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Tvoříme Dobříš 
– participativní rozpočtování

Máte dobré nápady, jak vylepšit 
veřejný prostor, ve kterém žije-
me? Víte o místě, kde by mohla 
být hezká lavička, květinový 
záhon, stojan na kola či tip na 
vhodné doplnění dětského hřiš-
tě? Nebo vás napadá něco zcela 
jiného? Neváhejte a zapojte se 
do nultého ročníku akce Tvoří-
me Dobříš. Z městského rozpoč-
tu je vyčleněno pro tento rok 
100  000  Kč pro realizaci vítěz-
ných projektů ještě v letošním 
roce. Více informací naleznete na 
internetových stránkách projek-
tu tvorime.dobris.cz a také se je 
dozvíte na informačním setkání 
s prvky kulatého stolu. Pozvánka 
na setkání je uveřejněna na stra-
ně 2 tohoto vydání Dobříšských 
listů. Podání návrhů bude velmi 
jednoduché.
Těšíme se na vaše nápady i hlasy 
v následném veřejném výběru 
projektů. Pojďte s námi Tvořit 
Dobříš!

Mirek Sochor a Pavel Svoboda

Dobříšský regionální trh 

Také v červnu se můžete těšit na 
další Dobříšský regionální trh!
Přijďte si nakoupit čerstvé regio-
nální potraviny, poslechnout si 
příjemnou hudbu a užít si skvě-
lou atmosféru, která na každém 
trhu panuje.
Červnové trhy se konají v so-
botu 8. 6. od 8.00 hod. na ná-
městí Komenského.
Těšíme se na vás!

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  červen | 2019 

Májové slavnosti opět nabídly pestrý program pro ná-
vštěvníky všech generací. Na podiu se předvedly dob-
říšské školy, sportovní oddíly i místní hudební skupiny. 
Doprovodný program čekal na návštěvníky i na hřišti 
u kina nebo ve skate parku.
Nejen díky krásnému počasí dobříšské náměstí pras-
kalo ve švech, bavili se zde děti i dospělí. 
Slavnosti zakončil skvělý koncert skupiny Yo Yo Band 
a zpěvačka Anna K.

Děkujeme všem účastníkům za vynikající výkony na 
jevišti i dalších stanovištích, návštěvníkům slavností za 
účast a skvělou atmosféru a v neposlední řadě všem 
organizátorům, kteří se na slavnostech podíleli. 
Dobříšské májové slavnosti 2019 fi nančně podpořil 
Středočeský kraj ze Středočeského kraje Fondu hejt-
mana a zmírnění následků živelních katastrof v rámci 
Tematického zadání „Podpora hejtmana“.
 -red-

Jak se v Dobříši vypořádat s odpadovým hospodář-
stvím a přípravou na ukončení skládkování, které 
přinese zdražování poplatků? Jak podpořit snižování 
množství odpadu? V úterý 14. května přišlo na toto 
téma diskutovat téměř 90 zájemců. Přítomní se hned 
v úvodu setkání mohli seznámit s moderním řešením 
tohoto problému, kterým je promyšlený systém ad-
resného svozu směsného i tříděného komunálního 
odpadu MESOH (Motivační a evidenční systém pro 
odpadové hospodářství). Představila ho společnost 
ISNO IT, s.r.o. – Moje odpadky. Poté se rozvinula disku-

se, ke které byl přizván pan Pavel Pešek, starosta měs-
ta Jílové u Prahy, a jeho kolega pan Ing. Adam Šauer, 
vedoucí odboru životního prostředí MÚ Jílové u Prahy, 
kde již tento motivační systém funguje. Názory, dotazy 
a odpovědi, které na kulatém stole zazněly, si může-
te přečíst v zápise z tohoto jednání, zveřejněném na 
webu města Dobříše, kde najdete také video reportáž 
a prezentaci Moje odpadky. 

Šárka Krůtová, koordinátorka 
za Zdravé město a místní Agendu 21 

Kulatý stůl řešil MESOH – Motivační a evidenční systém 
pro odpadové hospodářství

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Slavnosti se nesly ve znamení dobré zábavy, skvělé atmosféry 
a krásného slunečného počasí
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Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 
17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mesto-
dobris.cz. Online přenos jednání na webu města.

Informace pro rodiče  
nově narozených občánků 
města Dobříše

Vážení rodiče, 
vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let, tradičně na dobříšském zámku 
v krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče 
nově narozených dětí si však musí sami za-
žádat o účast na tomto slavnostním obřadu, 
kam jsou zváni pouze na základě vyplněné 
přihlášky. Přihlášku na vítání občánků je mož-
né nově od ledna 2019 stáhnout na webových 
stránkách města, popřípadě si ji vyzvednout 
na matrice Městského úřadu Dobříš, Mírové ná-
městí 119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku 
k  vítání občánků včetně souhlasu se zpracová-
ním osobních údajů doručte nejlépe osobně na 
matriku Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete 
e-mailem matrika@mestodobris.cz, nebo poš-
tou. Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je 
zveřejněn na stránkách města Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádos-
ti o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. 
Zároveň musí být jeden z rodičů v době naro-
zení dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usne-
sení RM č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Komise pro životní prostředí a ekologii zahájila práci
Rada města jmenovala komisi pro životní prostředí a ekologii ve složení Mgr. Taťána Belúchová (před-
sedkyně), MVDr. Jaromír Bláha, Mgr. Petr Dostál, Ph.D., Ing. Jiří Klimt, Ing. Ivo Salcman, Ing. Radek 
Vlnas, Bc. Jana Vlnasová. Komise je iniciativním a poradním orgánem rady, takže může dávat radě 
města podněty.
Na prvním jednání na konci dubna se komise věnovala zejména zeleni: zkrášlení náměstí květinami 
a dalším úpravám zeleně, možnostem získat na zeleň dotace, ale také problémům s péčí o stromy 
ve městě. 
V rozpočtu města je na tento rok na zeleň 1,8 mil. Kč (na zakládání i údržbu). MAS Brdy–Vltava nabízí 
možnost podávat projekty na zeleň ve městě a protierozní opatření v krajině kolem města. K dispo-
zici je 10 milionů Kč. Další možnosti získat dotace na zlepšení okolní krajiny (protierozní opatření, 
zakládání mezí a remízků, zlepšení druhové skladby lesů, větrolamy, stromořadí atd.) skýtá Operač-
ní program pro Životní prostředí (viz oznámení města na http://www.mestodobris.cz/assets/File.
ashx?id_org=2796&id_dokumenty=477546). Zde je ovšem zásadní, zda mají zájem vlastníci země-
dělských a lesních pozemků taková opatření provádět. 
Komise jednala o podnětu občana s výhradami k péči o zeleň na příkladu v lokalitě Dubinské Kaštán-
ky, o kvalitě péče i v jiných místech prováděné Dokasem a dodavatelskými firmami při relativně 
vysokých cenách Dokasu. Komise na některém z příštích jednání porovná ceníky péče o zeleň Do-
kasu s ceníky jiných (srovnatelných) měst. Zástupkyně městského úřadu Klára Loudová informovala, 
že město od letošního roku (2019) zpřísnilo kontroly, jsou častější a město vyžaduje dokumentaci 
o prováděné péči. Komise bude sledovat, jestli se přijatá opatření projeví na kvalitě péče o zeleň.
Komise obdržela k vyjádření žádost ředitele 1. ZŠ o provedení odstřelu holubů, kteří se usadili 
na římse průčelí školy. Komise si vyžádala doplnění podkladů.
Celý zápis z jednání komise najdete zde: http://www.mestodobris.cz/zapis-z-1-jednani-komise-pro-
-zivotni-prostredi-a-ekologii-ze-dne-29-4-2019/d-477689/p1=60009.
Na příštích jednáních bude komise pokračovat v diskusi o možnostech další výsadby zeleně a způ-
sobech zapojení veřejnosti, problematice odpadů, hospodaření s vodou a dalších tématech.

MVDr. Jaromír Bláha

Den Země jsme slavili úklidem
Na Dobříši slavíme každoročně Týden Země. V tomto týdnu, letos od 22. do 28. dubna, dobříšské 
školy a organizace uklízejí veřejná prostranství a okolí města a připravují tak naše město na jaro. 
Tento rok se sesbíralo cca 1,34 t směrného odpadu a 60 kg pneumatik. 

V porovnání s jinými roky, a to už letos slavíme 11. roč-
ník, byl menší zájem o pomoc s úklidem i menší množ-
ství sesbíraného odpadu. Důvodů bude asi více. Nabízí 
se zejména „konkurenční“ akce Ukliďme Česko, která se 
konala o dva týdny dříve a zmátla možné účastníky (při ní 
se však sesbíralo 260 kg směrného odpadu a 30 kg pne-
umatik). Dalším důvodem bude nepochybně změna ře-
šení odpadového hospodářství města, která má jistě vliv 
na názor lidí na úklid svého okolí. Nebo již občané města 
nemají zájem na hezkém okolí svého bydliště a spoléhají 
se, že to za ně zařídí někdo jiný?
A co soutěž o největší kuriozitu? Kuriozit při úklidu již 
moc není, v přírodě se povalují zejména pet lahve, jiné 
plasty a podobné nechutnosti, se kterými žádnou sou-
těž vyhrát nelze. Jednu zajímavost však přece jen máme. 
A jakou! Třída 3.A 2. ZŠ Dobříš uklízela odpadky v anglic-
kém parku, kde našli opravdovou kuriozitu. V nadcháze-

jících dnech budeme oslavovat výročí konce 2. světové války. A právě s koncem 2. světové války je 
spojen tento nález. Je až s podivem, že i po 74 letech lze nalézt artefakt spojený s touto událostí. 
Třída našla kovové víko od 200litrového sudu s benzínem pro německý Wehrmacht. V horní 
části víka je vyražen letopočet 1944. Aby mohli zaslat důkaz o svém nálezu, museli víko nejprve 
očistit od nánosu zeminy a vykartáčovat. Nyní, jak je vidět i z přiložené fotografie, jsou nápisy jasně 
čitelné. Za tento nález si určitě zaslouží první cenu. Blahopřejeme a děkujeme Pekařství a cukrářství 
Stáňa za sladkou odměnu.
Všem, kteří pomohli s úklidem, moc děkujeme.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Konsolidace IT města Dobříše – projekt v udržitelnosti

Již déle než tři roky uběhly od ukončení projektu „Konsolidace IT města Dobříše“. Tento projekt 
podstatným způsobem zvýšil HW a SW vybavení města Dobříše, a tím i úroveň poskytovaných slu-
žeb. Realizace projektu probíhala v období 10/2014 – 8/2015. Celkové náklady projektu dosáhly 
2 950 196,00 Kč, přiznaná dotace byla ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů, zbývající podíl 
ve výši 15 % hradilo město Dobříš.

Za odbor místního rozvoje 
Ing. Markéta Samcová

Participativní rozpočet 
se představuje
Město Dobříš zve občany na představení 
projektu

Tvoříme Dobříš 2019
Kdy? Čtvrtek 13. 6. 2019 od 18.00 hodin
Kde? Kulturní dům Dobříš, společenský sál
Přijďte se seznámit s novým projektem, jeho 
pravidly, možnostmi participace. 
Více informací na www.mestodobris.cz.

„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“ 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 3

Po nás potopa?
Dobříš opět slavila Den Země! Víme, že životní prostředí je pro nás všech-
ny i pro naše město velmi důležité a snažíme se každý rok si tento fakt 
připomenout. 
Celý týden mnoho organizací, škol i lidí samostatně uklízí přírodu kolem 
Dobříše, aby město přivítalo další jaro krásnější. Jako odměnu jim každo-
ročně připravujeme na hřišti v ulici Boženy Němcové oslavu Dne Země. 
Letos se konala v pátek 26. dubna pod názvem „Po nás potopa?“. Pojme-
nováním i celým zaměřením akce jsme chtěli upozornit na fakt, že pokud 
se nebudeme všichni chovat k naší planetě ohleduplně, nevydrží nám pro 
další generace.

A co jste tedy mohli na hři-
šti vidět? I z jednotlivých 
stanovišť bylo zřejmé, že 
lidstvo nejvíc trápí enorm-
ní množství odpadu. Ře-
šením je spojení mnoha 
možností. Určitě je nejvý-
hodnější tvorbě odpadů 
předcházet. To předvedla 
firma Dokas Dobříš pro-
pagací systému re-use 
(Použij to znovu) i Vodo-
hospodářská společnost 
Dobříš ukázkou klece plné 
pet lahví, které vyprodu-
kuje 4členná domácnost 
za 3 roky. Zbytečně, vždyť 
voda z kohoutku je u nás 

na Dobříši kvalitnější než ta, kterou koupíte v obchodech. A také Čajovna 
Dobříš výrobou voskovaných ubrousků na mnoho použití. 
Žádoucí je také již vyprodukované odpady kvalitně třídit. To ukázala ná-
vštěvníkům společnost Eko-Kom s projektem Tonda Obal na cestách (sběr 
a recyklace obalových odpadů) i společnost Elektrowin (zpětný odběr 
elektrozařízení). 
Přírodu jste mohli zblízka vidět na stanovišti odboru výstavby a životního 
prostředí a u stánku Hnutí Brontosaurus. 
Jaká by to byla akce pro děti, kdyby se nemohly také pořádně protáh-

nout, vyskákat, sklouznout 
a proběhnout či něco pěk-
ného namalovat? Na hřišti 
měly možnost využít ně-
kolik nafukovacích atrakcí 
i stanoviště Aerobik Studia 
Orel Dobříš. Základní škola 
Trnka vyráběla dobříšskou 
Noemovu archu plnou zví-
řátek. Archa se tak poved-
la, že bude dlouhodobě 
vystavená na chodbě od-

boru výstavby a životního prostředí. Přijďte se na ni podívat. 
K dobré náladě nám dopoledne krásně zahrála i hudební skupina #Nepe-
tuj. O čem muzikanti zpívali, je zřejmé již z názvu skupiny.
Spoluorganizátorům této jarní akce děkujeme za spolupráci a společně 
doufáme, že se všem návštěvníkům oslava Dne Země líbila a že se společ-
ně i každý sám budeme snažit udělat něco pro naši planetu, aby po nás 
potopa nebyla.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 

Společnost Bobcat se připojila 
k dobříšskému Týdnu Země 
Zástupci města Dobříš opět zorganizovali každoroční akci Týden 
Země. Díky ní mohou lidé i organizace přispívat k ochraně životního 
prostředí. Letos se opět zapojila i společnost Doosan Bobcat EMEA. 
Její zaměstnanci uklízeli zelené plochy, sázeli vzrostlé stromy a po-
máhali zvyšovat povědomí o ochraně přírody mezi dětmi. 

Společnost Doosan Bobcat 
EMEA, která vyrábí a vyvíjí 
bagry a nakladače a je nej-
větším zaměstnavatelem 
regionu, se každoročně 
účastní akce Den Země. 
V  dubnu její zaměstnanci 
ve spolupráci s odborem 
výstavby a životního pro-
středí vysadili prvních de-
set vzrostlých ovocných 
stromů, zejména třešní, 
na loukách mezi územími 
Brodce a Trnová a v násle-
dujících letech plánují vy-
sadit další.
Zaměstnanci tak výsad-
bou doplnili liniový prvek 
v krajině a zvýšili atraktivi-
tu území nejen z pohledu 

estetiky a rázu krajiny, ale i místních živočichů. „Z pozitivních reakcí a hod-
nocení účastníků akce jsme byli mile překvapeni. Část z nich měla příleži-
tost si vyzkoušet i výsadbu vzrostlých stromů, která není tak snadná, jak to 
na první pohled může vypadat. Na druhou stranu můžete na místě vidět 
výsledek, jak se okolní krajina ihned změnila a zaplnila,“ říká Helena Mlád-
ková, manažerka interní komunikace společnosti Doosan Bobcat EMEA. 
Další akcí, které se firma aktivně zúčastnila, byl Den Země s podtitulem 
„Po nás potopa?“ Akce byla určena pro žáky mateřských a základních škol. 
Děti si u stánku společnosti mohly vyzkoušet své vědomosti o koloběhu 
vody a o tom, jak dlouho trvá, než se různé druhy odpadu rozloží v příro-
dě. Za své znalosti získávaly různé odměny. Mimo to si mohly i vyzkoušet, 
jaký je pohled z kabiny bagru. 
Tyto aktivity jsou v Bobcatu součástí celosvětového dne společenské od-
povědnosti skupiny Doosan s názvem Doosan Day of Community Service. 
Při něm se zaměstnanci zapojují nejen do činností spojených s tématem 
ochrany životního prostředí, ale pomáhají i lidem ve složitých životních 
situacích, podporují záchranu či obnovu památek a účastní se i dalších 
aktivit. Letošní akce města Dobříš se prolnula s právě s tímto dnem.
Děkujeme společnosti Doosan Bobcat EMEA nejen za vytvoření krásného 
místa na okraji Dobříše, ale i za to, že jim není lhostejná ochrana životního 
prostředí, podpora místních komunit a také osvěta a vzdělávání našich 
nejmladších občanů. 

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
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Krásné houpačky 
pro dobříšské děti
V sobotu 27. dubna pořádala Nadace dřevo pro 
život se společností Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., 
pro českou pobočku organizace YPO (Young 
Presidents’ Organisation) v lesích za Trnovou 
akci Do lesa s lesníkem. Tuto akci na Dobříši ve-
lice dobře známe, protože ji už navštívily stovky 
dětí z dobříšských základních škol. Děti vždy od-
jížděly z lesa nadšené, plné dojmů a informací 
o lese a jeho zákonitostech.

Nyní se seznamovali s dobříšským lesem členo-
vé české pobočky organizace YPO se svými ro-
dinami. YPO je celosvětově působící organizace, 
která sdružuje cca 19 000 členů ve 110 zemích 
světa. Členové jsou na pozici nejvyššího vedení 
společností, které současně splňují další kritéria 
členství v této prestižní organizaci.
Účastníci se v lese dozvěděli mnoho zajímavého 
o semenářství a zalesňování, technice měření 
stromů, výchově lesa, těžební činnosti a přibli-
žování dřeva. Posledním stanovištěm byla krea-
tivní dílna, kde si všichni vyzkoušeli práci se dře-
vem, vyráběli krásné dřevěné houpačky.
Nejvýznamnějšími hosty akce byli ředitel Nada-
ce dřevo pro život Ing. Stanislav Polák a zástup-
ce vlastníka lesů Mag. Lelio Colloredo-Manns-
feld. Milé pozvání rády přijaly zástupkyně města 
Dobříš, místostarostka města Bc. Dagmar Má-
šová a Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru 
výstavby a životního prostředí. 
Při slavnostním ukončení zástupce organizace 
YPO předal prostřednictvím paní místostarost-
ky městu Dobříš dar, čtyři krásné, nově vyrobe-
né houpačky. Paní místostarostka poděkovala 
všem zúčastněným za vyrobení a předání toho-
to milého dárku a ujistila přítomné, že houpačky 
budou sloužit dobříšským dětem. Dvě houpač-
ky budou předány do Základní školy Trnka a dvě 
do 4. mateřské školy. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

V poslední době jsme mohli v médiích zazna-
menat objevující se útoky psů na člověka. Právě 
tomuto jevu má u nás v Dobříši pomoci zabránit 
každoročně se konající praktický seminář pro 

laickou kynologickou veřejnost. Tento rok se se-
minář konal 27. dubna v ul. Za Poštou. Lektorem 
byl dlouholetý psovod Městské policie Dobříš. 
Seminář byl koncipován tak, aby každý majitel 
psa dostal přiměřený časový prostor k získá-
ní praktických vědomostí, jak vychovat svého 
pejska a předejít tak kolizním situacím na veřej-
nosti. Semináře se účastnili majitelé s rozličnými 
plemeny: papilon, kříženec plemen boxer × lab-
radorský retriever × americký pitbulteriér, Jack 
Russell teriér, čivava, německý ovčák. Každý ma-
jitel obdržel navíc leták s obecně závaznou vy-
hláškou města Dobříš upravující pohyb psů na 
veřejnosti, informace o podmínkách přepravy 
psů v osobních automobilech, vlacích ČD a au-
tobusech. Všichni majitelé psů odcházeli spoko-
jeni a velmi oceňovali množství získaných rad.

Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence 
kriminality a psovod MP DobříšIlustrační foto

Dobříšské pískoviště (2)
V úvaze nadepsané „Dobříšské pískoviště“ (viz minulé číslo DL) jsem vyslovila domněnku, že pů-
tky v naší Poslanecké sněmovně nebudí většinou sympatie. Řada dalších komentářů uveřejněných 
v tomtéž čísle DL ale ukazuje, že to platí už i o dobříšské politické scéně. Například? Zjednodušeně 
vyjádřený rozpor: má být prioritou radnice výstavba knihovny, nebo zimního stadionu?
Oba projekty jsou však bezpochyby pro občany Dobříše rovnou měrou prospěšné a žádoucí! Proč 
tedy zbytečně rozdělovat společnost finančně a organizačně náročným referendem?
Klíčovou překážkou současné realizace obou projektů je chudá městská pokladna. Situaci by řeši-
lo získat zdroje potřebných finančních prostředků. Přiznávám, že je to úkol spadající do kategorie 
zázraků.
Přesto společné úsilí orientované tímto směrem by mohlo být přínosnější než plýtvat časem a ener-
gií na vynalézání rozporuplných argumentů a neplodné žhavení emocí.

Věra Schillerová

Ráda bych se vyjádřila k organizaci setkání na 
téma Odpady. Odborná prezentace společnosti 
Moje odpadky (www.mojeodpadky.cz ) o systé-
mu třídění, zavedeného již v mnoha městech, 
byla velkým přínosem k porozumění tématu.
Systém MESOH (Motivační a evidenční systém pro 
odpadové hospodářství) je moderní řešení, které 
umožňuje evidenci adresného třídění a následné 
snížení ročního poplatku za svoz odpadu dle úrov-
ně třídění zapojené domácnosti (tj. kdo je aktiv-
nější, platí méně).
Tento způsob třídění je pro občany dobrovol-
ný a svozy vytříděného odpadu jsou přímo „od 
domu“.

Významná byla i aktivní účast starosty Jílového 
u Prahy a vedoucího tamního odboru životního 
prostředí. Systém tam mají již zavedený, a tak 
mohli sdílet cenné informace, zkušenosti a rady. 
Odpověděli na mnoho otázek, téma perfektně 
znali: „Systém MESOH se nám osvědčuje a přiná-
ší i první velmi dobré výsledky. Myslíme, že je naší 
povinností podělit se o naše zkušenosti se sousedy. 
Pokud bude v budoucnu třeba, určitě jsme ochotni 
přijet znovu.“ 
V našem městě je třídění odpadu „od domu“ již 
zavedeno a je snaha ho dále vylepšovat. Děku-
jeme za to.

Ing. Romana Nentvichová, Dobříš

Vážení dobříšští občané,
dovoluji si vás informovat, že jsem podal žádost na vedení radnice (PRO Dobříš, ODS a KDU-ČSL):
Konkrétně žádost o odstoupení od smlouvy se společností ISNO IT, s.r.o., ve věci evidenčního a mo-
tivačního systému pro odpadové hospodářství v Dobříši.
Dle mého názoru má odpadové hospodářství řešit naše dobříšská odpadová společnost Dokas 
Dobříš, s.r.o., ta ví nejlépe, jak řešit odpady v našem městě. 
Smlouva se společností ISNO IT, s.r.o., byla uzavřena pouze na 1 rok a je tedy zkušební a já osobně 
tyto zkoušky s občany zásadně odmítám! Systém předpokládá, aby lidé měli zřízen tzv. odpadový 
účet a byli v podstatě on-line. Každý občan vskutku není on-line, pokud nejste, žádné slevy a výhody 
neobdržíte. 
Navíc shromažďuje osobní data každého z nás a snaží se motivovat lidi tím, aby produkovali co 
nejméně odpadů, což je samozřejmě chvályhodné, ale například mladé rodiny to těžko budou spl-
ňovat.
Je to ekologický experiment v podobě „soutěže o nejlepšího třídícího borce“, který se musí zastavit, 
a věřím, že vedení radnice odstoupí od smlouvy. 
Přeji vám krásné dny.  S pozdravem Bc. Lukáš Zídek

Pozitivní zájem o třídění odpadu

Uzávěrka příspěvků  
do prázdninového vydání  

Dobříšských listů  
bude 19. června 2019.  

 
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová 

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 533 366, 778 417 631, 

dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
 

Online verzi Dobříšských listů  
najdete na webových stránkách  

www.DLonline.cz.
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Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, před dočasným uzavřením 
knihovny vám nabízíme spousty 
krásných nových knih, prodlouže-

nou dobu výpůjček a posledních pár předprázd-
ninových programů:

TÝDEN PRO DĚTI: hra ve městě 1.–9. 6. 
Další ročník velké pátrací hry, která zavede děti 
na mnoho stanovišť po celém městě. Nenuďte 
se doma, stavte se v knihovně pro herní plán, 
pátrejte a vyhrajte pěkné ceny! Menší děti mo-
hou pátrat s rodiči.

Výtvarná dílna s Jíťou: PLACKOVÁ SAMOOB-
SLUHA – pondělí 3. 6. od 12 do 17 hodin

Přijďte si vyrobit vlastní originální placku neboli 
odznáček. Bramborové placky nepečeme! Vstup 
volný, materiál zdarma.

DEN BEZ BARIÉR – čtvrtek 6. 6.
Program pro děti z Jedličkova ústavu v Praze 
připravujeme již pošesté, letos pro patnáct dětí 
z 1.–3. třídy. Chcete se přidat? Ozvěte se nám.

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc.: 600 LET 
HUSITSTVÍ – čtvrtek 6. 6. od 17.00 hod.

V přednášce se společně zamyslíme nad situací 
v českých zemích kolem roku 1400 – nad ko-
řeny husitské revoluce, nad otázkou souvislostí 
krize a revoluce, nad vlastním průběhem a do-
padem husitské revoluce v Čechách a konečně 
nad druhým životem husitství a jeho hrdinů. 
Přednáška nepřináší nadčasové pravdy, chce 
být daleko spíše dialogem s  posluchači a na-
bídnout jim náměty k zamyšlení i nad fakty 
zdánlivě dávno známými. Vstupné 70 Kč; káva/
čaj v ceně.

KNIHOMRNĚ START – pondělí 17. 6. od 10.00 
hod.
Program pro miminka a batolata s doprovodem. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební ná-
stroje, prohlížení obrázkových knížek, pohybo-
vé a společenské prvky. Vstup volný, přihlášky 
vítáme – pomohou nám program lépe připravit 
„na míru“.

NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE – úterý 11. 6. od 
18.00 hod.
Beseda o pěstounství za účasti odborníků z pra-
xe, zástupců neziskového sektoru a zástupců 
z  řad pěstounů. Součástí besedy je promítání 
filmu z dokumentárního cyklu Rodiče napořád. 
Večerem provází Lukáš Langmajer. Pořádá Dět-
ský domov Korkyně. Vstup volný.

KLÍČOVÁNÍ – 19. a 20. 6.
Za své celoroční úsilí dnes prvňáčci dostanou 
nejen knihu, vydanou speciálně pro ně, ale do-
konce i svůj vlastní klíč od knihovny. Neveřejný 
program.

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR – úterý 25. 6. od 
12 do 18 hodin
Na trávníku před knihovnou opět po roce bazar 
s knihami všech žánrů a oborů! Přijďte posedět 
na dece, nakoupit skvělé čtení za pár korun či 
dokonce nabídnout k prodeji vaše vlastní, již 

Knihovna v červnu: nakřečkujte si knihy!!!
nepotřebné knihy. Nápoje a drobné občerstvení 
už pro vás chystáme. Pro děti voda v bazénku, 
pro pejsky v mističce. V případě nepříznivého 
počasí se akce koná uvnitř v knihovně.

KNIHOVNA ZAVŘENA – VRACENÍ KNIH MOŽ-
NÉ DO BIBLIOBOXU!
Sportovní halu čekají rozsáhlé práce na snížení 
její energetické náročnosti, což bohužel oprav-
du není možné provádět za provozu knihovny. 
Proto nám nezbyde než poprvé po 23 letech 
knihovnu uzavřít – provoz bude ukončen v úte-
rý 25. 6. a po prázdninách znovu otevřeme 
v pondělí 9. 9. Takže, milí čtenáři: nakřečkujte si, 
nasyslete si, udělejte si pořádné knižní zásoby! 
Po dobu uzavření knihovny bude před sportov-
ní halou umístěn bibliobox, do kterého bude 
možné knihy vracet (je to prostě obří železná 
škatule, do které knihy vložíte, a ona je spolkne). 
Děkujeme Krajské knihovně Liberec za zapůjče-
ní biblioboxu.

SAMET A MY – už známe vítěze!
Letošní ročník naší literárně-výtvarné soutěže 
jsme věnovali 30. výročí sametové revoluce. Do 
soutěže jsme přijali 102 prací od 107 autorů. Po-
rota pod vedením známé výtvarnice Lucie Lo-
mové vybrala vítěze, kteří získali finanční ceny 
v celkové hodnotě 15 000 korun od společnosti 
Doosan Bobcat EMEA. A kdo vyhrál? Vítězem li-
terární větve se stala devatenáctiletá Eva Svobo-
dová z Plzně; dvě druhé ceny získaly patnáctile-
tá Alžběta Doležalová ze Včelákova a o generaci 
starší Zuzana Balážová z Prahy.
První místo ve výtvarné větvi patří třináctileté 
Tereze Havelkové z Velké Lečice, druhou cenu 
získala desetiletá Maruška Vandasová z Dobříše. 
Třetí příčku obsadil dvanáctiletý Ondřej Houš-
ka z Rokycan. Všem výhercům blahopřejeme.  
Vítězné práce si můžete přečíst a prohlédnout 
na www.knihovnadobris.cz.

SAMET A MY – do 25. 6.
Výstava prací ze stejnojmenné soutěže – přijďte 
se podívat, jak vnímají odkaz sametové revoluce 
dnešní děti a teenageři.

A na závěr opakuji důležité upozornění:
ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY: 
středa 26. 6. – neděle 8. 9. – knihovna zavřena

Milí čtenáři, přejeme vám červen plný slunce, 
vláhy a knih a těšíme se na vás 6 dní v týdnu!

Romana Bodorová

Po atentátu na R. Heydricha 27. května 1942, 
který provedli českoslovenští parašutisté Jan 
Kubiš a Josef Gabčík umírá Heydrich 4. června 
1942 ráno v nemocnici Na Bulovce. Tento den 
přijíždí na Dobříš gestapo z Prahy a zatýká sta-
rostu města Adolfa Scharta a nařídí mu promlu-
vit do nového rozhlasu tak, aby občané Dobříše 
zůstali doma, a mimodobříšští se musí shromáž-
dit v sokolovně. Pak nechá gestapo překopat 
zahradu domu starosty Adolfa Scharta, ale nic 
se nenajde.
Gestapo se rozdělí, vrátí a údajně objeví lovec-
kou pušku v komíně. Odvezou Adolfa Scharta 

do Prahy a nařídí manželce Otýlii Schartové, 
aby napsala dceři Dagmar, která je na studijním 
pobytu v Paříži, aby se vrátila domů, že je otec 
vážně nemocný. Ona poslechne a přijede.
25. června 1942 ve čtvrtek na střelnici v Praze 
Kobylisích jsou v 18.40 hod. popraveni Ing. Adolf 
Schart (53 let), Otýlie Schartová (43 let), Dagmar 
Schartová (22 let).
Adolf Schart byl starostou Dobříše 10 let, od 
r. 1932 do r. 1942, a též v Sokole Dobříš byl ná-
čelníkem i starostou. 
Adolf Schart se narodil 2. 6. 1889 v Kopidlně 
čp.  91, okres Jičín. Byl technickým úředníkem 

železáren ve Staré Huti a měl silné sociální cítě-
ní, např. jako starosta Dobříše za II. světové vál-
ky odmítl přejmenovat ulice německými názvy 
z důvodu, že na to nejsou peníze.
Druhá manželka Otýlie byla dcerou hoteliéra 
Heinze a narodila se 22. ledna 1899 v Dobříši 
v  čp. 37. Dcera Dagmar se narodila 20. ledna 
1920 ve Staré Huti čp. 125 – dnešní Památník 
K.  Čapka, kde rodina Schartova bydlela, když 
otec pracoval ve Staré Huti v železárnách.

Jiří Klika (zdroj: pan Oldřich Průša)

Heydrichiáda na Dobříši – 77 let
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KULTURA ČERVEN

  Výstavy obrazů: Miroslava Pátková, Zde-
něk Pátek, Petr Velebil a Iveta Vodenková 
– krajinomalba a abstrakce

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž výstavy se 
uskuteční ve čtvrtek 30. května od 18 hodin. 
Výstava potrvá do neděle 30. června 2019. 
Otevřeno: po–čt 8.30–16.00 hod., ne 14.00–
16.00 hod. Vstup zdarma.

  15. 6. MUZEJNÍ NOC 2019
Pořadatel akce Okrašlovací spolek Dobříš spolu 
s Kulturním střediskem Dobříš, Muzejním spol-
kem Dobříšska a zámkem Dobříš vás zvou na 
dobříšskou muzejní procházku, která se koná 
pod hlavičkou celorepublikové akce Muzejní 
noc 2019... Zájemci budou moci během odpole-
dne navštívit významná místa města a současně 
i tři muzejní instituce – Archiv a depozit Muzea 
města Dobříše, expozici Muzea hraček na zám-
ku Dobříš a expozici Muzea Dobříš na náměstí.

Program:
• Odpolední procházka městem s tajenkou: 

15.30–17.00 
Start od Muzea Dobříš (Kopáčkův dům)
Vyluštěte s námi tajenku Hledání dobříšské his-

Připravujeme na prázdniny

26.–27. 7. 
Summer Fest Dobříš 
– tradiční hudební akce 
Ani letos si nenechte ujít 
tradiční dvoudenní hu-
dební akci, která se letos 
uskuteční ve skate parku V Lipkách. Tradiční 
areál za sportovní halou je uzavřen z důvodu 
celkové rekonstrukce omítek, proto se stěhu-
jeme tzv. o dům dál...
I toto léto přijedou na Dobříš zahrát skvě-
lé kapely, na které se určitě vyplatí přijít… 
V pátek to budou: Wocaties band, Kurtizá-
ny z 25. Avenue a Mr. Cocoman and Solid 
Vibes. V sobotu se můžete těšit na hudební 
fenomén jménem Pokáč, východočeské 
IN4MATION a brněnské Fred Madison. 
Tak neváhejte a přijďte, léto a muzika, to pa-
tří k sobě. Více informací o programu v příš-
tích DL. Sledujte facebook a webové stránky 
KD Dobříš. Těšíme se na vás!

torie. Pro všechny úspěšné luštitele připravena 
sladká odměna. 
Provede Petr Kadlec.
 • Muzeum hraček – zámek Dobříš: 
 17.00–18.00
Historie vlakové trati Praha–Dobříš: Petr Hanuš 
(17.00–17.30)
Jak se učilo ve škole na začátku 20. stol.: Zlata 
Paličková (17.30–18.00)
• Muzeum Dobříš (Kopáčkův dům): 
 18.00–19.00
Voda základ života – prezentace koloběhu vody 
VHS Dobříš – Blanka Marvanová
Od 18.15 setkání malých vodníků – každé dítě, 
které přijde v kostýmu vodníka (počítá se i celo-
zelené oblečení) v doprovodu s rodiči, dostane 
malý dárek. 
• Archiv a Depozit Muzea města Dobříše: 

19.00–20.00
Historie výroby rukavic – Ludmila Osičková
Setkání bývalých muzejníků. Pozváni jsou páno-
vé Oldřich Průša, Pavel Pince a Martin Nykl.
Na závěr malý koncert hudebníka Petra Vašiny.
• Večerní procházka městem: 
 20.00–22.00
Start od Archivu a Depozitu Muzea města Dobříše. 
Provede Petr Kadlec.

Jednotlivé instituce budou v rámci akce Muzej-
ní noci otevřeny od 17.00 do 20.00 (muzeum 
hraček již od 13.00 hod.). Program bude časově 
navazovat.
Do všech prostorů bude během akce vstup 
zdarma. Těšíme se na Vás!
Případná změna anebo doplnění programu 
vyhrazeny.

  21. 6. Petr Kalandra Memory Band – koncert
Koncert party muzikantů, kteří přivedou Petra 
Kalandru zpátky k životu. A to tak, že nebudete 
věřit, že tomu bude už téměř dvacet pět let, co 
zaklepal na nebeskou bránu.

Zpráva o předčasném úmrtí Petra Kalandry za-
sáhla v roce 1995 širokou hudební veřejnost.
Odešla osobnost, která v dobách komunismu 
přinášela českému posluchači americký folkrock, 
blues, ale i skvělou náladu. Dodnes si všichni 
připomínáme jeho písně díky ofi ciálním na-
hrávkám (Marsyas, ASPM, Bluessesion I, II…), 
ale i díky mnoha amatérským záznamům z kon-
certů.
Skupina Petr Kalandra Memory Band vznikla 
v roce 2005 jako pocta Petrovi Kalandrovi. Jejich 
koncerty jsou nabité hitovkami, ale i méně zná-
mými skladbami z repertoáru Petra Kalandry, 
kapel Marsyas nebo ASPM.
Večer ve společnosti skupiny Petr Kalandra Me-
mory Band vás přenese o několik let zpět, kdy 
všichni chtěli táhnout za zakázaný provaz, ale 
jiným směrem, než jim bylo určováno. Můžete 
se těšit na koncert plný pohody a skvělých písní, 

Letní kino v Dobříš 
– červen
Kino promítá v areálu skate parku za spor-
tovní halou.
Začátek po setmění cca v 21.50 hod.
Občerstvení: pivo, limo, víno, popcorn.
Vstupné 90 Kč.
V případě nepříznivého počasí se promítání ruší 
– změna programu vyhrazena.

které vám připomenou, že blues má 12 taktů, 
které uměl každý spočítat… Hrají: Míra Kuželka 
– kytara, zpěv; Oldřich Šimků (Linda) – kytary, 
zpěv; David Homola – bicí; Jan Petrásek (Ampér) 
– baskytara, zpěv; Igor Šikula – foukací harmoni-
ky; Richard Řeřicha – klávesy.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 21. června 
od 20.30 hod. Vstupné: 200 Kč (předprodej) 
a 230 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v  trafi ce U Davida od 3. 6. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na  tel.: 318 521 302. Divadelní uspořádání 
hlediště. 

  23. 6. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 23. června 2019 
od 17 hodin, vstupné dobrovolné.
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Výstava žáků 9. ročníku  
„Tak šel čas“

V pondělí 13. 5. se Konírna dobříšského zám-
ku proměnila v galerii, ve které vystavovali své 
výtvarné práce žáci 9. ročníku. Hektické dopo-
ledne plné příprav rychle uteklo a v 17 hodin to 
konečně celé začalo. Vernisáž zahájil již tradič-
ně soubor flétniček pod vedením paní učitelky 
Mgr. Ilony Czafíkové a Mgr. Renaty Jindrákové. 
Poté se slova ujali starostka Dobříše Bc. Jana 
Vlnasová a ředitel školy Mgr. Jaroslav Motejlek. 
Děkujeme všem, kteří nám s přípravou pomáha-
li, zejména paní učitelce Ing. Evě Skalické.

Žáci 9. tříd

Dny dětského čtení

Celý první stupeň naší školy se od 23. dubna do 
9. května připojil ke Dnům dětského čtení. Byla 
to aktivita projektu „Rosteme s knihou“, který je 
zaměřený na zvyšování čtenářské gramotnosti. 
Jak to u nás ve škole probíhalo? Žáci čtvrtých 
tříd četli prvňáčkům, žáci pátých tříd navštívili 
druháky a žáci třetích tříd si četli mezi sebou. 
V prvních i ve druhých třídách se čtení žáčkům 
moc líbilo. Pozorně poslouchali a potom se 
i  starších spolužáků vyptávali: Kdo ti doporučil 
knížku? Proč sis vybral tuhle knížku? Jak ji dlou-
ho čteš? Jak to dopadlo? Který obrázek se ti 
nejvíc líbí?… Pro starší spolužáky to byla dobrá 
zkušenost. Snažili se číst výrazně a s přednesem. 
Jako vůbec nejtěžší hodnotili vystoupení před 
cizím publikem. Čtení se nám všem líbilo a urči-
tě si ho ve škole zopakujeme častěji. 

Mgr. Eva Cacková

McDonald‘s Cup 2019  
– dvě 2. místa v okresním kole
Nejprve se náš tým 1. stupně 23. dubna probojo-
val mezi šest nejlepších mužstev v kategorii A. 
V semifinále pak na ně čekal zajímavý soupeř, 
2. ZŠ Dobříš. Toto derby skončilo remízou a mu-
sely rozhodnout penalty. V penaltách jsme byli 
zkušenější a náš brankář Antonín Fejk posunul 
naše družstvo do finále. Ve finále na nás čekal 
opravdu těžký soupeř – 3. ZŠ Příbram, která má 
držení míče v popisu práce a kterou se nám ne-
podařilo takticky přehrát. Druhého místa v tom-
to turnaji si opravdu ceníme a děkujeme všem 
hráčům, kteří se o něj zasloužili. Těmito hráči 
byli: Adam Čanda a Vojtěch Melša z 1.C, Marek 
Houška z 2.A, Antonín Panuška a Adam Simu-

Krakov a Osvětim  
– exkurze pro 9. ročníky

Dne 17. 4. se žáci 9. ročníku vydali prozkoumat 
historii koncentračního tábora Osvětim a ob-
jevit krásu polského města Krakov. Nejdříve se 
žáci vydali poznat Krakov, kde mohli vidět krás-
né náměstí, budovu tržnice Sukiennice, hrad 
Wawel, sochu draka chrlícího oheň a Mariánský 
kostel. Žáci mohli také ochutnat tradiční grilo-
vaný sýr s brusinkami. Poté, co si žáci prohléd-
li Krakov, vydali se do koncentračního tábora 
Osvětim. V Osvětimi se žáci rozdělili na dvě sku-
piny a každá skupina dostala svého průvodce 
a překladatele. Prohlídka byla rozdělena na dvě 
části, na prohlídku vyhlazovacího a pracovní-
ho tábora. Žáci nejdříve prošli celý vyhlazovací 
tábor, kde to na většinu lidí hodně emočně za-
působilo. Prošli plynovou komorou, viděli fotky, 
vlasy, které lidem ostříhali, kufry, nádobí, boty, 
které lidem patřily. Žáci také uctili minutou ticha 
všechny, kteří zde zemřeli. Po prohlídce vyhla-
zovacího tábora ještě navštívili pracovní tábor. 
Žáci zde viděli místa, kde lidé spali, a vagón, kte-
rým byli přiváženi. Žáci si zde uvědomili, jak je 
lidský život cenný, jak je důležité o něj pečovat 
a nezabývat se zbytečnostmi.

Veronika Beranová, 9.A

Ve čtvrtek 4. dubna navštívil dobříšskou knihov-
nu známý český kardiochirurg Jan Pirk. Nejprve 
jsme vyslechli jeho přednášku na téma Jak si 
poškozujeme zdravé srdce a potom jsme ho po-
prosili o krátký rozhovor, který si můžete přečíst 
níže.

Rozhovor s panem Janem Pirkem

Dobrý den, pane Pirku. Zajímala Vás medicí-
na už odmalička? 
Vůbec ne. Já jsem nejdřív chtěl být popelář, pro-
tože se mi líbilo, jak stojí na tom stupátku vzadu 
a vozí se. Potom jsem chtěl být osvětlovač v cir-
kuse, protože sedí nahoře a svítí na artisty, a líbi-
lo se mi, že jezdí po světě. Ale když jsem oprav-
du uvažoval o svém zaměstnání na gymnáziu, 
tak jsem moc chtěl být námořní důstojník. Chtěl 
jsem se plavit jako kapitán po oceánech, ale to 
nešlo. Ono by to vlastně mohlo jít, ale na to se 
studovalo jenom v Rusku a tam se mi nechtělo. 
Tak jsem se asi půl roku před maturitou rozhodl, 
že půjdu na medicínu. Můj pradědeček byl dok-
tor, dědeček byl doktor a tatínek byl doktor.
Kolikrát jste dělal resuscitaci?
To já vlastně dělám každý den! Protože my to 
srdce zastavíme, abychom ho mohli operovat, 
pak ho zase zašijeme a spravíme ho a musíme 
ho znovu nastartovat, resuscitovat. To dělám ka-
ždý den. Ale na ulici jsem resuscitoval jednou, 
v Běchovicích (Běchovice–Praha jsou nejstarší 
závod v silničním běhu v Evropě a druhý nej-
starší závod na světě), kde jeden závodník asi 
třicet metrů před cílem dostal infarkt a zastavilo 
se mu srdce, volal o pomoc. Tak jsem tam ještě 
s jedním panem doktorem přiběhl, resuscitovali 
jsme ho a dobře to dopadlo.
Takže provádíte i masáž srdce…
Ano, to také dělám každý den. Při té operaci je 
srdce plné vzduchu a my z něj ten vzduch mu-
síme dostat pryč, srdce musí být zase plné krve. 
Takže každý den masíruji srdce.
A jaký je to pocit, když masírujete srdce?
Je to něco, co patří k té operaci. Právě při té 
masáži poznáte, jestli to srdce má tlusté stěny, 
nebo jestli je ochablé, jak se stahuje…
Co Vás nejvíce baví na Vašem zaměstnání?
To operování. Mám také samozřejmě i další 
pracovní povinnosti – a ty mě nebaví! Ale péče 
o pacienty mě baví.
A proč jste si vybral zrovna srdce? Proč jste si 
nevybral třeba oči?
Protože můj tatínek byl kardiolog. Mně se to líbi-
lo, tak jsem to chtěl dělat také.
Navštěvujete někdy základní školy?
Navštěvuji hodně gymnázia. Ale nepamatuji si, 
že bych byl na základní škole.

pokračování na straně 8

na z 2.B, Václav Schneider, Antonín Fejk a Nikol 
Šustrová z 3.A, Filip Šantora z 3.B, Alfréd Simu-
na a Vojtěch Černý z 4.A, Lukáš Dekastello z 4.B 
a Tobiáš Rezek z 4.C.
O den později pak naši žáci 1. stupně v katego-
rii B postoupili znovu do semifinále, kde se utka-
li s 2. ZŠ Dobříš. Toto derby naši chlapci s přehle-
dem ovládli a zvítězili 3:0. Ve finále jsme narazili, 
jako už tradičně, na ZŠ Březové Hory. Po velmi 
napínavém zápase však naši chlapci prohráli 1:2. 
O stříbrné medaile se zasloužili: Václav Ulrych ze 
4.A, Matyáš Karas, Sebastian Jager, Tomáš Hraz-
díra ze 4.B, Štěpán Kvapil, David Machek, Jakub 
Doležal ze 4.C, Lukáš Micka, Ondřej Schneider 
z 5.A, Ondřej Panuška, Jonáš Marek a David Bar-
toš z 5.B.

V. Petrásková, I. Císařová
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Rozhovor s panem Janem Pirkem

pokračování ze strany 7
A co strava? Jíte nějak „extra zdravě“?
Jím extra všechno, ale kontroluji si váhu, abych ne-
přibíral, a také si kontroluji, abych neměl moc vy-
soký cholesterol. Mám ho teda vyšší, ale tak akorát.
Jelikož jsme v knihovně, rádi bychom se Vás 
zeptali, zda máte rád čtení. Jaké jsou Vaše 
oblíbené knihy?
Knížky mám rád. Nedávno jsem dočetl knihu, 
která se jmenuje Rašín. To byl člověk, který na-
psal první československý zákon a zachránil naši 
měnu, ta knížka je jeho životopis. Teď čtu knihu 
Bojovník vždy proti proudu, což je životopis naše-
ho válečného veterána, pilota z druhé světové 
války. A až to dočtu, tak budu číst jednu starší 
knihu, která se jmenuje Proč muži neposlouchají 
a ženy neumí číst v mapách. 
A poslední otázka: Jak se Vám na Dobříši líbí?
Mně se na Dobříši líbí moc. Už jsem tady byl víc-
krát, jednou jsme tu byli u hasičů s veterány a pak 
jsme je byli na zámku vystavovat. Je to tady moc 
hezké. I dnes v knihovně to bylo moc prima.
Děkujeme Vám za rozhovor!

Justy (5. A) a Sam (5. B)

Pozvání

V rámci projektu Abeceda pe-
něz dostala fi rma malých pod-
nikatelů (žáci 4. tříd) od České 
spořitelny vstupní kapitál na 

rozjetí své malé fi rmičky.
Na závěr projektu budeme pořádat jarmark 
před dobříšskou pobočkou České spořitelny, 
na  který vás srdečně zveme. Přijďte podpořit 
malé podnikatele.
Pondělí 3. června 14.00–17.00 hod
Pondělí 10. června 14.00–17.00 hod.
Těšíme se na setkání s vámi.

Žáci 2. ZŠ Dobříš a Mgr. Iveta Kolková

Žáci 2. základní školy Dobříš 
se setkávali s pamětníky
Příběhy našich sousedů je projekt neziskové 
organizace Post Bellum, do něhož se zapojili 
žákyně a žáci 8.D za drobné podpory třídního 
učitele. 

V čem projekt spočívá?
Od podzimu loňského roku se setkávali se dvě-
ma pamětníky – panem Františkem Kubíčkem 
a panem Jaroslavem Holanem. Nutno podotk-
nout, že staršímu z obou pánů bude letos 95 let, 
mladšímu 89. Setkávání probíhala na půdě 
školy, kde si životní příběh jednoho z  pamět-
níků mohli vyslechnout všichni žáci 8.D, dále 
ve skupinkách v místním Domově seniorů, ale 
i v  domácím neformálním prostředí jednoho 
z pamětníků.
Žáky samozřejmě nejvíce zajímalo období pro-
tektorátní republiky či dalších významných 
událostí 20. století, ale rozhodně se bez zájmu 
neobešly záležitosti všedního života. Dotazy 
směřovaly k dětství v době první republiky, 
zejména k školní docházce a vztahu mezi teh-
dejšími kantory a žáky, žáky zajímaly tehdejší 
technické vymoženosti, způsob trávení Vánoc 
a mnoho dalšího. Velkým překvapením pro ně 
byla pracovní sobota, kterou by asi nikdo z nich 
znovu zavádět nechtěl. 
Z každého setkání byl pořízen audio záznam, ze 
kterého budou použity nejzajímavější okamži-
ky. Ty budou uchovány jako odkaz budoucím 
generacím, jako „Paměť národa“.
Setkávání mezi nejmladší a nejstarší generací 
je v dnešní uspěchané a přetechnizované době 
velkým přínosem pro obě zúčastněné strany. 
Žáci se učí zpomalit a naslouchat, uvědomí si, 
že stavíme na tom, co nám generace před námi 
svojí prací a pílí přichystaly, že jim patří náš vel-
ký dík. Starší zjistí, že mají stále co nabídnout 
a  hlavně – že se najdou ti, které jejich životní 
příběh zajímá. 

Ing. Matyáš Zicha

Učíme se prožitkem

Teplé jarní dny vybízejí k pohybu venku. Krás-
ného počasí využili i žáci 5.D, kteří dokázali, že 
výuka může probíhat i mimo prostory školy. Té-
matem jejich bádání byla lidská kostra a kosti, 
ze kterých se skládá. Ztvárnili je všechny pomo-
cí přírodnin. Žáci kosti správně umístili i pojme-
novali. Z hodiny si odnášejí mnoho zážitků, ale 
i znalostí.

Mgr. Daniela Malá

Nový projekt na naší škole

V současné době je naše škola zapojena do pro-
jektu Šablony I. Z projektu je fi nancován školní 
speciální pedagog, vzdělávání jednotlivých 
pedagogů i celého pedagogického sboru, do-
učování žáků ohrožených školním neúspěchem, 
logické a deskové hry pro žáky. Škola v tomto 
projektu využije v období od srpna 2017 do čer-
vence 2019 1 739 472 Kč.
Následujícím projektem, který bude probíhat 
další dva kalendářní roky, jsou pokračující Šablo-
ny II. Projekt Šablony II je podpořen Evropským 
sociálním fondem a rozpočtem České republiky 
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdě-
lávání v rámci výzvy č. 02_18_063 Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ II. Šablony II mají naší škole 
nejen zajistit výše uvedené aktivity, které jsou 
žákům, pedagogům i zákonným zástupcům již 
známy, ale chtěli bychom nabídnout žákům nově 
klub komunikace v cizím jazyce a podpořit vzá-
jemnou spolupráci pedagogů v oblasti čtenářské 
a matematické gramotnosti. Postupně budeme 
také realizovat projektové dny ve škole i mimo ni.
Nově se do šablon zapojuje i deset oddělení 
školní družiny. V družině budou dětem nabíze-
ny čtenářské a badatelské kluby, kluby zábavné 
logiky a deskových her. Družina bude rovněž 
pořádat projektové dny. 
V projektu Šablony II bude naše škola čerpat 
2 852 811 Kč. 

Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy

Příprava kulis 
na ZŠ Lidická

V květnu žáky na základní škole v Lidické zcela 
pohltila příprava kulis na divadelní představe-
ní tří pohádek – Brémští muzikanti, Doktorská 
pohádka a Poučná pohádka pro malá čuňátka. 
S nadšením jsme se pustili do kreslení, malová-
ní, natírání a vyřezávání stromů, divokých pra-
sat, psí boudy, kurníku a jiných dekorací. 
Představení se koná 19. 6. 2019 v prostorách 
Památníku Karla Čapka ve Strži u Staré Hutě, 
v  dopoledních hodinách je určeno pro školy, 
odpoledne pak pro širokou veřejnost. Divadlo 
připravujeme společně s 1. ZŠ Dobříš a ZŠ Roso-
vice, naši žáci budou vedle tvoření kulis pohád-
ky také uvádět. 

Plakát a pozvánku na divadelní představení mů-
žete najít www.mestodobris.cz a na stránkách 
pořadatele akce www.brdy-vltava.cz. 
Těšíme se na vás.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

TFA PROJECT – TITANIC – FREDDIE 
– AIDS
Dne 13. 5. měli žáci naší školy šanci zúčastnit se 
jedinečné přednášky o smrtelné nemoci AIDS, 
kterou prezentoval bývalý osobní asistent Fred-
dieho Mercuryho, pan Peter Freeston.

Tento mimořádný projekt proti zákeřné smrtí-
cí nemoci AIDS, kterou jsou nakaženy miliony 
lidí na celém světě, založil český zpěvák Milan 
Šatník. Žáci pokládali dotazy a dostávalo se jim 
emotivních odpovědí a cenných informací o le-
gendě skupiny Queen.
Projekt se nesl v anglickém jazyce, tudíž si žáci 
mohli vyzkoušet, jak rozumí a mluví mimo hodi-
ny anglického jazyka.
Porovnáním dvou neotřesitelných gigantů své 
doby dostali žáci poučení a varování, aby při-
stupovali ke svému životu a zdraví s co největší 
opatrností.

Mgr. Kateřina Křivonosková
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ZUŠ v červnu

První červnové pondělí, tedy 3. červen, patří zá-
věrečnému koncertu ZUŠ, který se koná v 18 ho-
din ve výstavním sále KD. O týden později, tedy 
10. června, ve stejném čase a na stejném mís-
tě, proběhne koncert třídy Lucie Tóth, za účasti 
hostů ze třídy Tomáše Hustolese. 
Ve dnech 17. a 18. června, vždy odpoledne od 
13.30 do 17.30 hod., vypisujeme na naší škole 
přijímací zkoušky. Bližší informace ke zkouškám 
uvádíme na našem webu www.zusdobris.eu.
V měsíci červnu se naše škola hudební složkou 

podílí na projektu zaštítěném MAS Brdy–Vltava, 
kdy se několik vzdělávacích subjektů propojuje 
a společnými silami vytvářejí divadelně-hu-
dební představení. Jiné akce pod záštitou MAS 
Brdy–Vltava pak naše škola zajišťuje v oblasti 
ozvučení. Bližší informace najdete na stránkách 
www.brdy-vltava.cz.
Taneční obor pořádá v červnu několik akcí: ve 
čtvrtek 6. června vystoupí v Domově seniorů, 
13. června se uvede vystoupením v Novém 
Strašecí. Závěrečný večer tanečního oddělení 
pod vedením paní učitelky Jany Kundrátové 
proběhne 25. června ve velkém sále KD, a to 
hned na několika představeních – dopoledne 
od 9 a 11 hodin, večer pak od 18 hodin.
Evropské dny hudby, tradičně pořádané před 
budovou školy, můžete navštívit v pátek 
21.  června odpoledne. V případě nepříznivého 
počasí se přesuneme do sálu školy.
Koncert třídy Petra Kafky, konaný 27. června 
v  sále ZUŠ od 17 hodin, je poslední akcí školy 
pořádanou v tomto školním roce.
Přejeme vám hezké prázdniny plné příjemných 
zážitků a kvalitního umění – a v září se těšíme 
na viděnou na našich koncertech a akcích.

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Žáci SOU Hluboš v projektu EU

V letech 2017–2019 se žáci SOU Hluboš zúčastnili programu Erasmus+ v projektu Mobilita osob 
v odborném vzdělávání. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny čtyři čtyřtýdenní odborné zahra-
niční stáže, kterých se zúčastnilo 34 žáků. Jednalo se o žáky učebních oborů truhlář, automechanik 
a kadeřník. Žáci si na těchto stážích zvyšovali své odborné dovednosti a kompetence. V průběhu 
stáží byli hodnoceni zahraničními partnerskými organizacemi podle evropského systému kreditů 
pro odborné vzdělávání. Všichni žáci na stážích prokázali velmi dobré odborné zručnosti a doved-
nosti a při hodnoceních byli velmi úspěšní.

Ing. Oldřich Půlkrábek

Na konci dubna přijeli na Gymnázium Karla 
Čapka na týdenní výměnný pobyt studenti 
z Marseille. Na základě dotazníků si každý fran-
couzský student předem vybral svého českého 
korespondenta, u kterého potom celý týden 
bydlel. Za české studenty se výměny zúčastnili 
především francouzštináři kvinty a sexty, do-
hromady nás bylo okolo třiceti. Navštívili jsme 
Pražský hrad, Hornické muzeum v Příbrami, 
lanový park nebo třeba dobříšskou pekárnu 
Bedřich a také jsme absolvovali prohlídku Prahy 
s průvodcem… Všichni jsme také byli ve čtvrtek 
oficiálně přivítáni na dobříšské radnici i s malým 
pohoštěním a dárečky. Volné chvíle jsme často 
také trávili společně návštěvami kaváren a par-
ků nebo pražské zoo. Většina Francouzů byla 
nadšená z „našich“ tanců (klasických i dalších), 
kterým jsme zároveň s poznáváním české ku-
chyně a sportovními a uměleckými aktivitami 

věnovali jedno dopoledne ve škole. A protože 
se některé z tanců výborně naučili, mohli jsme 
si i společně zatančit na závěrečném večírku 
v restauraci Na Prachandě, kterým jsme se roz-
loučili. Už se těšíme, až za měsíc přivítají oni nás 
na marseillském lyceu Jean Perrin!

Klára Kopecká, studentka kvinty

Místní akční skupina 
Brdy–Vltava vás srdečně zve
na slavnostní prezentace 
pamětnických příběhů, 
které objevili žáci z Dobříše. 

 
Příběhy našich sousedů
10. června od 16 do 18 hodin
Konírna zámku Dobříš

Na setkání se těší žáci z dobříšských škol a Post 
Bellum.

Místní akční skupina Brdy–Vltava vás srdečně 
zve na společné divadelní představení

Brémští muzikanti 
Doktorská pohádka 
Poučná pohádka pro malá čuňátka

19. června od 17 hodin
Památník Karla Čapka, Stará Huť

Na setkání se těší žáci a učitelé ze ZŠ Dobříš,  
Komenského nám.; ZŠ Dobříš, Lidická; ZŠ Roso-
vice; ZUŠ Dobříš a realizační tým MAP.

Výměna studentů Gymnázia Karla Čapka Dobříš s Francií
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Dětem se pomalu blíží prázdniny a na červen je 
pro ně připraveno spoustu krásných akcí – ne-
jen v anglickém parku, ale také v Zrcadlovém 
sále a v Konírně si někteří z nich vyzvednou svá 
vysvědčení.
Do konce června mohou návštěvníci zámku 
v Galerii JCM zhlédnout výstavu portrétů Rad-
ky Přibyslavské a na léto chystáme výstavu 
naivních obrazů Alexandry Dětinské. Do ex-
pozice připravujeme výstavu svatebních šatů 
a ostatních svatebních doplňků, které si budou 
moci návštěvníci prohlédnout v rámci prohlíd-
ky v  první části expoziční trasy. 23. června od 
19.00 se bude v Zrcadlovém sále konat další 
koncert v rámci benefi čních koncertů na pod-
poru varhan v kostele Nejsvětější trojice v Dob-

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně
září–červen út–ne 8.00–16.30
červenec–srpen po–ne 9.00–17.30

Kulturní program:
1. 5. – 29. 6. – Výstava portrétů Radky 
Přibyslavské v Galerii JCM

23. 6. Benefi ční koncert – Komorní orchestr 
Akademie a Taťjana Medvecká

1. 7. – 30. 9. – Výstava naivních obrazů
Alexandry Dětinské v Galerii JCM

říši. Komorní orchestr Akademie Praha zahra-
je árii z Dona Giovanniho – Symfonii g-moll od 
W. A. Mozarta a slovem bude provázet herečka 
Taťjana Medvecká. Vstupenky budou v ná-
vštěvním centru zámku v prodeji od 4. června. 
Cena jedné vstupenky je 150 Kč. 

Jóga v čajovně s Blankou (každé pondělí 20–
21.30) Každé jógové setkání bude mít své téma. 
Od zaměření se na určitou část těla až po práci 
s čakrami. Ať se bude lekce týkat čehokoli, vždy 
nás na začátku čeká zklidnění, stažení pozornos-
ti dovnitř a práce s dechem.
Jóga v čajovně s Míšou (každou středu 19.30–
21.00) Cvičíme hatha jógu jemně, ale i aktivně 
s důrazem na správné držení těla při cvičení 
i v běžném životě. V lekcích využívám poznatky 
a principy posturální jógy, rolf jógy a rolf pilates. 
Otevřená lekce Tajemství pánevního dna 
(úterý 4. a 18. 6., 2. 7. 18.30–19.30) S radostí zvu 
všechny ženy, které mají zájem o vyzkoušení 
Tajemství. Otevřené lekce jsou bez předchozí 
registrace. Slouží zároveň jako lekce opakovací 
pro ženy, které už Tajemstvím prošly a chtějí své 
znalosti praktikovat společně. Na kurzu budeme 
meditovat, aktivovat a relaxovat pánevní dno, 
cvičit HSS. Nezapomeneme ale ani na emoční 
a energetickou rovinu. Cena 100 Kč, více infor-
mací: www.seminareprozeny.cz.
Meditační setkání dětí (středa 12. 6. 16.30–
18.30) Meditace je vhodná pro děti ve věku 

6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější 
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz 
Oslava letního slunovratu (pondělí 24. 6. 
20.00–23.00) Milé ženy, zvu vás k další oslavě 
v  kole roku. V období vrcholné vlády slunce 
a  plné síly bylin. Na co se můžete těšit? Vyro-
bíme si bylinnou vykuřovací směs a bylinkový 
masážní olej. Určitě si zatančíme a dopřejeme 
si masáž. A pokud nám počasí teplotou dovolí, 
vypravíme se za tmy vykoupat. (Účast na tomto 
dobrodružství je zcela ve vašich rukou.) Příspě-
vek na setkání 300 Kč.

Otevírací doba: sobota a neděle 17.00–22.00
Ve čtvrtek a v pátek možná rezervace pro pět 
a více osob.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, katerina@ca-
jovnadobris.cz.
Pronajměte si jedinečný prostor čajovny – je 
vhodný na různá cvičení, meditace či přednáš-
ky. Cena 150 Kč za hodinu, kapacita až 22 osob 
dle aktivity. 

Kateřina Försterová

Čajovna Dobříš v červnu

Charita Starý Knín a Sdružení Dej mi šanci vás srdečně zvou na seminář

Benefi ční koncert 
pro Stéblo v Dobříši
Benefi ční koncert pro Stéblo, který se uskutečnil 
19. 4. v Dobříši v sokolovně s podporou Nadace 
Divoké Husy, vynesl celkovou částku 119 686 Kč. 
Organizace Stéblo použije tuto částku na zakou-
pení nového automobilu pro zajištění přepravy 
klientů organizace.
Velké poděkování patří Václavovi Kaprhálovi, 
který benefi ční akci uspořádal. Své umění na 
koncertě předvedly kapely A BUDE HŮŘ, SEX 
DEVIANTS, V–POŘÁDKU, NASALÁMU, ABH92, 
které se vzdaly honoráře za vystoupení ve pro-
spěch benefi ce, i jim patří velké poděkování.

Děkujeme za nevšední zážitek i všem, kteří 
na benefi ční akci přispěli.

Mgr. Alena Homolková

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a řím-
skokatolická farnost zve všechny příznivce krás-
né hudby na 4. benefi ční koncert pod názvem

Úsměvy W. A. Mozarta 
Neděle 23. června 2019 od 19.00 hodin 
v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.

Koncert uvádí a slovem 
provází herečka Taťjana 
Medvecká.
V podání Komorního or-
chestru Akademie Praha 
uslyšíme Koncert pro fl ét-
nu, harfu a orchestr C-dur, 
Symfonii č. 40 g-moll od 
W. A. Mozarta a výběr 
Mozartových arií (Leporellova árie z opery Don 
Giovanni, árie „Per qesta bella mano“ pro bas, 
kontrabas a orchestr a Osminova árie z opery 
Únos ze Serailu). 
Sólisté: Roxana Hädler Stirská – harfa; Lukáš Hy-
nek Krämer – fl étna, bas; Indi Stivín – kontrabas.
Diriguje: Pavel Hryzák.
Vstupné 150 Kč.
Předprodej vstupenek v návštěvním centru 
dobříšského zámku od 4. června 2019.
Výtěžek z koncertu je určen na obnovu dobříš-
ských varhan.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan děku-
je za fi nanční dar ve výši 2 690 Kč od ZUŠ v Dob-
říši při příležitosti „Absolventského koncertu 
2019“, pořádaného 16. 5. v Zrcadlovém sále 
dobříšského zámku. 

Ivo Kylar

14. června 2019 od 9 do 13 hodin
Místo konání: 
Dům nad vodou, Pražská 271, Dobříš
Lektorka: 
Bc. Radka Čebišová z organizace Quip, z.ú.

Aktivity projektů „Farní charita Starý Knín po-
máhá rodinám s dětmi i v roce 2019“ a „Svépo-

mocná rodičovská skupina Dej mi šanci“ jsou 
podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina 
a Nadačního fondu Avast.

Rozhodování s podporou
volně navazující na seminář Svéprávnosti lidí s mentálním a zdravotním 
postižením
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Týden PĚSTOUNSTVÍ  
a nabídka Dětského domova Korkyně

Vzpomínky

V tento čas si připomínám již 25. výročí odcho-
du mého manžela Ladislava Holase z Dobříše. 
A  současně je to už i rok, kdy mě opustil můj 
milovaný syn Ladislav Holas.
Stálý smutek v mém srdci bolí a nikdy bolet ne-
přestane.

Marie Holasová s dcerou Janou

Dne 22. června 2019 uplyne 
7 let, kdy nás navždy opusti-
la naše milovaná manželka, 
maminka a babička, paní 
Hanka Hurychová z Dobříše. 

S láskou vzpomíná manžel 
Vláďa s rodinou 

a příbuznými

Dne 28. června 2019 to 
bude smutných 10 let, kdy 
zemřel můj drahý manžel 
Jan Svobodník.

Stále vzpomíná manželka 
Jitka a vnuci Martin a Tomáš

Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout…
Dne 16. června 2019 uplyne 
5 let, kdy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček František 
Novotný.
S láskou vzpomíná manželka 
Věra, syn Tomáš a dcera Ilona

Blahopřání

Naši milí rodiče, manželé Dagmar a Jaromír Žá-
kovi, oslavili dne 30. května 2019 diamantovou 
svatbu. Přejeme jim ze srdce další společná léta 
prožitá ve zdraví a pohodě.

Dana, Iva a Jaromír s rodinami

Poděkování

Pečovatelské službě a ostatním zaměstnancům 
na Dukelském náměstí za přání a dárek k mým 
95. narozeninám, děkujeme. 

Vlasta Fiřtová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Běžíme proti demenci také v Dobříši
Charitativní Běh proti demenci míří letos poprvé nejen do Berouna, ale také do dalších 11 měst Stře-
dočeského kraje. Dobříš zažije tuto sportovně-charitativní událost, která je vyvrcholením celodenní 
akce s názvem Den bez paměti, ve středu 19. 6. 
Pokud si chcete spolu s námi užít sportovní událost určenou pro každého – ostřílené borce, občasné 
běžce i naprosté nesportovce – nebo máte chuť podpořit charitativní akci, přijďte za námi devate-
náctého června do zámeckého parku (anglický park). Začínáme v 17.45 rozcvičkou pod vedením 
trenéra Rozběháme Česko a od 18.00 hod. běžíme/jdeme krásnou trasou parkem. Výtěžkem akce 
podpoříme rodiny pečující o blízkého s Alzheimerovou nemocí. Překonáme společně Beroun, kde 
se v loňském roce proti demenci rozběhlo 250 nadšených účastníků?
Kromě podvečerního běhu, který je zakončením celého Dne bez paměti pořádaného organizací 
Dementia I.O.V., z.ú., se můžeme potkat od 13.00 do 17.00 hodin na Mírové náměstí, kde budeme 
testovat paměť a poskytovat poradenství. Demence je nevyléčitelné onemocnění, při kterém do-
chází k úbytku kognitivních schopností, až k úplné ztrátě soběstačnosti. Mezi její typické projevy 
patří problémy s pamětí, myšlením a plánováním, dále potíže s vyjadřováním, neschopnost roz-
poznávat lidi i věci a také změna osobnosti. V průběhu Dne bez paměti se dozvíte, co dělat, když 
někdo z blízkých trpí demencí, kde vyhledat odbornou pomoc a co například nepodcenit v první 
fázi Alzheimerovy nemoci, která je nejčastější příčinou demence.
Bližší informace na www.charitativnibeh.cz a www.dementia.cz.

Můj život s Alzheimerem…
Jak zvládnout náročnou péči a přitom si zachovat vlastní život? Co mi může pomoci, abych si ucho-
val/a pozitivní myšlení a fyzické síly? A co přesně znamená syndrom vyhoření? 
Těmto otázkám a mnohým dalším se budeme věnovat v pondělí 10. 6. od 17 hodin, v průběhu 
přednášky institutu Dementia na téma „Jak při péči myslet i na sebe a nevyčerpat všechny své 
síly“. Akce se koná v prostorách Pečovatelské služby města Dobříše, na adrese Dukelské nám. 
443. Přednášku povede PhDr. Jaroslava Dvořáková. Pokud věnujete svůj čas péči o druhé, ať už pár 
hodin týdně, nebo každý den, nejste si jistí, zda umíte správě doplňovat energii anebo už na sobě 
vnímáte určité vyčerpání, neváhejte a přijďte. Přednáška je určena široké veřejnosti a je zdarma. 
Konkrétní informace o projektu „Neformální péče” naleznete na webových stránkách naší organiza-
ce www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… 

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče 

tel.: 731 022 091, hana.dementiaiov@gmail.com

Sobota 15. 6., Dobříš–Řitka, 21 km

Start a registrace: 
Dobříš, Mírové náměstí, od 8.00 do 11.00, nebo 
Dobříš, u železniční stanice, od 8.45 do 10.45.

Popis trasy: 
Start na náměstí, po modré turist. značce uli-
cí Plk. B. Petroviče, na kruh. objezdu 2. výjezd 
do ul. Part. Svobody, po levé ruce rybník Papež, 
za ním doleva do ul. Rukavičkářská. Stále po 

modré, po cca 1,6 km od startu mírně doleva, 
kolem židovského hřbitova, stále po modré 
a cyklostezce 308.
Po 1,9 km rozcestí Nad Větrníkem, cyklostezka 
vede doleva, můžeme si zkrátit doprava a na 
km 2,0 se s cyklostezkou zase spojíme. Dále po 
modré a cyklostezce 308. Na km 3,9 modrá i cy-
klostezka 308 zahýbá doleva, po 100 m modrá 
doprava opouští cyklostezku, která vede rovně. 

pokračovnání na straně 12

Poznej krásu Brd

V rámci celorepublikového Týdne pěstounství 
bychom vás rádi pozvali na veřejnou besedu 
s tématem náhradní rodinné péče, která se 
uskuteční 11. června od 18 hodin v Městské 
knihovně Dobříš. Na akci přijali pozvání pan 
Lukáš Langmajer, paní Marie Oktábcová – ředi-
telka Nadace J&T, a další milí hosté. Její součástí 
bude promítání filmu z dokumentárního cyklu 
„Rodiče napořád“. 
Nejen pěstounům je určen náš seminář na 
téma Výchovné a vzdělávací problémy dětí 
a dospívajících v náhradní rodinné péči, kte-

rý se bude konat 8. 6. v Pastoračním centru 
sv. Tomáše, Na Nábřeží 1650, Dobříš, od 9.00 do 
17.00 hodin. Seminářem nás provedou lektorky 
Mgr. Ivana Vlachová a Mgr. Eva Valentová – spe-
ciální pedagožky ve středisku výchovné péče. 
Přímo pro děti z pěstounských rodin pořádá-
me prázdninový odlehčovací pobyt v termí-
nu 15.  7. – 19. 7. v Hrachově. Máme ještě vol-
ná místa! Kontaktujte nás na telefonním čísle 
735 171 848.
Všem čtenářům přejeme krásné léto. 

Dětský domov Korkyně
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Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše 
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na červen

V sobotu 1. 6. v 15.00 hod. bude zahájena vý-
stava JÁ+TY=SPOLU dětí a rodičů ze Sdruže-
ní Dej mi šanci, které pomáhá lidem se zdravot-
ními hendikepy a jejich rodinám. Výstava je ke 
zhlédnutí v Pastoračním centru sv. Tomáše do 
konce června.
Ve středu 12. 6. od 18.00 hod. zveme na 
bohoslužbu s biskupem Václavem Malým 
– v  kostele v Dobříši. Při mši přijmou svátost 
biřmování ti, kteří byli o letošních Velikonocích 
v naší farnosti pokřtěni. 
Ve středu 19. 6. od 19.00 hod. srdečně zveme 
na „Parabiblický literární večer aneb Ježíšův 
příběh dnes“, na němž vystoupí Alexandr 
Flek, evangelický teolog a kazatel, překladatel 
Bible. Také autor parafrázované verze Bible, tzv. 
Parabible. 
Každý pátek od 10.30 do 11.30 hod. probíhá 
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ nejen pro dříve naroze-
né (55+). Jde o nenáročné cvičení na protažení 
svalů, zlepšení fyzické kondice a stability. Cviče-
ní vede lektorka ze Seniorfi tnes, z.s., spoluúčast-
nický poplatek je 70 Kč. 

Vážení spoluobčané,
omlouváme se, že nedokážeme toto jaro uskutečnit soutěž „Rozkvetlá Dobříš“. Přeposíláme vám 
stanovisko města Dobříše, ze kterého je vidět, že to letos opravdu nepůjde. 
Od r. 2017 jsme osadili překopy u DM drogerie keříky, keříky město zaplatilo. Osadili jsme květinami 
záhonek u stromu u Jednoty, záhonek před Jednotou (sazenice platilo město), vypleli jsme kopřivy 
a plevel u pošty. Vypleli jsme záhony růží u pomníků. Betonový truhlík před Jednotou osázela také 
dobrovolnice, která nevydržela nečinnost města.
Proč těm odpovědným nevadí, jak vypadá dobříšské náměstí, hradba panelů, špinavé chodníky, 
pošlapané trávníky, kterými školáci den co den dupou cestou od autobusů. 
Nám to vadilo, a tak jsme chtěli pomoci, ale má to cenu…?
Toto je odpověď města:

Poznej krásu Brd
pokračovnání ze strany 11
Pokračujeme po modré, po 4,6 km míjíme Charvátův rybník (je vlevo). Km 5,2 modrá vede doprava 
až na km 5,5, kde odbočujeme doleva (420 m n. m.). Km 6,1 rozcestí Voznice s turistickým přístřeš-
kem. Zde se modrá napojuje na žlutou a obě vedou spolu s cyklostezkou 8131 doprava. Pokračuje-
me až na rozcestí Chouzavá (km 7,6). Zde se žlutá odpojí doleva od modré. Po žluté se dojde kolem 
hájovny Kytín (km 9,3) k pivovaru Kytín (km 10,5, možnost občerstvení).
Dále po žluté až na km 12,8, kde žlutá odbočuje doprava. Půjdeme rovně po červené a po cyklostez-
ce 8129 na hřebeny. Na km 13,3 rozcestí Červený kříž (530 m n. m.), zde doprava po hřebenové cestě 
a cyklostezce 8129 až na km 15,0, kde červená vede doprava. Po ní k areálu Skalka (klášter, křížová 
cesta, kaple sv. Máří Magdaleny, vyhlídky, stánek s občerstvením). Potom do kopce podél kapliček 
křížové cesty, stále po červené, překročíme silnici Řevnice – Mníšek p. B. (km 16,5) až na km 17,2 
opustíme červenou a dáme se na neznačenou lesní cestu mírně doprava, po dalších asi 220 m se 
cesta zatáčí doprava a rozvětvuje. Zůstaneme na té vlevo a pokračujeme dalších 220 m, kde se cesta 
opět rozvětvuje. Zůstaneme na té levé. Po ní pokračujeme asi 500 m (km 18,4), kde se kříží s další 
lesní cestou. Po ní doleva 180 m, zde doleva jen 100 m a doprava průchodem mezi parcelami do uli-
ce Oblouková. Po ní doprava, křižujeme Lesní a jdeme ulicí Dvorská až na křižovatku se Spojovací. 
Po 225 m po ulici Pražská doleva, po 125 m doleva. Po levé straně je občerstvení U zvířátek (nápoje, 
káva, něco k snědku). Pokračujeme do ulice K Ladům, na jejím konci obejdeme vodárenskou věž 
a jdeme rovně po okraji louky, přejdeme silnici a pokračujeme ulicí Pražská až k samoobsluze. Za ní 
doleva po chodníku až do cíle pochodu Na Návsi.
Celková délka asi 20,5 km, stoupání 317 m, klesání 298 m.
Poznámka: Uvedené vzdálenosti jsou jen orientační, byly získány odečtem z map.

TK Carola 
Sokol Dobříš 
opět vystrkuje růžky 

Po generační obměně členů vyrazily nové ta-
neční páry TK Carola na soutěže. Poprvé vyjely 
do Jičína, kde obsadily první tři místa (1. Dora 
Sojková a Matyáš Herman, 2. Tereza Uriková 
a Jindřich Vrba, 3. Tereza Chmelová a Jan Fürst). 
První dvě místa obhájily tyto páry i na soutěži 
v Praze. Tanečníci se zúčastnili i soutěže v Seze-
micích, kde si opět vytančili celkem 4 medailová 
umístění (Dora Sojková a Matyáš Herman, Tere-
za Uriková a Jindřich Vrba). Klára Uriková s Mi-
chalem Kolářem postoupili do semifi nále a Te-
reza Chmelová s Janem Fürstem se protančili až 
do fi nále. Novým členům se vedlo skvěle!
Největším dosavadním úspěchem klubu se stala 
výhra na Festivalu tanečního mládí 13. dubna le-
tošního roku v Praze na Lužinách. Soutěžní forma-
ce SHREK, sestavená trenérem klubu Stanislavem 
Jílkem, vybojovala v silné konkurenci nečekaně 
1. místo a s ním i postup na Mistrovství České re-
publiky v Plesových choreografi ích v Chrudimi. 

Za TK Carola Sokol Dobříš Klára Uriková

Sokol Dobříš sbírá medaile
Sokolským tanečníkům se stále daří, během dubna a května získali další medaile, 

na všech soutěžích obsazují nejvyšší místa. 
V květnu se zúčastnili MČR v plesové choreografi i v Chrudimi, kde zazářili se svou taneční formací 
Shrek. Tato formace se probojovala do semifi nále a obsadila krásné 8. místo. 
Další tři medaile se podařilo přivézt z Komárova, kde se děvčata z oddílů aerobiku a rope skippingu 
zúčastnila soutěže Princeznička aerobiku. Na konci dubna naše jednota pořádala zálesácké závody 
na vrchu Písek, dobříšská hlídka v kategorii mladšího žactva přivezla stříbro. 
Velkou akci zažila dobříšská sokolovna 28. dubna. Náš šipkařský oddíl pořádal první regionální tur-
naj v Dobříši, který se náramně vydařil.
Všem moc gratulujeme! Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Dobrý den, vážení členové okrašlovacího spolku, 
reaguji na Váš mail, ohledně stanoviska k projektu 
„Rozkvetlá ulice“.
Na základě jednání s paní Loudovou (referentkou 
odboru místního rozvoje) a paní Ing. Harmanovou 
(vedoucí odboru výstavby a životního prostředí) 
jsme došli k tomuto:
 
1) Pokud budete chtít sázet a obhospodařovat po-

zemky města, je nutné: 
Uzavřít s městem Dobříš Dohodu o spolu-
práci při úpravě, péči a údržbě zeleně na po-
zemku ve vlastnictví města Dobříš.
Tuto dohodu by měl mít každý, kdo má v úmys-
lu zvýšit estetickou hodnotu prostředí ve městě 
a zavazuje se pečovat o zeleň za podmínek sta-

novených dohodou. Dohoda specifi kuje rozsah 
výsadby a následnou péči. Tato smlouva se na-
bízela již v minulých letech občanům a SVJ.
Další postup je takový, že na základě uzavře-
né dohody toto bude posouzeno komisí pro 
životní prostředí a ekologii, kde byla za Váš 
spolek v minulých letech členkou poradního 
sboru paní Javorská a následně projednáno 
a schváleno na jednání rady města.
Tímto k bodu1) a 2) Vašeho mailu.

2) Pozemky ve vlastnictví jiných vlastníků je nutno 
řešit přímo s vlastníky, tam záleží na vaší vzá-
jemné dohodě.

3) Každá plocha musí být odsouhlasena. Nelze ak-
ceptovat souhlas mlčky.

Legislativně správně, lidsky špatně. 
Toto je odpověď, která nám bere veškerou chuť pro Dobříš něco dělat. 
Raději se hledají důvody, proč něco nejde.

Za Okrašlovací spolek H. Kahounová
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Svojsíkův závod dříve a dnes
Svojsíkův závod je zá-
vodem skautských hlí-

dek, které se zaměřují na doved-
nosti a znalosti skautských družin 
ve věku od 11 let. 
Jeho historie sahá až k úplným 
počátkům skautingu. V roce 1922 
v rámci Národních skautských 
slavností probíhal skautský závod 
hlídek. Byly v něm úkoly jako stav-
ba stanu, první pomoc nebo sig-
nalizovaní. První ofi ciální závod, 
který se již jmenoval Svojsíkův 
závod, proběhl v roce 1946. Jeho 
disciplíny se od těch současných 
velmi lišily – střelba vzduchovkou, 
zpěv, kreslení panoramatického náčrtu, ukáz-
něnost. V roce 1946 se rozhodlo, že Svojsíkův 
závod bude pořádán ve dvouletých intervalech. 
Bohužel další kolo se konalo až po dlouhých 
23 letech. V roce 1969. A i poté se nepodařilo zá-
vod uspořádat ve dvouletém cyklu, ale zase až 
po 22 letech, tedy v roce 1991. Od té doby se již 
závody pořádají ve dvouletých intervalech. 
Dobříšské skautské oddíly se závodu pravidelně 
účastní. A také se pravidelně umísťují na po-
stupových příčkách závodu. Postupující hlídka 
z  okresního (základního) kola putuje do kola 
krajského, a pokud je úspěšná i tam, probojuje 
se do kola celostátního. Největším úspěchem 
byl náš postup do celostátního kola v roce 2005 
a tam umístění na 2. místě. 
V květnu letošního roku se konalo základní kolo 
závodu v Červeném Hrádku u Sedlčan. Skauti 

a  skautky otestovali své dovednosti ve stav-
bě stanu, vaření, první pomoci nebo třeba ve 
vzájemné spolupráci při překonávání vodního 
toku. A co je letošním úspěchem? Jedna z na-
šich hlídek se umístila na postupovém 2. místě 
a zúčastní se krajského kola. 
Jako vůdce střediska ovšem jako úspěch vidím 
i to, že jsme jako dobříšské středisko do závo-
du postavili celkem 7 hlídek z celkového počtu 
20. Je to myslím dostatečným důkazem toho, že 
se skautingu na Dobříši daří a že vedoucí, kteří 
s  dětmi pracují, jim mají co nabídnout. Děvča-
tům, která postoupila, držím palce do krajského 
kola. Všem ostatním dětem i vedoucím přeji, 
aby si užili letní tábory v přátelské atmosféře. 

Jana Šigutová, vůdce střediska 
prof. Oliče Dobříš

Červen a prázdniny 
v Aerobik studiu 
Orel Dobříš

Další školní rok pomalu končí a s ním přicházejí 
prázdniny. Volnější režim nás čeká i v Aerobik 
studiu Orel Dobříš, ale to neznamená, že se ne-
bude cvičit!

Závěrečné hodiny dětských sportovních kurzů 
i poslední červnové tréninky si rozhodně užije-
me! Cvičit budeme hlavně venku na čerstvém 
vzduchu a děti se mohou těšit i na závěrečný 
PIKNIK S TÁBORÁKEM pro celou rodinu. Ten se 
uskuteční již tradičně na našem hřišti u orlovny 
v pátek 21. června od 16.00 hod. Srdečně tak 
zveme i touto cestou všechny děti z našich dět-
ských i závodních kurzů k opečení buřtů a roz-
loučení před prázdninami.
Lekce dětských kurzů a tréninky závodního ae-
robiku budou probíhat až do čtvrtka 20. června 
dle platného rozvrhu.
Letní rozvrh přináší hodiny pro batolátka i do-
spělé! Opět je připraven speciální rozvrh pro do-
spělé v letním režimu, který bude platit od pon-
dělí 17. června do neděle 8. září a chybět v něm 
nebudou vaše oblíbené lekce. Pro malá batolátka 
budou připravené lekce každou středu od 9.30 
hod., které startují od 17. července a potrvají až 
do konce srpna. S dětmi si pak o prázdninách uži-
jeme také naše akční Sport Campy i soustředění 
pro závodní oddíly. Tak hurááá do toho!
Veškeré aktuální informace naleznete vždy na 
našich internetových stránkách www.aerobi-
kdobris.cz nebo na ofi ciálním Facebooku a In-
stagramu ASOD.  Tým lektorů ASOD

Sokolové v Dobříši jsou velice akční
Pokud by se některý mladý dobrodruh chtěl o prázdninách vypravit mezi bájné Maye, 

stále je ještě několik volných míst na 1. turnusu sokolského letního tábora na Coco, který se koná 
3.–10. srpna 2019. Bližší info: ludackova@seznam.cz.

Program zápasů 
MFK Dobříš – červen

Muži A
1. 6. sobota 10.15 Táborsko B – MFK Dobříš 
8. 6. sobota 17.00 Tachov – MFK Dobříš 
15. 6. sobota 17.00 MFK Dobříš – Čížová
Muži B
1. 6. sobota 10.30 Rožmitál – MFK Dobříš B 
8. 6. sobota 10.15 Rudná – MFK Dobříš B 
15. 6. sobota 17.00 Lety – MFK Dobříš B 
Dorost
1. 6. sobota 10.15 MFK Dobříš – Teplýšovice
8. 6. sobota 10.15 MFK Dobříš – Rožmitál p. T.
Žáci starší (mladší)
2. 6. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Říčany
9. 6. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Benátky n. J.

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu po celou sezonu! 

Letošní akademie byla ovšem výjimeč-
ná a  předčila veškerá má očekávání, 
96 cvičenců se s vysokým nasazením 
představilo ve skladbách aerobiku, 
rope skippingu a ve cvičení na jarní pís-
ničky. Mladší žactvo předvedlo ukázky 
ze cvičení na nářadí a fl orbalisté ukáz-
ku z tréninku. Na všech bylo znát, že je 
cvičení baví. Náš oddíl žen si na letoš-
ní akademii připravil skladbu Duhová 
víla a Českou besedu, k připomenutí 
tradičních tanců mladší generaci. V jed-
notlivých vystoupeních mohli přítomní 
diváci vidět zástupce všech věkových 
kategorií od předškolních dětí až po se-
niorky. Na všech účastnících bylo vidět 
nadšení a radost z pohybu, zejména 
předškoláci byli super! 
Absolutním vrcholem letošní akademie byla vy-
stoupení tanečního oddílu Sokola Dobříš pod 
vedením Stanislava Jílka. S úžasnou elegancí a leh-
kostí zatančili standardní i latinskoamerické tance 
a taneční plesovou formaci. Prostě byli úžasní.

Pro všechny aktéry sokolské akademie a cviči-
tele jednotlivých oddílů byl největší odměnou 
bouřlivý potlesk diváků. Doufám, že v příštím 
roce si zase všichni společně zacvičíme pro ra-
dost sobě i návštěvníkům naší akademie.

Helena Pekaríková

Sokolská akademie
Vážení čtenáři, chtěla bych se s vámi podělit o skvělý zážitek. Dne 14. května pořádal Sokol Dobříš, 
stejně jako v předchozích letech, sokolskou akademii. Na tuto akci se vždy těším, protože s oddílem 
žen připravíme alespoň dva taneční programy a akademii si pokaždé užijeme. 
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1. 4. Stání v křižovatce a před přechodem pro 
chodce je přestupek. Městská policie tato jed-
nání řešila pokutami. Stalo se v ulici Na Trávní-
kách a v ulici Nad Papežem. 
2. 4. Našel hotovost u bankomatu a nenechal 
si ji. Poctivý nálezce hotovost odevzdal na naši 
služebnu a bankovku jsme odnesli do příslušné 
instituce. 
3. 4. Otevírání bytů, v části města Větrník. 
Žádala zdravotní sestra, že se nemůže dozvo-
nit na svoji pacientku, o kterou se pravidelně 
stará. Neotvírala, nebrala telefon. Sestra měla 
důvodnou obavu o její zdravotní stav. Na zá-
kladě poskytnutých informací hlídka MP ihned 
informovala o této skutečnosti IZS. Za pomoci 
HZS Dobříš bylo velitelem zásahu rozhodnuto 
o otevření bytu. 
6. 4. v 7.30 hod. Došlo k vykázání opilého 
muže z prostor v blízkosti bývalého kina. Ten 
zde rozdělával oheň, zjištěno již 2×. Muž dále 
okolo sebe shromažďuje odpad, kdy bylo zjiš-
těno, že si přinesl použitou matraci. Veřejná 
prostranství v okolí znečišťuje výkaly a toto se 
opakuje.
6. 4. v 00.50 hod. Rvačka asi 10 osob u restau-
race Modrá kočka. Na místě byly přítomny 
3 hlídky Policie ČR a hlídka Městské policie Dob-
říš, v součinnosti. V tento den probíhala v hale 
akce Noc bojovníků. Řeší Policie ČR. 
8. 4. Zajišťování dopravní nehody u Prachan-
dy. Jednalo se o nehodu vozidla TIR, narazilo do 

lampy veřejného osvětlení. Řidič způsobil škodu 
na majetku města, cca 15 000 Kč. Na místo byla 
přivolána dopravní policie. Strážníci řídili pro-
voz, do příjezdu DI PČR Příbram. 
10. 4. Nasazena TPZOV – botička – v ulici Fri-
čova. Stání bez karty do zóny, opakovaný pře-
stupek. Řidič nereagoval na naše upozornění, 
výsledkem byla uložená pokuta na příkaz. 
16. 4. Děti požívají alkoholické nápoje 
u  domu čp. 1064. Tak vzešlo z oznámení. Na 
místě hlídka MP nezjistila požívání alkoholu 
dětmi. Pivo zde pil mladík, 18 let. Přesto byl 
upozorněn na obecně závaznou vyhlášku města 
Dobříše č. 4/2015., kde se např. píše, že ve středu 
města je zakázáno požívat alkoholické nápoje 
na veřejných prostranstvích. Všichni přítomní 
byli dále upozorněni, aby používali odpadkové 
koše, kdy byl okolo nich na zemi značný nepořá-
dek. Vše bylo uvedeno do pořádku. 
20. 4. ve 22.05 hod. Zaseklý výtah. V domě 
čp. 1064 došlo k zaseknutí výtahu, kdy se uvnitř 
nacházelo 5 osob. Městská policie a celý IZS na 
místě. U jedné osoby došlo k záchvatu úzkosti 
a bylo potřeba přivolat lékaře. 
28. 4. ve 3.45 hod. Součinnost s PČR ohledně 
vloupání do trafiky na Prachandě. 
29. 4. Pomoc strážníků v rezidenci V Parku – 
upadl nemocný muž, který se nedokázal sám 
zvednout. 

Zapsala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po tele-
fonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a někte-
rého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat. 

Ares (7 let, 44 kg, 
kastrovaný, kříženec NO) 
– k adopci 
Ares byl odchycen ve vesni-
ci nedaleko Dobříše, nikdo 
se o něho ovšem nepřihlásil, 
a tak je už přes rok v útulku 
nabízen k adopci. Ares je 
k lidem velmi přátelský, moc 

rád aportuje, hraje si s míčky i plyšáky, rád se 
mazlí. Nedoporučujeme ho ale k ostatním psům 
(na které i na procházkách negativně reaguje) 
a jiným zvířatům. Je vhodný k rodinnému dom-
ku na zahradu s dobře zajištěným plotem.
 

Deny (13 let, 18 kg, 
kastrovaný) – k adopci 
Deny byl do útulku umístěn 
původními majiteli v jeho 
8 letech. Deny nedůvěřuje ci-
zím lidem a musí si na ně po-
stupně zvyknout. K ošetřova-
telkám je přátelský, přes svůj 
věk je to aktivní pes, který by 

ocenil domeček se zahradou a procházky s majite-
lem. Nedoporučujeme ho k ostatním psům – sam-
cům (fenky má rád), ani k malým dětem.

Megie (7 let, 27 kg), 
v útulku od 5/2019, 
od původních majitelů
Megie je aktivní, k lidem 
přátelská fenka, která miluje 
procházky a pohyb. Má zá-
kladní poslušnost, je zvyklá 
na děti, nedoporučujeme 
ji ke kočkám. Za plotem je 

velmi dobrá hlídačka, ideální umístění je k ro-
dinnému domku, kde by Megie měla dostatek 
pohybu na zahradě a zároveň chodila s páníčky 
i na procházky.

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc duben 2019 

Nasazena TPZOV – botička – v ulici Fričova. Stání bez příslušné parkovací karty do zóny, opakovaný 
přestupek. Řidič nereagoval na naše upozornění, výsledkem byla uložená pokuta na příkaz.
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Projekt Příběhy našich sousedů je za-
měřen na pravdivé příběhy lidí, kteří 
zažili komunismus, válku, ... V projek-
tu jde o to zjistit, jak to u nás vypada-
lo dřív, jaké měla dřívější doba výhody 
a  nevýhody, jak se zde žilo a  podob-
ně. Nejprve se musí dát dohromady 
skupiny žáků z vyšších ročníků. Poté 
se skupinám přidělí pamětník, na kte-
rého si připraví otázky, přijdou k němu 
domů a tyto otázky mu podávají. Celý 
rozhovor se nahrává na diktafon a ka-
meru. S nahraným rozhovorem se dále 
pracuje na počítači – rozhovor se zpra-
covává do videa a poté je představen 
na závěrečné prezentaci.

Julča Šigutová, 7. ročník, 
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Rozhovor s Julčou, účastnicí projektu
Ahoj Julčo, v čem přesně projekt Pří-
běhy našich sousedů spočívá?
V projektu jde o to, seznámit se s pří-
běhy lidí, kteří zažili druhou světovou 
válku, komunismus…

Kdo se tohoto projektu může účastnit?
Do projektu se po celé republice 
zapojují skupiny složené převážně 
z žáků osmých a devátých ročníků zá-
kladních škol. Tento rok je ale na naší 
škole i jedna skupina žáků sedmých 
tříd, ta naše
Jak ses o projektu dozvěděla?
Poprvé jsem o projektu slyšela od paní 
učitelky Cieślik, kterou mám na infor-
matiku.
Proběhl už rozhovor s „vaším“ pa-
mětníkem?
Ano, rozhovor s pamětníkem, se kte-
rým spolupracuje naše skupina, již 
proběhl. Nyní rozhovor zpracovává-
me, abychom ho mohli představit 
na závěrečné prezentaci.
Kdy se uskuteční tato závěrečná 
prezentace?
Prezentace se koná v pondělí 10. červ-
na v Konírně dobříšského zámku.
Děkuji za rozhovor!:)
Ptala se Anežka Kotěrová, 7. ročník, 

ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Příběhy našich sousedů

Regionální občasník od dětí nejen pro děti      červen I 2019

Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008630

Milí čtenáři DRBu, právě držíte v rukách druhé číslo občas-
níku, který pro vás připravují děti ze škol a organizací Dob-
říšska a Novoknínska. Autoři aktuálních příspěvků se v něm 
ohlíží za školním rokem, který se nezadržitelně chýlí ke svému 
konci. Vydejte se na tuto vzpomínkovou cestu s nimi a pusťte 

se do čtení. Ať se vám červnové číslo líbí!

Za redakční radu Adéla Sauerová 
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Foto: archiv Omegáč, 
ZŠ Dobříš, nám. Komenského 35

Můj školní rok
Moje škola toho hodně zažila. Na začátku školního roku jsme byli v Bohutíně 
na škole v přírodě. Během prvního pololetí  jsme chodili na plavání. Navštívil 
nás sportovec a olympionik Honza Tománek. Pak jsme byli na výstavě v Doxu. 
Byli jsme i v Rudolfinu. Slavili jsme 100 let republiky. Paní ředitelka koupila cha-
meleona a konaly se volby jeho jména. Vybíralo se z různých návrhů, například 
Melounek, Cvrčkožrout, Barvička a tak dále. Nakonec vyhrálo jméno (viz šifra).

A B C D E F G H CH

I J K L M N O P Q

R S T U V W X Y Z

Maruška Vandasová, 3. ročník, ZŠ Trnka

Maruška Vandasová, 3. ročník, ZŠ Trnka

. . . . .
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McDonald's Cup 
Ve středu 17. dubna 2019 se naše ZŠ a 
MŠ Malá Hraštice zúčastnila turnaje Mc-
Donald's Cup ve fotbale na 2. ZŠ Dobříš. 
Přijeli jsme naším autobusem, ostatní 
žáci naší školy navštívili místní knihovnu. 
Po programu, který měli v knihovně připra-
vený, se  přemístili za námi na hřiště, aby 
nás podpořili. My jsme sehráli tři zápasy.  
Ačkoliv jsme žádný zápas nevyhráli, užili 
jsme si všichni krásné dopoledne. Vrátili 
jsme se do školy a začaly nám Velikonoční 
prázdniny…

4. a 5. ročník, ZŠ a MŠ Malá Hraštice

Doplnění Redakční rady: do okresního 
kola postoupili žáci dobříšských škol.  Foto: archiv ZŠ a MŠ Malá Hraštice

Jaký byl letošní školní rok
Letošní školní rok, pro některé posled-
ní školní rok, utekl opravdu jako voda. 
Na  konci léta jsem si přála, aby rok rych-
le utekl a už byly další letní prázdniny. Ani 
jsem se nestačila rozkoukat a píšu shrnutí 
celého roku. 
Co vám budu vyprávět, byl to rok jako ka-
ždý jiný. Pršelo, svítilo sluníčko a občas 
napadl nějaký ten sníh, který se hned přes 
první noc změnil v náledí. Tento rok byl ale 
v  jednom jedinečný. Já i další spolužáci 
jsme se konečně museli rozhodnout, kam 
půjdeme na střední školu. Byl to také jeden 
z  dalších náročných roků. Museli jsme se 
pilně učit na zkoušky a usilovat o co nejlep-
ší známky na vysvědčení, protože se nám 
to počítalo do přijímaček. I přes to všechno 
jsme si užívali i výlety. Nechyběly ani mi-
moškolní akce. 
Každou hodinu jsme se snažili přežít, 
úspěšně jsme to vše překonali a teď už nás 
čeká ukončení této základní školy. Nevíme, 
co nás čeká, ale to jsme nevěděli ani tehdy, když jsme do školy 
nastupovali. Celý život nevíme, co nás potká a co nás čeká. Sice 
se mi z  této školy nechce, mám to zde ráda a jsem tu na  to 

zvyklá, těším se ale i na nové lidi a zážitky. Bude mi to tady 
ale opravdu chybět, bude mi chybět náš skvělý kolektiv, který 
jsme si za těch devět opravdu krátkých let vybudovali.

Natálie Holubovská, 9. ročník, ZŠ a MŠ Nový Knín

Foto: archiv skautský oddíl Koťata, Nový Knín

Dne 23. 3. jsme autobusem odjeli do Pra-
hy, šli jsme do Jump arény ve Zličíně. Když 
jsme tam došli, udělali pár fotek, posvačili 
a pobavili se. Vešli jsme po té dovnitř, netr-
valo dlouho a už jsme byli na trampolínách. 
Měli jsme i trénink s trenérkou, menší hol-
ky se chtěly moc naučit salta, jak dopředu, 
tak i dozadu. My větší jsme šli všichni spolu 
do vedlejší místnosti, kde byla drtivá poráž-
ka a my jsme se tam dost vyblbli. Byli jsme 
tam asi hodinu a byli jsme dost unavení. 
Poté jsme se všichni sebrali a už jsme odešli, 
myslím, že to všem bohatě stačilo. Nastou-
pili jsme do autobusu a odjeli jsme společ-
ně zpátky do Knína. Myslím, že tento výlet 
do Jump parku se všem moc líbil, a vedoucí 
říkala, že si to zase někdy zopakujeme. 

Lenka Semerádová, 
skautský oddíl Koťata, Nový Knín

Alžběta Poláková, 9. ročník,  ZŠ a MŠ Nový Knín



3

„Pozor, padají boby!“ 
„Bum!!!“ 
„Honem, nastupovat, odjíždíme.“ 
„Počkejte, ještě nemáme všechno nalo-
ženo.“
A tak jsme vyrazili. Někdo si fotil kra-
jinu, někdo hrál slovní hry a někteří se 
snažili usnout. Ovšem většině se to ne-
podařilo.
„Písk!!!“ A autobus prudce zabrzdil a už 
jsme v Národním parku Šumava. Zdálo 
se to jako chvilka, ale ve skutečnosti 
to bylo půldruhé hodiny. Jeli jsme dvě-
ma autobusy. Náš zastavil hned před 
naší chatou a ten druhý jel dál ke Stře-

disku environmentální výchovy, kde by-
dlel zbytek výpravy. Naše chata byla asi 
padesát metrů od cesty, byly u ní bun-
kry, ve kterých jsme později dělali bitvy 
v koulování, na střeše byly závěje sněhu 
a z nich trčely rampouchy.
Vešli jsme do chaty a rozdělili se do po-
kojů. V každém pokoji byla samostatná 
kamna, ve kterých jsme si museli sami 
topit dřevem a uhelnými briketami. 
Jako vždy se někteří hádali o  to, kdo 
bude spát na palandě. Vždy na oběd 
a  večeři jsme chodili do hotelu Rankl. 
Byli jsme rozděleni do čtyř skupin: A, B, 
C a D. Také jsme chodili na výlety (jak 

jsme se na ně také dostávali, najdete 
v  tajence). Šli jsme třeba dolů na naši 
chatu a dál na rozcestí U Davida. Tam 
šla skupina B, další skupina bobovala 
na kopci za Ranklem. Další dvě skupiny 
byly na programu, kde jsme na sněžni-
cích chodili do lesa, třeba k Hamerské-
mu potoku, který teče kolem Horské 
Kvildy. Naštěstí tam nebyla nejpřísnější 
zóna NP, takže jsme mohli mimo vyzna-
čené cesty a bobovat na louce.
Čtyři dny utekly jako voda a už jede-
me zpátky domů, všichni jsme se těšili, 
že se vyspíme ve svých postelích.

Šumava ve sněhu 7.–11. ledna

Škola Trnka

Křížovka
1. Na čem jsme sjížděli z kopce?
2. Čeho byl na Šumavě metr?
3. Jak se jmenují věci, které jsme měli připevněné na botách 

kvůli chůzi ve sněhu?
4. Jak se jmenuje potok, který teče kolem Horské Kvildy?
5. Co jsme museli dělat sami?
6. Na co jsme si dělali za chatou dráhu?
7. Na jakou hru tam byly bunkry?
8. Jaký je Šumava park?
9. Jaká zóna je v národním parku nejpřísnější?

1.

2.

3.

4. potok

5.

6. na

7. na

8.

9.

Filip Španěl, Vít Růžička, Ladislav Sarnovský, 
Rosemarie Kylarová, Theo Bigoni, 
4. a 5. ročník, ZŠ Trnka

Maruška Vandasová, 3. ročník, ZŠ Trnka

Zlatý list
Milí čtenáři, rádi bychom vás seznámili 
s tím, co jsme v tomto roce zažili s na-
ším oddílem.
Tento rok, stejně jako každý jiný, byl 
plný zábavných a zajímavých akcí. Le-
tos jsme se poprvé jako skauti zúčast-
nili střediskového srazu v Novém Kní-
ně, kde se hrály různé skupinové hry. 
Společně jsme se seznámili s historií 
našich oddílů. Nechyběla ani noční bo-
jovka.
Kromě každoměsíčních výprav jsme 
také navštívili Techmánii v Plzni, ve kte-
ré jsme se poučili o různých přírodních 
jevech a chemických reakcích.
V červnu nás čeká Intercamp – význam-
ná evropská sešlost skautů v Holand-
sku a pak konečně tábor.

Hugo Dvořák, 
skautský oddíl Zlatý list, Dobříš

Správné odpovědi z minulého čísla:
Str. 3: Kaplička se nachází v obci
 MALÁ HRAŠTICE
Str. 3: Varta
Str. 4: Pan Olič byl dobříšský UČITEL 



Nový 
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Naše škola dne 14. 12. 2018 navštívila areál .....................................
................., který se nachází v Příbrami. Je  to poutní místo, význam-
ný barokní areál a historická památka, která v letech 2015 a 2016 
prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Naše prohlídka byla s výkladem. Jako 
první  jsme si prohlédli ambity s obrazy z 18. století. Na  všech obra-
zech je zmenšený obraz Panny Marie Svatohorské a letopočet, kdy 
se daná událost – zázrak stal. Dále jsme navštívili  kapli  sv. Máří 
Magdalény, která je vyzdobena umělými krápníky. Tento zajímavý 
areál leží  nedaleko a přesto ho spousta z nás nikdy předtím nena-
vštívila.  Moc se nám to líbilo a potom jsme se už všichni moc těšili 
na blížící se Vánoce.

Karolína Alešová, Matěj Smrčina a Matěj Vandas, 
5. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Křížovka 

1. kus pevniny obklopený vodou
2. součást zdravé stravy
3. ranní jídlo
4. ten, kdo putuje
5. historická …….
6. synonymum pro slovo kopec
7. stavební sloh
8. naše okresní město
9. dopravní prostředek

1. O

2. V

3. S Ě

4. O K

5. P T

6. A

7. O

8.

9.

Žáci 4. a 5. ročníku, ZŠ Malá Hraštice

Lenka Hošková, 4. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Zuzka Bezoušková, 
3. ročník, ZŠ Malá Hraštice

Krása jara
Jaro, jaro, vítá nás,

nejkrásnější ze všech krás.
Zimo už běž pryč,
vezmem na tě bič.

Zvířata se rodí,
zima od nás chodí.

Kytičky se probouzí,
nebe se nám rozbouří.
Nekoukejte na tablety,

venku už jsou krásné květy.

Alička Macurová, Kačka Konopásková, 
Daniel Sieger, ZŠ Malá Hraštice
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Volby do Evropského parlamentu ve Staré Huti
Volební účast 34,18 %

Česká pirátská strana 18,18 %
68 platných hlasů
ANO 2011 17,37 %
65 platných hlasů
ODS 15,77 %
59 platných hlasů
Koalice STAN, TOP 09 11,49 %
43 platných hlasů

Setkání s občany 

Dne 25. 4. se konalo další setkání s občany v nově rekonstruovaných prostorách kulturního domu. 
Přítomno bylo přibližně 60 občanů, kteří byli v úvodu informováni o získání dotace na výstavbu 
nové MŠ z programu IROP, o předpokládaném průběhu stavby, termínu dokončení a o paralelním 
provozu MŠ ve stávajících prostorách. Všichni přítomní se dále dozvěděli, že v letošním roce dojde 
ještě k opravě fasády KD a že úvěr, který si obec na pořízení nemovitosti vzala, bude splacen v roce 
2020. V loňském roce také proběhla anketa, zda zachovat a opravit, popř. zda zbourat dřívější po-
žární nádrž Pechrák. Většina obyvatel se vyslovila pro zbourání, nicméně budoucnost nádrže musí 
být projednána s Povodím Vltavy, v jejichž majetku se nádrž nachází. Bude také zvýšen počet kon-
tejnerů na bioodpad. Sportovci se dočkají rozšíření kabin na hřišti. Následně došlo k diskuzi nad 
tématy, která trápí každého z nás, jako je nakládání s odpady, volný pohyb psů a úklid po nich, 
údržba zeleně a dokončení protihlukové stěny v Krásném životě.

Začátkem května byli na louce směrem k Památníku Karla Čapka umístěni koně. Jako instalač-
ní materiál pro ohradu byly bez vědomí obce použity lípy podél komunikace. Neprodleně jsme 
kontaktovali v dané věci MÚ Dobříš, odbor životního prostředí. Pronajímatelka louky a majitelka 
koní nevidí v navrtání každého jednotlivého stromu problém. Věc je tedy v řešení a o průběhu vás 
budeme informovat.

Bioodpady

Od měsíce června posílíme počet kontejnerů, 
které jsou umístěny po obci. Uvádíme, kde 
a v  jakých termínech jsou kontejnery na bio-
odpad umisťovány:
Sudé týdny: Krásný život, Malostranská (u tří-
děného odpadu), Vrbová, Zahradní (v parku 
u mostu)
Liché týdny: Ke Strži, U Tratě, Sportovní, Karla 
Čapka (u MŠ), U Pískovny (Nad Strží)
Děkujeme všem, kteří respektují, že do kon-
tejneru patří pouze biologicky rozložitelný 
odpad, větve odkládejte vedle. Do biologicky 
rozložitelného odpadu nepatří ani prkna z krá-
líkárny, ani rozlámané skříně…
Věříme, že s přibývajícími místy pro pohodlné 
odložení bioodpadu začne postupně ubývat 
potřeba individuálních svozů bioodpadu, kte-
rý je časově náročný.
Pokud máte připomínku týkající se umístění 
kontejnerů na bioodpad, kontaktujte nás tele-
fonicky 318 522 269, osobně nebo prostřednic-
tvím emailu (stara.hut@worldonline.cz) nebo 
facebooku a  navrhněte řešení. Kontejnery 
umístíme tak, aby byly dostupné pro většinu 
obyvatel. 

Moc děkujeme Obecnímu úřadu 
a panu Václavu Maškovi za zasazení krásné lípy 
před školou. Žáci ke kořenům stromu vložili po-
selství pro další generace.

A teď akce co nás 
čekají...
4. června 2019 
zavítá na naši ško-
lu pan fotograf. 
Bude fotit žáky, 
aby v  budoucnu 
mohli vzpomínat 
na školní léta.
6. června 2019 se 
uskuteční poslední 
setkání předško-
láků „My se školy 
nebojíme”.
7. června 2019 od 
8  hodin spustíme 

novou soutěž „Huť má talent”. Do soutěže se přihlá-
sili všichni talentovaní žáci a věřte, že je jich hodně...
Nebude se jenom zpívat, tancovat, malovat, ale 
i vařit a přednášet..., bude se opravdu na co dívat. 
14. června 2019 se sejde školní parlament, který 
zhodnotí celý školní rok.

17. června 2019 se celá škola pojede podívat 
do Obecního domu v Praze na výstavu Zdeňka 
Buriana.
19. června 2019 první a druhý ročník navštíví 
„Země ráj” v Kovářově.
24. června 2019 přijede pan JO se svými opič-
kami a papoušky.
27. června 2019 se bude konat na školní zahra-
dě „Zahradní slavnost” od 16 hodin. Tímto by-
chom chtěli pozvat všechny žáky, rodiče, přáte-
le školy a Obecní úřad na tuto akci. Všichni jste 
srdečně zváni.
29. června 2019 si rozdáme vysvědčení a hurá 
na prázdniny...
Všem přejeme krásné léto, užijte si dovolenou 
a v září opět na shledanou.

Dana Kunrtová

... a máme tu červen, poslední měsíc v tomto školním roce

Pozvánka
na 5. veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 24. 6. 2019 od 18 hodin 
v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Letošní stavění májky a pálení čarodějnic se 
obzvlášť vydařilo. Svou návštěvností předčilo 
několik předchozích let. Májka svou výškou 
nejspíš také zaznamenala dlouhodobější re-
kord. Moderní čarodějnice pak zaplála pod 
přísným dozorem místních hasičů. A přispě-
ním DJ Pepy se návštěvníci rozcházeli jen 
neradi s hodinou nočního klidu… Děkujeme 
všem, kteří se podílí jak na přípravě akce, tak 
následně na jejím průběhu po celý večer. 

Klub důchodců

Klub důchodců pořádá v sobotu dne 22. 6. 
2019 zájezd do Jablonce nad Nisou, kde na-
vštívíme muzeum bižuterie a v odpoledních 
hodinách si prohlédneme zámek Sychrov. Od-
jezd od kapličky je v 7 hod. Poplatek je pro čle-
ny 200 Kč, děti 150 Kč a ostatní 350 Kč. Spolu 
s přihláškou se přijímá platba poplatku každý 
čtvrtek v době od 15–16 hod. v klubovně OÚ.
Klub důchodců pořádá sousedské poseze-
ní s hudbou a s jubilanty v neděli 30. 6. 2019 
v  kulturním domě Stará Huť. Začátek je ve 
14 hod.

KSČM 7,75 %
29 platných hlasů
SPD 6,41 %
24 platných hlasů
ČSSD 4,54 %
17 platných hlasů
KDU-ČSL 4,01 %
15 platných hlasů
HLAS 3,47 %
13 platných hlasů

Kompletní výsledky 
se dozvíte 
na webových stránkách 
obce nebo 
na www.volby.cz.
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Postrádáte nějaké informace ve zpravodaji 
Nový směr? Kontaktujte nás. 

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430, 
262 02 Stará Huť, 

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

Významného životního jubilea 
se v měsíci červnu dožívá 
paní Marie Vitásková, Eva Skalníková, Zdeňka 
Týrová a pánové Petr Řehák, Ladislav Šinágl 
a Pavel Němec. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji OÚ a členkám SPOZ, Klubu důchod-
ců, Sboru dobrovolných hasičů za blahopřání 
a dárky k narozeninám a své rodině za velkou 
pomoc a pěkné dárky.

Marie Cihelková

Děkuji děvčatům ze SPOZ a OÚ ve Staré Huti 
– pí. Jindřišce Němcové a Lence Kubátové – za 
příjemné posezení, gratulaci a pěkný dárek 
k mému životnímu jubileu. Svojí milou návště-
vou jste mne velmi potěšily.

Mirek Fotr

Děkuji obecnímu úřadu, paní Aničce Pechano-
vé a paní Jarušce Březinové za milou gratulaci 
a dárek k mým narozeninám.

Jarmila Teřlová

Upřímně děkujeme všem, kteří se snažili zmír-
nit naši bolest slovy útěchy, květinovými dary 
i svojí účastí na rozloučení s naším hodným 
manželem a tatínkem panem Jiřím Hanusem. 

Rodina Hanusova

Nejmladší členové Místního kulturního stře-
diska předvedli v kulturním domě ve Staré 
Huti opět krásný výkon v pohádce Tři princez-
ny na vdávání. Tentokrát se představilo hned 
několik nováčků, kteří se svých rolí ujali s ob-
rovským nadšením. Děkujeme jak účinkují-
cím, paní Dagmar Majzelové a Romaně Mo-
cové za vedení, ale také všem ostatním, kdo 
se na realizaci podílí, za krásné odpoledne. 

Vážení čtenáři,
měsíc květen jsme zahájili 

programem pro předškolní děti „MY SE ŠKOLY 
NEBOJÍME“. Děti tak měly možnost se seznámit 
se školním prostředím a s tím, co je čeká s ná-
stupem do 1. třídy ZŠ. 
7. 5. k nám přiletělo dravé ptactvo. Děti se 
dozvěděly nejen zajímavé věci o sokolech, 
orlech, sovách, ale na vlastní oči mohly tyto 
krásné dravce i vidět.
K měsíci květnu neodmyslitelně patří Svátek 
matek. Děti svým maminkám vyrobily krásná 
přáníčka pro radost a potěšení. Třetí týden 
měsíce jsme věnovali besídkám jednotlivých 
tříd, na které se děti pilně připravovaly a za je-
jich výkon byly odměněny velkým potleskem. 
Dne 14. 5. proběhl zápis do mateřské školy 
a již nyní se těšíme na nové kamarády. Jako 
v předchozích letech, tak i letos jsme se účast-
nili projektu „DEN BOJE PROTI RAKOVINĚ“, kdy 
jsme měli možnost zakoupení kytičky měsíčku 
lékařského. Všem, kteří přispěli, velice děkuje-
me. Za hezkého počasí jsme podnikli výlet do 
Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově. Pro děti 
byl připravený výukový program s exkurzí po 
záchranné stanici.
Ke konci měsíce proběhlo společné focení 
a  o  pár dní později k nám do školky zavítali 
hasiči, kteří nám povídali o jejich profesi. Ke 
Dni dětí měly naše dětičky možnost vidět na 
naší zahradě ukázky hasičské techniky. Před-

poslední den v měsíci byl vyhrazený pro naše 
předškoláky, kteří si vyzkoušeli, jaké to je spát 
v mateřské škole bez rodičů. Čekalo je i opékání 
špekáčků, pyžamová párty a plno jiné zábavy. 
Děti si to náležitě užily. 
Květen byl v naší školce opravdu pestrý, užili 
jsme si spousty kulturních akcí a výletů. 
A co nás čeká v posledním školním měsíci červ-
nu? Celodenní výlet na zříceninu „VRŠKAMÝK“, 
do mateřské školy zavítá kino s pohádkou 
„KRTEČEK A VESMÍR“ a spoustu dalších zají-
mavých akcí. Konec školního roku zakončíme 
rozloučením s předškoláky na OÚ a na zahradě 
ZŠ se uskuteční ZAHRADNÍ SLAVNOST, kde pro-
běhne slavnostní pasování předškoláků.
Přejeme Vám všem pohodové a krásné léto.

Děti a kolektiv MŠ Stará Huť 

Středa 5. 6. 2019 od 19 hod. – Zdeněk Izer 
– Na plný coole! Vystoupení s videoprojekce-
mi, imitací zpěváků a zpěvaček, plné kostý-
mů a  převleků. Vstupenky je možné zakoupit 
v předprodeji Ticketportal.cz nebo na místě.

Místní kulturní středisko ve Staré Huti uvede 
v kulturním domě v sobotu 8. června od 19 hod. 
a v neděli 9. června od 18 hod. pohádku plnou 
hudby, zpěvu a tance pro dospělé a starší děti 

Taneček přes dvě pekla, kterou připravuje diva-
delní soubor dospělých. Vstupné 60 Kč.

Památník Karla Čapka srdečně zve 
na červnové programy:
8. 6. od 20 hodin Muzejní noc – netradiční ve-
černí prohlídka expozic
15. 6. od 14 hodin Vernisáž zahradních ob-
jektů – Landart v provedení studentů SUŠ 
Trenčín, zahradní koncert skupiny Půljablkoň.

Program kulturního domu Stará Huť v červnu 2019

Národní házená v květnu 

V rámci mezizemských utkání Čechy – Morava 
se uskutečnil Superpohár mládeže. Do turnajů 
reprezentačních výběrů jednotlivých krajů bylo 
do týmů za středočeskou oblast nominováno 
několik našich hráček a jeden hráč. Za mladší 
žačky, které skončily na medailovém 3.  místě 
nastoupily Musilová, Kašpárková, Guillen, Ko-
ciánová a Netscherová. Za družstvo starších 
Kulhavá, Motáková a Kašpírková. Ty obsadily 
4. místo. A šestí skončili mladší žáci, za které 
nastoupil Pešek. I to svědčí o výborné úrovni 
mládežnické házené v našem oddíle a  jme-
novaným patří poděkování za úspěšnou re-
prezentaci Staré Huti. K tomu ještě družstvo 
koeduků (smíšené mladší žactvo) vyhrálo kon-
cem dubna silně obsazený turnaj v Krčíně!
Potvrzují to také květnové výsledky mládež-
nických týmů v oblastním přeboru, na rozdíl 
od družstev mužů a žen, kterým se na jaře ne 
vždy daří.

V Modřanech muži prohráli 24:20, ženy s béčkem 
11:9, vyhrály st. žačky 25:11 a mladší 24:1.
Na Spojích Praha muži zvítězili 19:11, ženy pro-
hrály 18:17, st. žačky vyhrály 19:4 a koeduci 10:9. 
 
Připomínám, že 8. června se dočkají i naši pří-
znivci a fanouškové, protože se bude hrát ko-
nečně také doma, ve Staré Huti s Čakovicemi.
8.30 muži, 9.45 koeduci, 10.50 ženy s A, 12.05 
st. žačky s B., 13.10 opět ženy s B a 14.25 st. 
žačky s A.

j.s.

Zprávičky z mateřské školičky

Kopaná

 1. 6. TJ Stará Huť – Sokol Hvožďany 17 hod.
 9. 6. Sokol Nečín – TJ Stará Huť 17 hod.
 15. 6. TJ Stará Huť – Ligmet Milín 17 hod.

I když máme nové míče, stále lítaj mimo tyče.
Pokud chceme prohrám mávat, 

tak musíme góly dávat.




















