zboží z prodejny
drogérie na Mírovém náměstí. Zloděj utekl, ale
ne daleko. Byl dopaden druhý den strážníky, kdy
opět kradl v prodejně potravin. S lupem utekl na
veřejné WC. Poté byl převezen na služebnu Policie ČR.
30. 5. Sepsán opakovaný dopravní přestupek do správního řízení. Stání v zákazu stání
na chodníku a v příslušné parkovací zóně, bez
karty. Ulice Kopáčkova. Přestupce se nedostavil
na služebnu MP k projednání. Byly mu uloženy
tři výzvy.

Příklad z praxe:
Parkování na chodníku
– Řidič nesmí zastavit na místech, kde by tím byla
ohrožena bezpečnost jízdy na pozemních komunikacích, zejména jízda ostatních vozidel.
– Jiní účastníci než chodci nesmějí chodníku
užívat (pokud není v zákoně stanoveno jinak).
– Překážka provozu na pozemních komunikacích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost
nebo plynulost provozu na pozemních komunikacích, např. vozidlo ponechané na pozemní komunikaci.
Jedná se o přestupek.
Strážník je v pracovní době povinen v mezích
tohoto zákona provést:
– Nejdříve je třeba posoudit, zda vozidlo zaparkované na chodníku tvoří překážku silničního
provozu či nikoli. Strážník je oprávněn použít
TPZOV, stojí-li vozidlo na chodníku a netvoří
překážku silničního provozu.
– Oznámit přestupek a doložit důkazy. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, je strážník
oprávněn rozhodnout o odtahu vozidla. Tento
přestupek, může strážník vyřešit na místě pokutou, příkazem na místě, do výše 2000 Kč.
Strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 26. veřejného zasedání zastupitelstva obce:

Pozvánka

Zastupitelstvo obce schválilo:
• celoroční hospodaření obce a závěrečný
účet obce za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Stará Huť za rok 2017 bez
výhrad a účetní závěrku za rok 2017
• počet 15 členů zastupitelstva obce pro volební období 2018–2022
• kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č.
835/8 o výměře 23 m2 a parc. č. 835/9 o výměře 131 m2 a koupi pozemku parc. č. 204/2
o výměře 32 m2, vše v k.ú. Stará Huť
• kupní smlouvu na pozemky parc. č. st. 389
o výměře 86 m2 včetně stavby a parc. č.
294/33 o výměře 703 m2, oba v k.ú. Stará Huť
• záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/4
v k.ú. Stará Huť
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce,
které se koná dne 10. 9. 2018 od 18 hodin
v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

•
•
•
•

č. IE-12-6007402/002, Stará Huť, NN od R107
– č.p. 26
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IV-12-6012720/1, Stará Huť,
Zahradní, v.v. NN pro parc. č. 65/2
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti, č. stavby IP-12-6011994/1, Stará
Huť, kNN pro parc. č. 453/45
rozpočtové opatření č. 6/2018
Smlouvu o dílo č. 841/TC/DB/2018/022/
DBHX na rekonstrukci povrchu komunikací
v obci

Zastupitelstvo obce neschválilo zřízení služby
Pošta PARTNER.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informace
pana Radka Řechky a pověřilo starostu obce
k jednání s Městem Dobříš ve věci další spolupráce v odpadovém hospodářství.

Dodržujme pravidla
Jsme velice rádi, že se v naší obci podařilo udržet obchod s potravinami a dalším drobným zbožím,
který je sám o sobě nadstandardně vybaven a s více než vstřícnou provozní dobou.
Nestačí však, že jsou v těsné blízkosti obchodu k využití dvě parkoviště. Ani zákaz zastavení mnohým nezabrání k tomu, aby zablokovali chodník i schody, nezřídka téměř průjezd ulicí. Co je ještě
potřeba k tomu, aby dokázali někteří respektovat základní pravidla provozu, slušného chování
a vzájemné ohleduplnosti?
Dalším již poměrně rozbujelým nešvarem je ponechávání pejsků před obchodem. Když se tam
sejdou až 4 kousky, je to už na pováženou. Jsou jednak očůrané všechny zdi a vstupní prostory,
jednak je taková kumulace psů až nežádoucí. Pochopitelně to nemohlo skončit jinak, než napadením bezbranné nakupující.
Děkujeme, že chápete nebezpečnost takového jednání, a nebudete nechávat své psí miláčky bez
košíku ve společnosti jiných psů v bezprostřední blízkosti přístupu do obchodu.

Zprávičky z mateřské školičky
Vážení čtenáři,
v tomto školním roce Vás vítáme již naposledy
u zpráviček z naší školičky.
První červnový den, tedy Den dětí, jsme si užili na naší školkové zahradě. Vyzkoušeli jsme
si pohyb po lanové dráze pod dohledem příbramských hasičů. Děti soutěžily v různých disciplínách, obdivovaly cvičené psy při hledání
pachových stop a shlédly jejich výcvik.
V tomto měsíci jsme se ještě čtyřikrát zúčastnili
plaveckého výcviku v příbramském bazénu.
Poslední lekci si děti obzvlášť užily. Na hodinu
si mohly přinést jakékoliv vodní hračky a společně si zařádit. 6. 6. jsme vyrazili na výlet na
letiště do Dlouhé Lhoty. Děti byly nadšené
z ukázky výsadku i dopadu parašutistů i z ukázky letadel, která na letišti běžně létají. Společně
s předškoláky jsme zakončili projekt – My se
školy nebojíme, který pomáhá s adaptací předškoláků s přechodem do první třídy ZŠ.
O týden později jsme se vypravili do dobříšského kina na pohádku Káťa a Škubánek. Velice
mile nás překvapilo, že tato dvojice není malým
dětem neznámá a celé představení si náramně
užily. 12. 6. jsme se setkali s rodiči nově přijatých dětí při naší první informativní schůzce.
V polovině června jsme navštívili zoologickou

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem proběhne 15. 9. 2018 v době od 9.19 do 9.34 hod.
Dále pak 20. 10. 2018 od 13.05 do 13.30 hod.

Sběr použitého
potravinářského oleje a tuků
Ukládejte použitý olej do PET lahví a ty pak
odevzdejte za obecní úřad ve středu v době
od 15–17 hod. a v sobotu v od 9–11 hod.
Pomozte nám chránit životní prostředí a především udržovat kanalizační řád a přečerpávací stanice v provozuschopném stavu.

Rekonstrukce komunikací
Čsl. Armády a dalších
V průběhu měsíců července, srpna a září bude
probíhat rekonstrukce povrchu místní komunikace v lokalitě bývalých vojenských bytovek,
dále komunikace od parkoviště do chatové
oblasti U Pěti lip a další drobné lokální opravy
v obci.
Omlouváme se za případné potíže během
těchto prací a zároveň žádáme o trpělivost
a maximální opatrnost v daných lokalitách
v průběhu prací, kdy bude provoz v místě
omezen, případně na nezbytně dlouhou dobu
úplně zamezen.

Pouťové odpoledne
ve Staré Huti

zahradu v Plzni, kam jsme vyrazili hned ráno.
Paní kuchařky nás na oběd nečekaly, proto
nám s sebou do batůžků přibalily každému řízek s chlebem, který zavoněl nejednomu zvířeti
v zoo.
19. 6. jsme se s předškoláky oficiálně rozloučili
na obecním úřadu ve Staré Huti a v závěru měsíce ještě jednou při našem pasování na školáky na Zahradní slavnosti konané vždy před
koncem školního roku v areálu zahrady ZŠ.
Přejeme všem dětem krásné, slunné, pohodové letní dny plné hezkých zážitků a odpočinku.
Děkujeme za spolupráci všem rodičům a i jim
přejeme hezké léto.
Kolektiv MŠ

Srdečně vás zveme v neděli dne 19. srpna
2018 na Pouťové posezení na návsi.
Ve 14 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli
Nanebevzetí Panny Marie. Od 15 hod. vás pak
zveme na posezení s písničkami. Přijďte pobýt
mezi sousedy a přáteli.
Obec Stará Huť

Pozvánka na Pouťovou soutěž
v požárním útoku
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve
na již tradiční XI. ročník Pouťové soutěže
v požárním útoku dne 18. srpna 2018 od
10 hod. na hřišti TJ Stará Huť. Dětem budou
k dispozici nafukovací a jiné atrakce; v areálu
bude k dispozici občerstvení a večer hudební
produkce.

NOVÝ
SMĚR
DOBŘÍŠSKÉ
LISTY
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Základní škola
Dne 4. června 2018 jsme se zúčastnili atletické všestrannosti na 2. ZŠ Dobříš. Ačkoliv
jsme malá škola, přesto jsme se umístili výborně. Chlapci z druhého ročníku obsadili
1. místo a chlapci ze třetího a čtvrtého ročníku byli na 3. místě. Všem žákům děkujeme za vzornou
reprezentaci naší školy.
Další úspěch sklidil Jakub Hanuš, žák pátého ročníku, který se probojoval do okresního kola v Pythagoriádě v Příbrami a umístil se na 28.–32. místě ze 41 zúčastněných žáků.
11. června 2018 jsme absolvovali oblastní kolo v recitaci v Památníku K. Čapka ve Strži. Žákyně
Anetka Fouknerová obsadila krásné 2. místo. Porota měla opravdu těžký úkol vybrat ty nejlepší...
... a máme tu konec školního roku. Všichni se těšíme na prázdniny. Přejeme všem krásné slunečné
léto, hodně zážitků z cest i táborů. Užijte si léto ve zdraví a 3. září na viděnou.
Dana Kunrtová

Páťáci a poslední spaní ve škole

V neděli 24. 6. odehráli členové dramatického kroužku v zahradě Památníku pohádku
Tři princezny na vdávání. Představení bylo
pro aktéry napínavé jak z neustálého očekávání deště, tak také z očekávání příjezdu čtyř hereček z řad hráček národní házené vracejících
se z neuvěřitelně úspěšného Mistrovství ČR,
odkud si dovezly zlaté medaile. O radost z vítězství se také děvčata po představení podělila
s diváky. Počasí nakonec dopřálo přítomným
shlédnout jak onu velice hezky předvedenou
pohádku, tak i pásmo pohádek bratří Čapků
za účasti členů Místního kulturního střediska.
Dík patří jak členům MKS, dramatického kroužku a všem organizátorům, ale také divákům,
které neodradila zima, ani očekávaný déšť.

Účastníci recitační soutěže

Dne 30. 5. 2018 jsme navštívili Kulturní dům v Dobříši. 1. ZŠ v Dobříši nám předvedla divadelní
představení Šíleně smutná princezna, které se nám moc líbilo, hlavně proto, že se zpívalo, tančilo
a vše bylo jako z filmu. Herci perfektně uměli text a velké překvapení bylo, že v pohádce účinkovaly
jen dívky. Moc děkujeme této škole za pozvání a krásný zážitek.
Žáci 5. ročníku Stará Huť

V Památníku Karla Čapka se recitovalo
V Památníku Karla Čapka se každoročně schází děti z Příbramska, aby změřily své síly v recitaci
básní a získaly titul nejlepšího recitátora okresu. Ani letošní rok nebyl výjimkou.
Dne 11. 6. se v Památníku Karla Čapka odehrálo finálové kolo recitační soutěže pro první stupeň
základních škol okresu Příbram. Ve finálovém kole se utkávají ti nejlepší z nejlepších, ti, kteří vyhráli
školní kolo recitační soutěže. Do poroty usedl už tradičně herec a režisér Ondřej Kepka, novou
tváří byla Mária Olšanská a třetí členkou poroty se stala Hana Svojitková. Porota hodnotila hlasový
výkon, téma a náročnost básně, ale také jazykový projev a další znaky typické pro recitaci básní.
V letošním roce rozhodně neměla porota lehký úkol, výkony byly velmi dobré a vyrovnané. Zvítězit
ale může jen jeden.
Soutěže se zúčastnilo dvacet sedm dětí z deseti
škol z Příbrami a okolí. Soutěžilo se ve třech kategoriích. V první kategorii (1. + 2. třída) zvítězil
Ludvík Honzálek, na druhém místě se umístila
Aneta Fouknerová a třetí místo obsadil Tobiáš
Krampl. Ve druhé kategorii (3. + 4. třída) zvítězila
Jitka Kořínková, na druhém místě se umístila Lea
Funfálková a třetí místo vybojovala Lucie Fenyková. Ve třetí kategorii (5. třída) zvítězila Adéla
Chroumalová, na druhém místě se umístil Pavel
Sobotka a na třetím místě Rozálie Jesenská.
Soutěž už tradičně podpořilo Knihkupectví a nakladatelství Pistorius & Olšanská, s.r.o. a obec Stará Huť, sponzorům děkujeme! Velký dík patří rovněž učitelům a učitelkám, kteří připravili studenty na soutěž, a obdiv pak patří všem, kteří se soutěže zúčastnili. Letošní výkony byly obdivuhodné a porota měla těžký úkol. Vítězům gratulujeme!
Tereza Todorová

Divadlo v zahradě Památníku

Poděkování

Velkou pozornost vzbudilo jarní úspěšné představení ochotníků DEHHET v kulturním domě.
Jsme proto velmi rádi, že komedie v úpravě
Janka Váni Nájemníci pana Swana bude uvedena i na zahradním jevišti Památníku, a to
v pátek 31. srpna od 19 hodin. Nenechte si
ujít poslední reprízu tohoto představení!

Děkuji všem hasičům za rychlý zásah při požáru
na naší zahradě v ul. Karla Čapka.
D. Marková
Děkuji panu Musilovi a panu Hovorkovi za výrobu propagace pro družstvo mladších žákyň
národní házené.
J. Sedlák

Vzpomínáme
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 18. 7. 2011 zemřel pan Jiří Polcar.
Stále vzpomíná manželka a přátelé,
kteří nezapomněli, Jana Chocholoušová,
manželé Pavel a Slávka Jandíkovi

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci červenci dožívají paní Helena Svobodová, Anna
Hlavatá, Marie Steinerová, Marie Růžičková, Růžena Šindelářová a Anna Vlčková.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum oslaví
paní Jaroslava Helebrantová a Alena Uhlíková a pánové Petr Minář a Karel Kadlec.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!
V červenci oslaví významné životní výročí paní
Marie Volfová, která v naší škole učila 40 let,
z toho 18 roků jako ředitelka. Tři generace jejích žáčků na ni s láskou vzpomínají, od vnoučat, až po babičky. Její profesní přístup jak
k dětem, tak i k jejich rodičům, byl upřímně
lidský a dnes se dá říci, že i nadčasový. Proto
si velmi vážíme, že i po ukončení své učitelské
profese zůstala Staré Huti věrná a řadu svých
přátel, které tu má, stále naplňuje svými zkušenostmi a nezlomným elánem. Jako vedoucí
Klubu důchodců je nám všem příkladem, že
i věkově starší lidé mají být aktivní, pokud jim
to zdraví dovolí. Svým laskavým humorem
potěší každého – i pesimistu, pro své okolí má
vždy povzbudivé slovo.
Takže Maruško, hodně, hodně zdraví, rodinné
pohody, užívej si radosti z vnoučka a dále rozdávej všem kolem sebe optimismus a dobrou
náladu.
Klub důchodců
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Letos bude mezi jubilanty i paní Mgr. Marie Volfová. Vždy rozesmátá, laškující se špetkou ironie.
Svou suverénní otevřeností a svérázným humorem zpravidla všechny nakazí a nenechá kolem
sebe rozptýlit byť jen náznak špatné nálady.
Chci se s vámi podělit o další
radostnou událost, kterou je
ocenění práce naší neocenitelné
paní Mgr. Marie Volfové. Ač není
občankou naší obce, přesto je
s ní natolik spjatá, že jsme ji nominovali na titul „Dobrovolník
Středočeského kraje 2017“ v oblasti sociální. Mezi mnoha dalšími
byla hodnotící komisí vybrána.
K ocenění došlo v sále zastupitelstva Středočeského kraje dne
28. 5. 2018.
Nominace paní Mgr. Volfové je
jen malou odměnou za její aktivity v naší obci. Dlouhá léta pracovala v naší škole jako učitelka
a posléze ředitelka. Ani seniorský
věk jí nebránil, aby do ještě nedávné doby nepomáhala v některých školách v regionu, včetně té naší. Ale ocenění jí bylo uděleno
především za ochotnou a dobrovolnou práci pro Klub důchodců ve Staré Huti. Od jeho vzniku,
který paní Volfová v podstatě iniciovala, je jeho aktivní členkou. Aktivity, které klub ročně absolvuje, jsou pravidelným čtenářům tohoto zpravodaje známy. Zájezdy a výlety poznávací, zajímavé,
ale i užitečné (tradiční vánoční nákupy v Polsku), pravidelná setkání jubilantů. To je jen zlomek
aktivit klubu.
Je nám ctí, že paní Volfová působí v naší obci a přejeme jí i sobě ještě dlouhá léta ve vzájemné
blízkosti.
Blahopřeji k ocenění i životnímu jubileu a upřímně děkuji za sebe i za členy zastupitelstva obce.
Petr Dragoun, starosta

Stará Huť má mistryně republiky v národní házené
Vynikajícího a naprosto nečekaného výsledku dosáhly mladší žákyně, když při svojí druhé účasti
na přeboru republiky, konaném ve dnech 22.–24. června v Žatci, vybojovaly zlaté medaile a staly se
tak přebornicemi České republiky. V přímé konfrontaci s 5 nejlepšími mužstvy z celé republiky ani
jedenkrát neprohrály. Svými výbornými výkony, podpořenými bojovností a touhou po vítězství,
překvapily všechny a postupně porazily domácí Žatec 12:4, Krčín 13:12, velkého favorita Nezvěstice 8:3, Studénku 6:5 a v posledním utkání, kdy už měly jistý titul, remizovaly s Humpolcem 12:12.
Mužstvo odehrálo turnaj v této sestavě: v brance Barbora Musilová, na obraně Olga M. Guillen,
Kristýna Dvořáková, Tereza Horáčková, Veronika Lešnerová a Lucie Kašparová (pro onemocnění
neodehrála žádné utkání). V útoku Veronika Kociánová, Agáta Průšová, Justýna Sedláková, Eliška
Protivová, Linda Kašpírková a Natálie Stambergová. Nemá smysl posuzovat výkony jednotlivých
hráček, protože v tak náročném turnaji se o výhru zasloužily bez rozdílu všechny. Přesto je třeba
jmenovat ty, které byly za své výkony dokonce vyhlášeny nejlepšími hráčkami turnaje na svých
postech. A to brankářku Báru Musilovou, obránce a nejužitečnější hráčku Veroniku Lešnerovou

Tým mladších žaček děkuje firmě Klokočka za poskytnutí automobilu
pro dopravu na Mistrovství ČR.
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a druhou nejlepší útočnicí a současně třetí střelkyní s 28 brankami, kterou byla Linda
Kašpírková. Ještě jedna osoba si zaslouží ocenění a poděkování. A tou je trenér mužstva
Jirka Pešek, který spolu s manželkou Janou
dokázal vybudovat tento tým a dovést je až na
vrchol k mistrovskému titulu. Kdyby se vyhlašoval nejlepší trenér, určitě by se jím stal on.
V novodobé historii starohuťské házené od
roku 1961, je to teprve druhý titul v mládežnických kategoriích. První získaly v roce 1971 dorostenky, ale na rozdíl od nich má tato výborná parta holek zapálených pro házenou a pod
vedením zkušeného trenéra Jirky Peška před
sebou ještě další výkonnostní růst a tím i další
úspěchy. Věřme, že i ve vyšší kategorii starších
žaček, kam většina hráček přechází, budou
bojovat o další medaile. Tak ještě jednou si
dovolím i za všechny členy oddílu i příznivce
národní házené, celému týmu pogratulovat
a poděkovat za reprezentaci našeho oddílu
i obci Stará Huť. Váš úspěch je důkazem toho,
že národní házená ve Staré Huti nejen žije, ale
hlavně má i budoucnost.
Poděkování si zaslouží také fanoušci, samozřejmě hlavně z řad rodičů hráček, kteří vytvořili děvčatům takřka domácí prostředí a pomáhali jim tak svým povzbuzováním k vítězstvím.
Velkou oporou týmu byl také Lukáš Velebil,
nezbytný a neocenitelný pomocník jak na hřišti při zápasech, tak mimo něj při organizaci
a logistice.
V posledním kole oblastního přeboru se na
domácím hřišti utkaly týmy Staré Huti se soupeři z Čakovic a byly vesměs úspěšní. Kromě
žen, které prohrály s áčkem Čakovic 8:14,
všichni ostatní své zápasy vyhráli – muži 26:17,
st. žačky 16:10, koeduci porazili jak „A” 16:3, tak
„B” 7:6 a ženy „B” Čakovic 17:6.
Podrobné výsledky a foto jsou na našich stránkách www.hazenastarahut.mozello.cz.
Jan Stamberg
Blahopřeji úspěšnému týmu mladších žaček TJ
Stará Huť národní házené za vybojování zlaté
medaile na Mistrovství ČR. Věřím, že tento úspěch
bude motivací v jejich další sportovní činnosti. Zároveň blahopřeji a děkuji trenérskému týmu Jirky
Peška za úspěšnou práci s mládeží.
Petr Dragoun, starosta obce

