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Dobříšské regionální trhy 

Také o prázdninách si budete 
moci nakoupit čerstvé lokální 
potraviny, poslechnout si pří-
jemnou hudbu a užít si skvělou 
atmosféru na Dobříšském regio-
nálním trhu! 
Regionální trhy se o prázd-
ninách konají v sobotu 13. 7. 
a v sobotu 10. 8. vždy od 8.00 
hod. na náměstí Komenského.
Těšíme se na vás!
Regionální trhy 14. 9. se budou 
konat v rámci akce Zažít město 
jinak a Dobří(š) v pohybu.

Oprava komunikace ulice 
Pražská se blíží

Rekonstrukce komunikací a bez-
prostředně přilehlých chodníků 
ulice Pražská, Mírového náměstí 
a ulice Příbramské bude v úse-
ku od zámku až po křižovatku 
Příbramské s ulicemi Fričova 
a Františka Průši. Celý projekt re-
konstrukce se dělí na dvě etapy. 
První etapa rekonstrukce ko-
munikace ulice Pražská by měla 
začít v  srpnu 2019. Jedná se 
o úsek od zatáčky u dobříšského 
zámku směrem do centra města 
až ke světelně řízené křižovatce 
s odbočkou do ulice Plk. B. Petro-
viče. „Aktuálně probíhá zadávací 
řízení na výběr dodavatele stav-
by s termínem pro odevzdání 
nabídek do 15. 7. 2019, který ad-
ministruje Krajská správa a údrž-
ba silnic Středočeského kraje,“ 
upřesňuje Ing. Markéta Samco-
vá, projektová manažerka OMR 
města Dobříš.

pokračování na straně 3
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Vážení a milí 
spoluobčané,
uplynulé období bylo ve 
znamení řady událostí jak 
ve městě, tak na dobříšském 
úřadě. Na tomto místě nelze 
jmenovat všechny, tak zmí-
ním alespoň ty, které by Vás 
neměly minout:

Důležitou změnou v měsíci červnu bylo nové obsazení 
pozice tajemníka městského úřadu. Tým vedení radnice 
posílil Jan Horník, který má bohaté zkušenosti v oblas-
ti státní správy, a věřím, že bude pro náš úřad více než 
zdatnou posilou. Vítám jej v Dobříši a přeji si, aby se mu 
zde dobře pracovalo. Další změnou pak byla rezignace 
Ivo Salcmana na post zastupitele, jeho novým nástupcem 
se stal Mirek Sochor. Ještě jednou co nejsrdečněji děkuji 
Ivo Salcmanovi za jeho spolupráci, a to nejen za sebe, ale 
za všechny kolegy radní a koaliční zastupitele. 

Pro občany Dobříše jsme připravili novou webovou apli-
kaci, která Vám umožní zapojit se do plánování výsadby 
zeleně v našem městě. Označte svůj požadavek do mapy 
a již na podzim se Vám může vyplnit. Odstartoval také 
nový projekt s názvem Tvoříme Dobříš 2019: V rozpočtu 
města je vyhrazeno 100 000 Kč na Vaše podněty a přá-
ní ve prospěch města Dobříše, o jejichž realizaci můžete 
rozhodovat svým hlasováním  v září 2019. Návrhy na pro-
jekty lze předkládat do konce července. 

Nejvyšší ocenění získalo dětské oddělení místní 
knihovny, které se v letošním roce již podruhé stalo ví-
tězem prestižní celostátní soutěže Kamarádka knihov-
na. Společně s dobříšskými knihovníky jsem přebírala 
tuto cenu v budově Národní knihovny v Praze. 

Radostné a plné dobré nálady bylo otevření nového 
dobříšského skate/bike parku po úspěšném dokonče-
ní jeho rekonstrukce. Den poté jsem s potěšením pře-
dávala ocenění skvělým týmům dobrovolných hasičů 
v tradičním závodě „O pohár starostky města“. 
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Tvoříme Dobříš 2019 
– Zahajujeme nultý 
ročník participativního 
rozpočtování 
Během čtvrtečního horkého pod-
večera 13. června proběhlo v KD 
Dobříš historicky první, ale jistě ne 
poslední veřejné setkání iniciativy 
Tvoříme Dobříš 2019. Během něj 
se zúčastnění zájemci seznámili 
se systémem participativního roz-
počtování, což je jeden ze způsobů, 
jak zapojit občany do rozvoje měs-
ta prostřednictvím návrhů na úpra-
vy a zlepšení fungování veřejných 
prostranství. Pro aktuální nultý roč-
ník je na realizaci vítězného návrhu 
vyčleněno 100 000 Kč.
Občané podávají návrhy prostřed-
nictvím online formuláře na strán-
ce iniciativy Tvoříme Dobříš 2019 
a zároveň je podmínkou představit 
na veřejném setkání, které se usku-
teční 10. 9. V současné době se na 
stránkách první nápady již objevu-
jí. Návrh nejprve zpracuje admini-
strátor, který vyřadí projekty ne-
vyhovující zadaným podmínkám, 
následuje „kolečko“ přes úředníky 
města, kteří posoudí možnost rea-
lizace a fi nanční náročnost návrhu.  

pokračování na straně 2
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Městský úřad má nového 
tajemníka

JUDr. Jan Horník, 
Ph.D., je absolven-
tem Právnické fakul-
ty Univerzity Karlovy 
v Praze, kde působil 
v letech 2008–2010 
jako interní dokto-
rand katedry trest-
ního práva. V únoru 
2008 nastoupil na 
legislativně-právní 
oddělení odboru 

dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva 
vnitra (zejména výklad zákonů o obcích, o kra-
jích, o  hlavním městě Praze a o svobodném 
přístupu k informacím). Poté působil od března 
2009 jako vedoucí oddělení kontroly na témže 
odboru (kontroly výkonu samostatné působ-
nosti svěřené územním samosprávným celkům 
a kontroly výkonu přenesené působnosti svěře-
né krajským úřadům). V letech 2006–2008 získal 
praktické zkušenosti s územní samosprávou 
jako člen zastupitelstva obce a člen kontrolního 
výboru. Od října 2010 se věnuje rovněž proble-
matice boje s korupcí (je mj. spolutvůrcem Stra-
tegie vlády v boji proti korupci na období let 
2011 a 2012 či Strategie vlády v boji s korupcí na 
období let 2013 a 2014). Byl také akademickým 
pracovníkem katedry trestního práva Policejní 
akademie ČR v Praze a  odborným asistentem 
v  Ústavu veřejného práva Panevropské vysoké 
školy. Stále působí jako lektor a člen zkušebních 
komisí pro ověřování zvláštní odborné způso-
bilosti v Institutu pro veřejnou správu Praha. Je 
autorem publikací a článků jak z oblasti územní 
samosprávy, tak z oblasti boje s korupcí. Posled-
ní 4 roky zastával funkci tajemníka Městského 
úřadu Hostinné a ve Svazku obcí Horní Labe pů-
sobil jako specialista pro rozvoj mikroregionu.

-red-

pokračování z titulní strany
O navržených projektech se během srpna bude 
veřejně hlasovat prostřednictvím unikátního 
kódu zaslaného na číslo mobilního telefonu. 
Občané, kteří nemají přístup k internetu, budou 
mít možnost odhlasovat v informačním centru 
na Mírovém náměstí. Projekt oceněný nejví-
ce hlasy veřejnosti bude městem realizován. 
„Neznamená to ovšem, že by ostatní návrhy 
zapadly. Je možné je přihlásit do dalšího roč-
níku, který plánujeme, a výjimkou není ani pří-
pad, kdy se město nechá veřejností inspirovat 
a projekt pak zařadí k realizaci v rámci městské-
ho rozpočtu,“ podotýká radní Pavel Svoboda, 
který je spolu s Šárkou Krůtovou, koordinátor-
kou projektu Dobříš – Zdravé město a místní 
Agenda  21, a  radním Miroslavem Sochorem 
garantem dobříšského participativního rozpoč-
tu. „Návrhy mohou občané podávat do konce 
července. Hlasování spustíme v průběhu srp-
na a vítězný projekt vyhlásíme v sobotu 14.  9. 
v rámci akce Zažít město jinak. Byli bychom rádi, 
kdyby se realizace vítězného návrhu podařila 
do konce roku. V listopadu bychom pak chtěli 
oficiálně spustit první ročník participativního 
rozpočtu s realizací během roku 2020 a s  vyš-

ší finanční částkou,“ doplnil Miroslav Sochor. 
Všechny potřebné informace k podávání návrhů 
jsou dostupné na webu tvorime.dobris.cz. Do-
tazy je možné zaslat také garantům: svoboda.
pavel@mestodobris.cz, sochor@mestodobris.cz 
nebo krutova@mestodobris.cz. -red-

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

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 musejí 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 náměstí 
119. Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání 
občánků včetně souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů doručte nejlépe osobně na matriku 
Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mailem 

na matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. For-
mulář obdržíte přímo na matrice, popř. je zveřej-
něn 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.

Přidejte se k nám aneb Zažít město jinak!
V sobotu 14. 9. proběhnou v Dobříši sousedské slavnosti, jejichž náplň vytvářejí sami obyvatelé 
či spolky. Poprvé se tak připojujeme k úžasné celostátní akci, kterou zaštiťuje organizace Auto*Mat, z.s.
Slavnosti s výstižným názvem „Zažít město jinak“ jsou založeny na principu společného sdílení ve-
řejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnického nasazení místních lidí a mnoha dalších 
subjektů. Cílem je, abychom vystoupili ze stereotypu vnímání veřejného prostoru, uvědomili si jeho 
hodnotu a také se mezi sebou poznali. Hlavní prostor na slavnostech budete mít právě vy!
Lze například uspořádat bazar knih, výstavu fotografií či jiných děl, ochutnávky dobrot, různé sou-
těže, čtení poezie, divadlo na ulici atd. Nápadům se meze nekladou! 
V tomto termínu proběhne mimo jiné i Dobříšský regionální trh a čtvrtý ročník akce „Dobří(š) v pohybu“. 
Společně s dalšími aktivitami jednotlivců, spolků či podnikatelů dojde k propojení mnoha zajímavých 
akcí v jeden den. Užijeme si den naplněný bohatým programem, na němž se může podílet kdokoli z nás.
Těšíme se na vaše nápady, čím tento den zpestřit. V případě zájmu o účast na programu slavností 
kontaktujte prosím do konce července Šárku Krůtovou: krutova@mestodobris.cz. Bude-li potřeba 
vyřešit zábor nějakého prostranství, rádi vám pomůžeme.

Za komisi Místní Agendy 21 
a Zdravého města 

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

Tvoříme Dobříš 2019 – Zahajujeme nultý ročník participativního rozpočtování

Informace pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše

Vážení a milí spoluobčané,
pokračování z titulní strany
Ráda jsem pobyla v přítomnosti lidí, kteří trá-
ví svůj volný čas aktivně a dávají celé srdce do 
toho, co je baví a naplňuje. 

Přátelské, vřelé a inspirativní bylo mé setkání 
s Dominique Aguilar Agora, starostkou francouz-
ského Tonnerre, a jejími kolegy z francouzského 
partnerského města Dobříše. Tato mezikulturní 
výměna poznatků a zkušeností nejen s vedením 
města měla obohacující a povzbudivý buket 
(a mimochodem, ani městu Tonnerre se nevyhý-
bá téma „odpady”). Dovolte mi touto cestou vy-
řídit Vám pozdravy našich francouzských přátel, 
které v příštím roce uvítáme v Dobříši. 

Událostem, které zmiňuji, ale i dalším, je na 
stránkách Dobříšských listů věnován vlastní 
prostor. Závěrem bych chtěla poděkovat všem, 
kteří v květnu přišli do volebních místností 
a  podpořili svou účastí volby do Evropského 
parlamentu. 

Přeji vám krásné prázdniny a po všech stránkách 
vydařené léto.

Vaše starostka Jana Vlnasová

Dne 30. 5. 2019 byli v Zrcadlovém sále dobříšského zámku přivítání tito občánci našeho města: 
Nikola Kofroňová, Alena Eliášová, Daniela Veselá, Olivie Emily Leško, Tereza Rašková, Jakub Bžoch, 
Jakub Vaněček, Jindřich Hasák, Zuzana Havlíčková, Matyáš Tylich a Lena Kuthanová.

Odbor správních agend
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Jumelage Dobříš–Tonnerre Akce města v druhé polovině 
roku 2019
sobota 13. července – Dobříšské regionální trhy
15.–19. července – Příměstský tábor MP Dobříš 
19.–23. srpna – Příměstský tábor MP Dobříš II
sobota 10. srpna – Dobříšské regionální trhy
neděle 8. září – Zábavné odpoledne se složka-
mi IZS
úterý 10. září – Veřejné projednání navržených 
projektů „Tvoříme Dobříš 2019“
sobota 14. září – Zažít město jinak v rámci akce: 
Dobříšské regionální trhy a Dobří(š) v pohybu
středa 2. října – Pojďme tvořit na hřiště
sobota 5. října – Koncert Spirituál Kvintet 
– k 30. výročí sametové revoluce
sobota 12. října – Dobříšské regionální trhy
pondělí 28. října – Pietní akt – Den vzniku sa-
mostatného československého státu a pochod 
na „Čtyřmezí“
15.–17. listopadu – Sametový víkend – program 
k 30. výročí sametové revoluce

Nový parkomat na náměstí Svobody
Jak je to s parkomaty v lokalitě parkoviště u kostela? Nepůsobí jejich nefunkčnost městu  
finanční ztrátu? Zveřejňujeme odpověď na tyto otázky, které nám kladou někteří občané.

Na náměstí Svobody se nachází celkem 21 par-
kovacích míst. Jedná se o exponované místo, 
kde parkují zejména turisté a návštěvníci dob-
říšského zámku. Proto zde byly v květnu 2004 
umístěny celkem dva parkomaty (jeden za 
138 581,10 Kč) ve vzdálenosti cca 30 m od sebe. 
Parkovací automat v horní části náměstí doslou-
žil před necelým rokem (7. 8. 2018), kdy jeho 
oprava již nebyla možná. Důvodem byla nedo-
stupnost součástek pro tento typ parkomatu, 
jehož výroba byla podle zprávy dodavatelské 
firmy Cross Zlín, a.s., ukončena v  roce 2016. 
Výběr parkovacího poplatku tak dostatečně 
zajišťoval nadále dolní parkomat – dle naří-

zení města Dobříše č. 1/2018, o placeném stání 
silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích na území města Dob-
říše, tak aby městu nevznikala finanční ztráta. 
I ten vzhledem ke svému stáří vykazoval záva-
dy, které opravovala městská policie za pomoci 
součástek z horního parkomatu. Město tak ušet-
řilo peníze za výjezdy a práci technika zmíněné 
firmy. Ode dne 10. 6. 2019 však už nebylo mož-
né ani dolní parkomat znovu zprovoznit. 
V mezidobí však byly v rozpočtu města na rok 
2019 schváleny finanční prostředky na pořízení 
nového parkomatu pro lokalitu náměstí Svobo-
dy. Proces výběru dodavatele pak prošel stan-
dardním schvalovacím postupem s dodržením 
potřebných lhůt. Soutěž o veřejnou zakázku ma-
lého rozsahu byla vyhlášena v dubnu, následně 
zrušena z důvodu podání jediné nabídky, nespl-
ňující technické zadání a sice funkci rozměňová-
ní a vracení mincí. Až při vyhlášení druhé soutě-
že o veřejnou zakázku přišla vyhovující nabídka 
splňující technické požadavky. V současné době 
je již uzavřena smlouva s vítězným dodavatelem 
a instalaci včetně zprovoznění nového parkoma-
tu očekáváme v nejbližších dnech. 

-red-

Oprava komunikace  
ulice Pražská se blíží 
pokračování z titulní strany 
Druhá etapa rekonstrukce je v rozsahu od svě-
telné křižovatky na Mírovém náměstí a dále po 
Příbramské až po odbočku Fričova, včetně úpra-
vy křižovatky v oblasti Tyršova náměstí (u zele-
ného domku). 
Jedná se o sdružený projekt města Dobříše 
a Středočeského kraje, na základě uzavřené 
Smlouvy o spolupráci z května 2017, tak aby 
mohlo dojít k propojení stavebních prací jak na 
majetku Středočeského kraje (silnice), tak ma-
jetku města (přilehlé chodníky). 
Od srpna 2017 do listopadu 2018 se průběžně 
realizovaly projekční práce pro stavební povole-
ní a pro provedení stavby. Administrace včetně 
žádosti o dotaci z IROP se podle smlouvy již ujal 
Středočeský kraj prostřednictvím Regionální 
dotační kanceláře. Po schválení dotace v květnu 
2019 Středočeský kraj začal připravovat zadá-
vací dokumentaci pro výběrové řízení na doda-
vatele stavby. Finální harmonogram stavebních 
prací se tak bude plánovat až po výběru zho-
tovitele v součinnosti se Středočeským krajem. 
Pokud se tedy neprodlouží zadávací řízení, lze 
očekávat zahájení stavebních prací první etapy 
v srpnu 2019. Realizace projektu je 8 měsíců od 
zahájení stavby dle podmínek zadávacího řízení 
s tím, že v důsledku nevhodných klimatických 
podmínek, tzv. zimní přestávky, se tato lhůta 
nezapočítává.
Opravu vozovky financuje Středočeský kraj 
z  dotací EU, opravu chodníků město Dobříš 
s  podílem dotací ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Celkové předpokládané náklady 
projektu činí 48 123 572 Kč s DPH. Město Dob-
říš na část chodníků získalo dotaci ve výši téměř 
6,5  mil. Kč ze Státního fondu dopravní infra-
struktury. 

-red-

Když zadáte slovo „jumelage“ do internetového překladače, vyskočí na vás místo českého slova 
„družba“ anglický termín „twinning“. Zatímco čeština naznačuje družnou konverzaci, francouzština 
i angličtina odkazují na velkou podobnost, kterou se vyznačují dvojčata. 

Obojí lze říci o vztazích mezi partnerskými, chce-
te-li družebními, městy Dobříš a francouzským 
Tonnerre. Za více než 10 let výměnných pobytů 
navázali dobříšští občané osobní přátelství se 
svými tonnerrskými protějšky a setkání jsou rok 
od roku vřelejší. 
V letošním červnu nás bylo z Dobříše jedenáct 
a strávili jsme v srdci Burgundska pár krásných 
dnů. Byli jsme ubytováni v rodinách, společně 
jsme se svými francouzskými přáteli navštívili 
historická města Troyes a Auxerre, degustovali 
jsme víno, hráli golf, obdivovali výstavu umělec-
kých plastik v lese a především si hodně poví-

dali – o životě v našich městech, o tom, co bychom chtěli i nechtěli, o inspiraci, kterou ve svých 
partnerských městech nacházíme. Víte třeba, že čím příjemnější je veřejný prostor pro chodce, tím 
méně lidé používají auto? Jak to zařídit? Uspořádat výstavu v lese? S kým se domluvit, proč a jak? Jak 
podpořit místní zemědělce a podnikatele? Jak přijmout ve městě lidi jiné národnosti a pomoci jim? 
Že je to u vás s údržbou památek jinak? Aha… tak proto… Výměna názorů i zkušeností probíhala 
nad dobrým jídlem, pitím, venku i uvnitř, podle rozmarného počasí.
Letos se přidali dva studenti dobříšského gymnázia a jedna dobříšská studentka, která však plní své 
studijní povinnosti nedaleko v Dijonu. Všichni výrazně přispěli k omlazení našeho týmu a výborné ná-
ladě… dostali také úkoly: postarat se o fotky, dokumentaci, občasné překlady a o legraci. Starší účast-
níci zajišťovali tlumočení, řízení automobilů, organizaci, nenápadný dozor a příjemnou atmosféru. 
Významnou změnou byla přítomnost paní starostky Jany Vlnasové, která si ve svém nabitém pro-
gramu našla čas. Dobříšští starostové se na rozdíl od těch z Tonnerre neúčastní této akce pravidelně. 
Věřím, že to byl začátek dobré tradice, protože to znatelně přispívá nejen k utužení dobrých vztahů 
našich měst, ale i k načerpání dobrých nápadů. Město Tonnerre vede rovněž žena, paní Dominique 
Aguilar Agora, která do Dobříše zavítala již vícekrát. Obě dámy si vyměnily spoustu užitečných zku-
šeností. Společně se zúčastnily dne otevřených dveří v hasičské stanici neboli kasárnách, jak zní 
správný francouzský výraz. Také si popovídaly s místními při inauguraci revitalizovaného sídliště 
a naše paní starostka se seznámila s fungováním radnice v Tonnerre. 
Francouzští přátelé přijedou do Dobříše na jaře 2020. Přidat se můžete i vy. Nemusíte nutně mluvit 
francouzsky, důležité je být otevřený a mít pozitivní mysl. Přivítáme všechny, kdo chtějí pomoci s or-
ganizací programu či se setkat s občany Tonnerre, případně je ubytovat. Rozhodně se tak obohatí 
o jiný pohled na svět a načerpají spoustu energie. Kontakt na nás najdete na facebooku na stránce 
Partnerství měst Dobříš–Tonnerre.  Mgr. Veronika Holíková
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Navýšení frekvence svozů 
tříděného odpadu  
ze sběrných hnízd 

Od července firma Dokas posílí svoz separova-
ného papírového odpadu z nejvíce využívaných 
sběrných hnízd. Rozhodla o tom rada města 
na svém 13. zasedání usnesením č. 2/13/2019/
RM, a došlo tak k úpravě svozového harmono-
gramu. Oproti původnímu harmonogramu se 
bude pravidelně svážet papír ze všech sběrných 
hnízd v Dobříši ve čtvrtek (místo ve středu) 
a z 10 vytipovaných frekventovaných sběrných 
hnízd navíc ještě v pondělí:

-red-

Výsledky voleb do Evropského 
parlamentu 2019 v Dobříši
Dne 24. a 25. 5. proběhly v České republice vol-
by do Evropského parlamentu. Republiková vo-
lební účast činila 28,72 %. V Dobříši se dostavilo 
k volebním urnám 33,29 % oprávněných voličů 
a  odevzdáno bylo 2307 platných hlasů. Dob-
říšští voliči mezi strany a hnutí na prvních sed-
mi místech rozdělili své hlasy následovně: Piráti 
– 18,33 % (423 hlasů), ANO – 18,03 % (416 hla-
sů), ODS – 17,42 % (402 hlasů), STAN + TOP 09 
– 12,65 % (292 hlasů), SPD – 8,23 % (190 hlasů), 
KDU-ČSL – 5,15 % (119 hlasů), KSČM – 4,72  % 
(109 hlasů).
Kandidáti si podle celkových výsledků v ČR roz-
dělili 21 křesel v EP následujícím způsobem: 
ANO – 6 mandátů, ODS – 4 mandáty, Piráti – 3 man-
dáty, STAN + TOP 09 – 3 mandáty, SPD – 2 mandá-
ty, KDU-ČSL – 2 mandáty a KSČM – 1 mandát.

-red-

Kruhový objezd se bude upravovat za provozu
V druhé polovině července dojde k pláno-
vaným úpravám kruhového objezdu v ulici  
Plk. B. Petroviče (u kotelny). Tyto úpravy se budou 
provádět z podnětu dopravce Arriva, který plánu-
je od srpna zavést velkokapacitní autobusy o dél-
ce 15 m na linky trasy Praha–Příbram vedoucí 
přes Dobříš. Úpravu kruhového objezdu odmítlo 
předchozí vedení města realizovat, to by ale zne-
možnilo obsluhu autobusové zastávky Dobříš, 
Větrník. Starostka města proto jednala s dopravci 
o jejich požadavcích opakovaně a následně rada 
města vyslovila usnesením č. 13/12/2019 ze dne 
29. 4. souhlas s úpravou kruhového objezdu. 
V rámci projektování došlo i k simulačnímu testu upraveného objezdu přímo v areálu dopravce 
a bylo zjištěno, že plánovaná úprava bude pro daný účel vyhovující. V současné době probíhá v této 
věci stavební řízení a zadávací řízení k veřejné zakázce malého rozsahu. Bezprostředně po jejich 
ukončení se začne s úpravou tak, aby byly práce dokončeny včas a autobusy mohly bez potíží křižo-
vatkou projíždět. Pracovat se bude za provozu s minimálním dopravním omezením. Celková cena 
úprav byla dle projektové dokumentace vyčíslena na 130 tis. Kč.

-red-

Nová aplikace Výsadba a úprava zeleně již funguje 
Chladicí výkon vzrostlého olistěného stromu je 
srovnatelný s chladicím výkonem malé klimati-
zační jednotky. Stromy jsou účinnou a přiroze-
nou ochranou proti letním vedrům. Pohlcují vel-
ké množství slunečního záření a ochlazují okolí. 
Výsadbou dalších stromů a keřů na Dobříši tam, 
kde je to vhodné a možné, můžeme zmírnit 
negativní dopady tepelných ostrovů ve městě 
a předcházet jejich vzniku. Zdravá vzrostlá zeleň 
má pozitivní vliv na prostředí, ve kterém žijeme. 
Zelené plochy a stromy jsou ozdobou města 
a v létě zdrojem stínu. Stromy mají svůj estetický 
význam a výrazně snižují prašnost a hluk. 

Přejete si v blízkosti svého bydliště nebo 
i jinde na území města Dobříše vysadit nové 
stromy či keře? 
Komise pro životní prostředí a ekologii navrh-
la jednoduchý způsob a zřízení elektronické 
aplikace, prostřednictvím které mají občané 
možnost navrhnout výsadbu stromů ve vybra-
né lokalitě. Rada města pak rozhodla o pořízení 
této aplikace, která od konce června funguje 
na principu již provozovaného Hlášení závad. 
Jedná se v podstatě o totožnou aplikaci, která 
však bude sloužit ke zjištění požadavků a pod-

nětů občanů na novou výsadbu stromů a keřů. 
Po otevření aplikace zadá občan v mapě místo 
požadované výsadby a slovně popíše svůj po-
žadavek – tedy nejlépe druh výsadby, množství, 
konkrétní druh stromu apod., uvede e-mailovou 
adresu (pro případný kontakt pro doplnění pod-
nětu) a bude moci také vložit fotografii dané lo-
kality. Poté zadá ověřovací kód a udělí souhlas 
se zpracováním osobních údajů. Posledním 
krokem je odeslání požadavku, který na straně 
města přebírá určený administrátor a může na 
něj reagovat. Pokud doma nemáte k dispozici 
počítač, můžete se obrátit o pomoc se zadáním 
svého požadavku buď v knihovně (od září) nebo 
v Infocentru Dobříš, kde vám pracovníci ochot-
ně pomohou váš požadavek zadat. 
Město ve spolupráci s komisí pro životní prostře-
dí a ekologii pak zjistí, zda je možné výsadbu 
provést. Zdaleka ne všude to půjde – ne všech-
ny navrhované pozemky budou v majetku měs-
ta, někde mohou výsadbě bránit podzemní sítě 
apod. V jiných případech může být návrh upra-
ven třeba z hlediska druhové skladby. Ale tam, 
kde to půjde, se budeme snažit už příští rok na 
jaře sázet další stromy a keře. 

-red-

Úpravy místní komunikace v ul. Fričova, Dobříš – čtvrtý rok v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/85.01974
Projekt Úpravy místní komunikace v ulici Fričova byl dokončen před 4 lety. Cílem byla obnova po-
vrchů komunikace ulic Fričova a Školní včetně přilehlé křižovatky a navýšení počtu parkovacích 
míst. Stavební úpravy provedla firma Strabag, a.s., a finanční prostředky ve výši 4 364 772,90 Kč byly 
čerpány ze strukturálních fondů EU prostřednictvím ROP NUTS2 SČ. Zbylé náklady 3,5 milionu Kč 
byly hrazeny z rozpočtu města. Projekt se nachází v tzv. udržitelnosti, což je doba, po kterou musí 
příjemce dotace udržovat výstup v nezměněné podobě.

Monika Počtová, odbor místního rozvoje

Pozvánka na pietní akt
Pietní akt u pomníku mistra Jana Husa 

v Husově parčíku proběhne 
v pátek 5. července od 9 hodin.

PONDĚLÍ plast všechna hnízda Dobříš 

ČTVRTEK papír všechna hnízda Dobříš 

PONDĚLÍ papír Dobříš – 10 míst: 

ČTVRTEK plast Dobříš – 9 míst: 

ul. Čs. armády, naproti kulturnímu domu,
ul. Čs. armády, u prodejny Bedřich,
ul. Žižkova,
ul. Plk. B. Petroviče, u kotelny, 
Větrník – křiž. Rukavičkářská × Azalková,
ul. Jiráskova, parkoviště za poliklinikou, 
parkoviště u křižovatky Pražská × U Ovčína, 
ul. Příkopy, 
ul. Fričova 1240, 
ul. Školní, u II. ZŠ

Větrník, ul. Nad Papežem, u ubytovny, 
parkoviště u křižovatky Pražská × U Ovčína, 
ul. Příkopy,
ul. Fričova 1240, 
ul. Školní, u II. ZŠ, 
ul. Čs. armády, u prodejny Bedřich,
ul. Žižkova, 
ul. Plk. B. Petroviče, u kotelny, 
ul. Pražská, u lékárny 

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

tel.: 318 533 311, 
www.mestodobris.cz, 

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Dobříšská knihovna 
zvítězila v prestižní soutěži

Kamarádka knihovna – to je celostátní soutěž 
knihoven organizovaná od roku 2007 v dvou-
letém cyklu Svazem knihovníků a informačních 
pracovníků ČR a zaštítěná Ministerstvem kultu-
ry ČR a Národní knihovnou ČR. Klání o nejlepší 
dětské oddělení knihovny v České republice 
proběhlo také letos a v úterý 4. 6. byly v praž-
ském Klementinu vyhlášeny její konečné vý-
sledky.
Městská knihovna Dobříš se díky dlouhodobě 
vynikajícím výsledkům v této prestižní soutěži 
pravidelně umisťovala na předních příčkách. 
Tentokrát si však odnesla trofej nejcennější, 
a zařadila se tak po bok českých knihovnických 
institucí patřících k naprosté špičce v oboru. 
Šestičlenná porota neměla lehkou práci a z vel-
ké konkurence vybírala knihovny s nejvstříc-
nější provozní dobou, kvalitním fondem knih, 
časopisů a zvukových dokumentů. Posuzovala 
také moderní a atraktivní prostředí vybavené 
odpovídající technikou s přístupem k internetu 
a spolupráci se školami i jinými partnery v obci 
nebo aktivity určené dětem a rodinám.
Kromě každoročního významného přírůstku 
čtenářů dobříšské knihovny ocenila porota vý-
slovně množství vzdělávacích a volnočasových 
programů, které jsou srovnatelné s programy 
knihoven ve velkých městech, a „avantgardní“ 
způsob práce s mládeží. Ředitelka knihovny 
Kateřina Pechová považuje za obrovskou de-
vízu její pracovníky. „Bez nich by to nešlo. Mají 
skvělé nápady, jsou velmi zapálení a z práce je 
musím vyhánět. Podařilo se jim přitáhnout do 
knihovny teenagery,“ vysvětluje jeden z hlav-
ních důvodů, které k ocenění vedly.
A co vy? Chodíte do naší knihovny? Pokud ne, 
možná byste měli začít. Nebo tam alespoň do-
provoďte svoje děti.

-red-

Hasiči bojovali o pohár starostky
Výjimečná podívaná se uskutečnila 19. 5. na louce u rybníka Papež. Hasičské týmy se zde utkaly 
v požárním sportu o trofeje a diplomy, které přebraly z rukou starostky města Jany Vlnasové. V ka-
tegoriích, mužské i ženské, zvítězily týmy ze Suchodola. Nejlepší družstvo zasáhlo terč v čase lehce 
přes 18 vteřin. JSDH Dobříš se umístila na krásném třetím místě. „Všem dobrovolným hasičům patří 
můj obdiv a poděkování za spoustou obětavé a dobrovolné práce a pomoci tam, kde je jí zrovna 
potřeba,“ sdělila účastníkům soutěže starostka města.
Již jedenáctý ročník soutěže „O pohár starostky města” se konal ve spolupráci města Dobříš, Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů Dobříš a SDH Obořiště. Na tuto celodenní akci se pravidelně sjíždí pat-
náct až dvacet pět týmů dobrovolných hasičů. „Jde spíš o zábavu a fair play než o překotné výsledky. 
Jedná se sice o klasickou soutěž, při které se na čas útočí na sklopné elektronické terče, ale snažíme 
se prověřovat také práci s nestandardní hasičskou technikou nebo týmovou soudržnost,“ vysvětluje 
hlavní rozhodčí a organizátor soutěže Petr Oplíštil a zároveň vyzdvihuje práci dobříšských hasičů, 
kteří jsou plně samostatným a sehraným týmem. Pro návštěvníky akce je to výjimečná a organizačně 
skvěle zajištěná podívaná s doplňkovým programem. Součástí akce byla i prezentace místního Peso-
klubu, takže zájemci mohli během závodů také vyvenčit „útulkové“ psy.
 -red-

Co je to motivační a evidenční 
systém odpadového hospodářství 
(MESOH)?

V průběhu července budou v obálkách pří-
mo do poštovních schránek všech domác-
ností v Dobříši distribuovány informační 
materiály k novému systému odpadového 
hospodářství (MESOH). V těchto materiálech 
najdete popis, jak tento systém funguje a jak 
se do něho můžete v případě vašeho zájmu 
zapojit.

-red-

Odstoupení Ivo Salcmana ze Zastupitelstva  
a Rady města Dobříše

Milí spoluobčané,
jak jste již někteří možná zaznamenali, rozhodl jsem se rezignovat na svoji 
funkci člena zastupitelstva, a tím i člena rady našeho města. Abych předešel 
různým spekulacím, rád bych uvedl důvody, které mne k tomu vedly. 
Jsem toho názoru, že nově zvolená koalice je složena z kvalitních, pracovi-
tých, schopných a poctivých lidí, a věřím, že podaří-li se jí najít cestu k efektiv-
ní komunikaci při řízení města, bude její působení pro naše město přínosem. 
Důvodem mého odstoupení není tedy nějaký zásadní názorový nesoulad 
s  ostatními členy koalice a naštvaný přechod do opozice. Naopak mám za 

to, že by bylo dobré dodat této koalici novou energii. Neumím dělat věci napůl a dospěl jsem do 
věku, kdy cítím, že by bylo dobré dát prostor mladším, kteří mají více energie a budou schopni dát 
našemu městu dlouhodobější perspektivu. Jsem v tomto směru velmi rád a bez starosti, jelikož mne 
v mém veřejném působení nahradí Mirek Sochor, kterého si velmi vážím, a vím, že mne svojí sluš-
ností, schopnostmi a energií více než plnohodnotně nahradí. 
Hlavním motivem mého rozhodnutí je to, že bych se po mnoha letech působení v různých veřej-
ných a neziskových funkcích již rád vrátil ke klidnějšímu trávení volného času se svojí již poměrně 
rozvětvenou rodinou se sedmi vnoučaty. Věřím, že se mé rozhodnutí setká s pochopením alespoň 
u většiny občanů. Zároveň bych chtěl poděkovat Mirkovi Sochorovi za jeho ochotu převzít tuto 
štafetu a popřát mu vše dobré a hodně energie do jeho práce. Můj odchod z veřejných funkcí nezna-
mená, že přestanu mít zájem o věci veřejné. Dobříš mám rád a bude mít vždy prostor v mém srdci, 
proto bude-li zájem prospět nějaké dobré věci, budu se určitě snažit být nějak užitečný.
S pozdravem a úctou, věřím ve Vaše pochopení.

Ivo Salcman

Vážení odběratelé,
v rámci zkvalitňování služeb jsou faktury za vod-
né a stočné od 1. 6. 2019 srozumitelnější a pře-
hlednější. 
Myslíme na životní prostředí i Vaše peněženky, 
proto již nebudeme posílat předvyplněné pou-
kázky A ve faktuře. Jedná se pro Vás o nejdražší 
způsob úhrady faktur, využívá ji tedy minimum 
z Vás. Byli bychom rádi, kdybyste více využívali 
elektronické fakturace. Elektronická fakturace 
šetří Váš čas, peníze i životní prostředí.
Nabízíme možnost zasílání faktur v elektronické 
podobě, což zajistí rychlé doručení i v případě, 
že se přestěhujete a poštovní adresa je již pro 
doručení papírové faktury neaktuální.
Pokud Vám chodí faktury za vodné a stočné do 
poštovní schránky, ale přitom byste upřednost-
nili zasílání faktur elektronicky, kontaktujte nás! 
Pište svůj požadavek e-mailem na info@vhs-
-dobris.cz. Uveďte do emailu Vaše jméno, ad-
resu a emailovou adresu, na kterou Vám budou 

faktury zasílány. Změnu zasílání faktur můžete 
nahlásit i telefonicky na tel. č. zákaznického od-
dělení 318 521 108.

Úhradu lze provést několika způsoby:
• Převodním příkazem ze svého bankovního 

účtu
• Hotovostně – v pokladně naší společnosti 

bez poplatku (složenku nepotřebujete!)
• Inkasním způsobem – povolení k inkasu ve 

Vaší bance
• Poštovní poukázkou typu A – je k dispozici 

na kterékoli pobočce pošty v ČR, ale již nepo-
síláme předvyplněnou poštovní poukázku!

• Prostřednictvím QR kódu – nově možnost 
platby QR kódem z Vašeho mobilu

Připravujeme pro Vás také možnost platby 
na terminálech sazky.
Centrum zákaznických služeb VHS Dobříš:
Tel.: +420 318 521 108, info@vhs-dobris.cz
Pohotovost voda: 724 015 415

Změna možností úhrady vodného 
a stočného 
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Knihovna 
o prázdninách
Milí čtenáři a návštěvníci knihov-

ny, jak již víte, knihovna je letos v létě uzavřena. 
Nicméně my knihovníci během prázdnin pilně 
pracujeme na mnoha budoucích programech 
a projektech.

KNIHOVNA ZAVŘENA – VRACENÍ KNIH MOŽ-
NÉ DO BIBLIOBOXU!
Práce na snížení energetické náročnosti spor-
tovní haly bohužel není možné provádět za 
provozu knihovny, proto poprvé po 23 letech 
musíme knihovnu uzavřít. Po prázdninách zno-
vu otevřeme v pondělí 9. 9. Po dobu uzavření 
knihovny bude před sportovní halou umístěn 
bibliobox, do kterého bude možné knihy vracet, 
pokud vám však knihy doma nepřekážejí, bude-
me raději za vracení až po prázdninách. Výpůjč-
ní doba je automaticky prodloužena do 24. 9. 

MINITÁBOR S KNIHOU: 26.–30. 8.
Letos to máme po indiánsku a jako obvykle nás 
čekají vycházky a výlety, jízda na koni, dílny, di-
vadlo, soutěže a hry... Tábor je již plně obsazen.

JABLOŇOVÁ POHÁDKA – čtvrtek 29. 8. od 
17.00 hod. v anglickém parku zámku Dobříš
Jedna jabloň, jeden král, dvě holubice, dvě svat-
by a jedno velké prokletí – dokáže statečný král 
zachránit svou jabloňovou lásku? 

Dobříšské pískoviště (3)
Tak jako v Praze – a v celé naší zemi – se demonstruje, i u nás v Dobříši.
Nevím ale, zda si opravdu uvědomujeme, co je tím klíčovým cílem organizátorů občanského spolku 
Milion chvilek pro demokracii.
Neměla by to být snaha prosazovat nějaké konkrétní politické programy a řešení. Cílem je:  „Ochránit 
zdravou a silnou demokracii, která je předpokladem vzniku nestranické občanské společnosti.“
V řadě posledních Dobříšských listů byly uveřejňovány úvahy, co by mohlo přispívat k utváření mí-
rumilovného, družného „dobříšského pískoviště“. Není právě výše citovaný cíl Milionu chvilek pro 
demokracii tím hledaným receptem pro žádoucí funkci takového pískoviště, kde bychom si vzá-
jemně nedupali po bábovičkách, ale angažovali se společně ve všem, co předznamenává úspěšnou 
budoucnost našeho města – to jest bez rozdílu nás všech!?
Závěrem: Snaha občanského spolku Milion chvilek pro demokracii je vrátit nás zpět o 30 let a připo-
menout tehdejší pocity sounáležitosti a tolerance občanské angažovanosti.

Věra Schillerová

Znovu zprovozněný areál skate a bike parku 
v  ulici V Lipkách znamená pro Aleše Křivánka 
z  organizace D Fight, z.s., splněný sen. „Tento 
den jsem si přál už pěkných pár let. Skvělý za-
čátek nové éry prostoru, který má potenciál. 
Denně sem chodí jezdit víc a víc lidí a přes léto 
bude v areálu bohatý program,“ prozrazuje, na 
co se mohou návštěvníci během prázdninových 
měsíců těšit.
Než se však provoz parku rozjel naplno, bylo 
potřeba jeho otevření pořádně oslavit. „Slav-
nostní otevření proběhlo za účasti paní starost-
ky během májových slavností 18. 5. odpoledne. 
Počasí bylo perfektní. Lidi, kteří nás normálně 
navštěvují při májovkách za sokolovnou, si na-
šli cestu sem a na nové překážky se jich přišlo 
podívat nad očekávání hodně. Nové provedení 
překážek oceňují nejen místní, ale i profi jezd-
ci, kteří přijeli na exhibici,“ popisuje Křivánek 
skvělou atmosféru, která V Lipkách panovala. 
Kromě legend i mladých nadějí trikové jízdy na 
speciálních kolech a koloběžkách předvedli své 
akrobatické umění na napnutém popruhu také 
špičkoví trickline profesionálové a celé sportov-
ní odpoledne zakončily tři koncerty místních 
muzikantů.
Na své si v areálu přijdou nejen sportovci (pro 
které se na 7. 9. chystá legendární Bike Fight), 
ale také milovníci hudby a filmu.

-red-

Léto ve skate/bikeparku:

Červenec
 3. 7. Letní kino – Úžasňákovi
 10. 7. Letní kino – Samotáři
 17. 7. Letní kino – Ženy v běhu
 24. 7. Letní kino – Jak vycvičit draka 3
 26.–27. 7. SUMMER FEST
 31. 7. Letní kino – Deadpool 2

Srpen
 7. 8. Letní kino – Po čem muži touží
 14. 8. Letní kino – Jurský svět: zánik říše
 21. 8. Letní kino – Můj neznámý vojín
 28. 8. Letní kino – Coco

Foto: Pavel Hofman

Dobříšský skate/bikepark slavil otevření ve velkém stylu Loutkový příběh na motivy pohádky Jabloňová 
panna od K. J. Erbena v podání divadla Lout-
ky bez hranic. Doporučujeme pro děti od 4 do 
12 let, ale dobře bavit se určitě budou i dospělí. 
Vstupné 60 Kč.

KNIHOMRNĚ – od září
Program pro děti od 0 do 5 let s doprovodem. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka, hudební 
nástroje, prohlížení obrázkových knížek, pohy-
bové a společenské prvky. Pravidelně jednou 
měsíčně, ve skupinách se stejně starými dět-
mi. Vstup volný, uvítací balíček s průkazkou do 
knihovny na rok zdarma. Kapacita omezena, 
nové zájemce prosíme o přihlášení na knihovna.
dobris@seznam.cz.

Výtvarná dílna s Jíťou: ROLÁŽ – termín upřes-
níme v zářijovém čísle DL
Stará dobrá technika, resuscitovaná a proslave-
ná Jiřím Kolářem. Přijďte si ji zkusit! Vstup volný, 
materiál zdarma.

BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ 
– termín upřesníme v zářijovém čísle DL
Rádi vám pomůžeme zabalit učebnice, které se 
nevejdou do typizovaných obalů. Letos na to 
máme dokonce novou mašinku! Cena za mate-
riál 7 Kč / kus.

CO VÁM CHYBÍ V KNIHOVNĚ?
Půjčte si u nás knihy, audioknihy, e-knihy 
a  čtečky, noviny a časopisy, hry a vzděláva-
cí pomůcky a třeba i deštník či pingpongové 
pálky (pro hru na stole před sportovní halou). 
Vyzkoušejte si, jaké to je pohybovat se ve vir-
tuálním světě – programy virtuální reality nabí-
zíme zdarma. Anebo si k nám přijďte zahrát na 
klavír... Chybí vám v naší nabídce něco? Dejte 
nám vědět!

Milí čtenáři, přejeme vám dlouhé letní dny i noci 
plné úžasných příběhů – živých i čtených, pře-
žijte to vedro a v září na shledanou v knihovně!

Romana Bodorová

Uzávěrka příspěvků  
do zářijového vydání  

Dobříšských listů  
bude 19. srpna 2019.  

 
Redakce DL: Mgr. Adéla Sauerová 
MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119 
tel.: 318 533 366, 778 417 631, 

dobrisskelisty@mestodobris.cz. 
 

Online verzi Dobříšských listů  
najdete na webových stránkách  

www.DLonline.cz.

Prázdninový provoz ORL
ORL ambulance v areálu I Oblastní ne-
mocnice Příbram, a.s.,  bude v červenci 
a  srpnu otevřena jen v úterý a ve čtvrtek, 
vždy od 8.00 do 16.30 hod. Děkujeme za 
pochopení.

Bc. Martin Janota
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try, Co z tebe bude, Mám doma kočku, V lese či 
Rád chodím na poštu. https://pokac.cz

IN4MATION – grunge-schlager 
sobota 19.00

Tříčlenná kapela In4mation z východočeského 

Vamberku čerpá především z odkazu americ-
kých kapel devadesátých let. Na konci minulé-
ho roku na sebe upozornila novým videoklipem 
k písni Stay There. Je to její první výrazný počin. 
Zvuk kapely, která se inspirovala americkým 
grungem, svou melancholií koresponduje s at-
mosférou podzimních nálad. „Je to našlápnutá 
kytarovka navazující na americké rockové kape-
ly devadesátých let se zapamatovatelným zpě-
vem,“ charakterizoval klip skupiny In4mation 
René Tomaides ze spřízněné kapely Noví lidé. 
https://bandzone.cz/in4mation

Fred Madison – indie-elektro-pop
sobota 22.40

Fred Madison 
je česká ang-
licky zpívající 
indie-popová 
kapela půvo-
dem z Valaš-
ského Mezi-
říčí. Skupinu 
založil v roce 
2014 Miroslav 
Šulák, který je 
zároveň au-
torem hudby 
a textů písní. 
Název kapely 
je inspirován 

postavou z filmu Lost Highway režiséra Davida 
Lynche. Indie zvuk, zasněná atmosféra, protan-
čené botky, niterné pocity, láska i úzkost z ní. 
Trendy elektronická hudba s citlivou duší. Tak 
se dá popsat tvorba kapely, která hraje ve slo-
žení Miroslav Šulák, Martin Janírek a Adam Koš. 
Milan Cais z Tata Bojs o nich řekl: „Fred Madison 
vnímám už docela dlouho jako takovou naděj-
nou jiskru chytrýho popu, která by mohla zažeh-
nout něco většího ...“ www.bumbumsatori.org/
artists/fred-madison 

Wocaties Band – pop-rock  pátek 19.30
Program doplní oblíbená kapela z dobříšské líh-
ně... Wocaties Band, který vznikl na půdě zdejší 
umělecké školy, již řadu let dělá radost účastní-
kům nejrůznějších hudebních a společenských 
akcí kvalitní interpretací známých skladeb čes-
kého a světového popu a rocku.

Těšíme se na vás!

Summer fest Dobříš 
26.–27. 7. 2019

Místo: Skate/bikepark, V Lipkách, Dobříš 

Vstupné: pátek + sobota: 250 Kč; pátek: 180 Kč; sobota: 180 Kč;
Předprodej vstupenek v trafice U Davida, Dobříš. 

pátek 26. 7. sobota 27. 7.

19.30–20.30 Wocaties Band (Dobříš) 
21.20–22.35 Kurtizány z 25. Avenue (Praha) 
23.15–00.30 Cocoman & Solid Vibes (Praha)

19.00–20.00 IN4MATION (Vamberk)
20.50–22.00 Pokáč (Praha) 
22.40–23.40 Fred Madison (Brno)

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www.kddobris.cz; www.facebook.com/kddobris 
Partner akce: Dokas Dobříš, s.r.o.; festival podpořilo město Dobříš

KAPELY:
Kurtizány z 25. Avenue – rock pátek 21.20

Kultovní skupi-
na 90. let v čele 
s Tomášem Var-
teckým je stá-
licí v českých 
klubech a na 
letních festi-
valech. V  nové 
sestavě s Da-
nem Kurzem za 
mikrofonem se 
kapela nachází 
v životní formě. 
V roce 2017 si 
kapelu vybrali 

němečtí Rammstein jako předkapelu pro svůj 
pražský dvojkoncert v O2 Aréně.
Pražská kapela Kurtizány z 25. Avenue vznik-
la v  roce 1989. Zakládajícími členy byli Simon 
(zpěv), Viking (bicí) a Tomáš Vartecký (kytara). 
Skupina vykrystalizovala z podhoubí legendár-
ního strahovského klubu 007. A stále platí, že 
K25A jsou: rock a zase rock. Orgie kytarových 
riffů, temné melodie a chytlavé texty. V součas-
né době hrají ve složení: Tomáš Vartecký (zpěv, 
kytara), Dan Kurz (zpěv), Marek Macháček (bicí), 
Janík Rupprich (basa, vokál). http://k25a.com

Cocoman & Solid Vibes – reggae   pátek 23.15
Cocoman (Adam 
Lanči) je na hu-
dební scéně ak-
tivní přes deset 
let a za tu dobu 
se stihl inkarno-
vat do spousty 
různých rolí. Byl 
dreadatým re-
ggae zpěvákem 
jamajského stři-
hu, zamyšleným 
folkařem s ky-
tarou na svých 
a k u s t i c k ý c h 
shows, divoce 

tančícím DJem a tvůrcem v EDM projektu Sirene 
Factory, šíleným chemikem z formace Nevereš 
nebo třeba šedou eminencí Coco Jammin – pro-
dukce, která stojí za plným pytlem zásadních tu-
zemských reggae nahrávek posledních let. 
Za svůj muzikální workoholismus zvládl získat 
i dvě žánrové ceny Anděl, zahrát si na většině 
velkých tuzemských festivalů a nejednou repre-
zentovat i za hranicemi. Jako zpěvák nebo pro-
ducent vydal několik desek a hromady singlů. 
I ti, kteří se o tento žánr příliš nezajímají, možná 
narazili na jeho nejpopulárnější písně – Tak už to 
bal s Dr. Karym a Jedna Láska – obě na YouTube 
vysoce překračují hranici 1 000 000 zhlédnutí. 
Bezprostřední pozitvní energie – to je základ 
každého koncertu. Cocoman servíruje šťavnatý 
hudební mix plný výživných českých textů a do 
jeho hudebního víření stejně přirozeně zapadá 
folková litanie, moderní reggae nebo karneva-
lové EDM. Každá show je cestou ke karnevalo-
vému šílenství. Aby každý odcházel alespoň 
o  kousek výše. Vystoupí se svou doprovodnou 
kapelou Solid Vibes. www.cocoman.cz

Pokáč – folk-rock sobota 20.50
Pokáč, vlast-
ním jménem 
Jan Pokorný, 
je český pís-
ničkář a  textař 
hrající na ky-
taru a  ukulele. 
Patří mezi 
první české 
interprety pro-
pagující svou 
hudební tvor-
bu na portálu 
YouTube.
Ocenění Zlatá 

deska za debutové album Vlasy, nominace na 
Objev roku 2017 v cenách Anděl a anketě Čes-
ký slavík, miliony zhlédnutí na YouTube. Tím 
vším se (mimo jiné) může písničkář Pokáč pyš-
nit. V  jeho písních zní témata běžného života, 
okořeněná o ironii, sarkasmus a nadsázku. Mezi 
jeho nejznámější skladby patří: Vymlácený en-
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www.kddobris.cz

KULTURA ČERVENEC–SRPEN

 � 26.–27. 7. Summer fest Dobříš 2019
Poslední červencový víkend bude na Dobříši patřit dobré muzice.
I toto léto přijedou na Summer fest Dobříš zahrát skvělé kapely, na kte-
ré se určitě vyplatí přijít… Nenechte si ujít koncerty rockových Kurtizán 
z 25. Avenue či skvělého písničkáře Pokáče a reggae legendy Cocoma-
na, jejichž skladby mají na YouTube miliony zhlédnutí...

Již v předprodeji: 
 � 25. 9. Čarodějky v kuchyni – divadelní komedie

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, které se dlouhá léta ne-
návidí, do televizní kuchařské show? Urážky jsou pikantnější než při-
pravované pokrmy, výpady ostřejší než chilli paprička, atmosféra hustější 
než bešamelová omáčka...
Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň?  
Co „dobrého“ si dámy naservírují?
To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské autorky Caroline Smith.
Víc než zábavná podívaná pro milovníky i ochutnávače kuchařského umě-
ní, která si tak trochu tropí smích z přemnožených kuchyňských reality 
show, je skvělou příležitostí pro herecký koncert dvou dam, jednoho mla-
díka a jednoho moderátora. Na Dobříši se v těchto rolích představí ob-
líbené české herečky Sandra Pogodová a Michaela Dolinová, naděj-
né herecké mládí, které zde reprezentuje Ladislav Ondřej či Vincent  
Navrátil, a vše doplňuje Milan Duchek v roli moderátora Stevena. 
Režie: Roman Štolpa. Délka: 120 min. s přestávkou.
KD Dobříš, středa 25. 9. od 19.30 hod. Předprodej vstupenek v In-
formačním středisku Dobříš. Cena vstupenky: 350 Kč (1.–6. řada),  
300 Kč (7.–11. řada).

Připravujeme na září
11. 9. Vernisáž výstavy: Petra Bouška Kvapilová – obrazy
13. 9. Oswald Schneider – koncert
25. 9. Čarodějky v kuchyni – divadelní představení

Možnost adopce varhanních píšťal  
se chýlí ke konci
Uveřejňujeme poslední 
výzvu pro mecenáše pro-
jektu dobříšských varhan. 
Vaší adopcí přispějete 
k podpoře kulturního dě-
dictví v tomto regionu. 
V souvislosti se zahájením 
výroby cínových píšťal 
bude koncem července 
ukončena možnost vyrytí 
názvu firmy, jména či tex-
tu dárce na velké varhan-
ní píšťaly. Jde o 10 prospektových píšťal a 14 píšťal uvnitř nástroje. Cenové 
rozpětí 5, 7, 10, 20 a 30 tisíc korun.
Adopce varhanních píšťal I. manuálu i po zahájení výroby nadále trvá 
(u velkých píšťal bez gravírování) jako vhodná forma financování projektu 
se získáním certifikátu ke konkrétní adoptované píšťale. Bližší informace 
na www.varhanydobris.cz. Ivo Kylar



Příběhy našich sousedů – prvenství týmu naší školy

V pondělí 10. 6. žáci Základní školy 
Dobříš, Komenského nám. 35, a 2. ZŠ 
Dobříš předstoupili po půl roce usilov-
ného zpracovávání projektu Příběhy 
našich sousedů před zaplněnou Ko-
nírnu v dobříšském zámku. Celkem se 
zapojilo šest týmů a každý z nich pojal 
prezentaci jinak. Diváci v sále mohli 
vidět divadelní scénky, hru na kytaru, 
překrásný zpěv několika žáků či ručně 
pomalovaná trička. Po vyrovnaném 
souboji nakonec porota nejvíce oce-
nila tým naší školy, který zpracoval 
příběh paní Kristiny Váňové. Děkuje-
me za možnost stát se součástí tohoto 
přínosného projektu.
 M. Musílková
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Úspěch našich malých florbalistů 
– první místo
Dne 30. 5. naši žáci zavítali do Prahy na Děkan-
ku, kde působí zelenobílá síla a kde se konal 
florbalový turnaj. Tohoto turnaje se zúčastnilo 
šest družstev. Některé soupeře jsme přehráli 
velkou měrou, s jinými jsme svedli urputné boje. 
Ty vždy skončily v náš prospěch a chlapci si tak 
zahráli ve finále o první místo. Z cenné trofeje 
a z medailí za první místo máme velikou radost 
a všem chlapcům děkujeme za reprezentaci 
naší školy. O první místo v turnaji se zasloužili: 
Adam Čanda z 2.C, Marek Houška, Václav Ku-
chař a Jakub Truneček z 2.A, Antonín Panuška, 
Jakub Šimek a Matěj Menčík z 2.B, Jakub Kurian  
a Antonín Fejk z 3.A a Filip Šantora z 3.B.

V. Petrásková

S čerty nejsou žerty

Přehlídka známých scének z pohádky v podání 
našich dětí z dramatického kroužku měla velký 
úspěch. Děti se svých rolí výborně zhostily a hra-
ní pohádky si opravdu užívaly. Díky tomu sklidi-
ly obrovský úspěch nejen u prvního a druhého 
stupně ZŠ, ale i u pozvaných školek z Dobříše. 
Největší odměnou pak bylo závěrečné vystou-
pení pro rodiče a veřejnost. Tímto všem moc 
děkujeme.

L. Petrlíková

Krajský přebor škol v orientačním 
běhu – 1. místo
Dne 16. 5. se naši žáci účastnili krajského kola 
přeboru škol v orientačním běhu. Stejně jako 
v předchozích ročnících si vedli více než dobře 
a mezi středočeskými základními školami obsa-
dili přední příčky. Jmenovitě:
Adéla Housková z 5.B získala 1. místo v ka-
tegorii dívek 4.–5.tříd, Štěpán Hronza ze 7.A 
obsadil 4. místo v kategorii chlapců 6.–7. tříd, 
Matěj Dragoun z 6.A obsadil 7. místo v kate-
gorii chlapců 6.–7. tříd, Michaela Vlašaná z 9.C 
obsadila 4. místo v kategorii dívek 8.–9. tříd.
V první polovině výsledkového pole se dále ve 
svých kategoriích umístil i Tomáš Kubeček z 4.B 
a Alena Dvořáková z 5.A. Svým nasazením k cel-
kovému umístění naší školy přispěli i Anna Do-
ležalová z 4.C, Karolína Vlašaná z 6.A a Dominik 
Šanda z 9.C. Všem jmenovaným gratulujeme. 

M. Housková

Olympijský víceboj – 2. místo v kraji

Dne 23. 5. se naše škola zúčastnila krajského kola 
Odznaku všestrannosti ve Slaném. Našimi žha-
vými želízky byli Václav Mareš ze třídy 7.C a Ane-
ta Lišková ze 7.A. Oba absolvovali 6 disciplín 
(běh na 60 m, sedy-lehy po dobu 2 minut, hod 
míčkem, skok do dálky, shyby po dobu 2 minut 
a vytrvalostní běh na 1 000 m). Aneta soutěžila 
ve své kategorii mezi 35 dívkami a umístila se na 
úžasném 14. místě. Vašek si měřil síly s 20 chlap-
ci a po 6 disciplínách se umístil na krásném 
2. místě. Blahopřejeme! 

Z. Kočí, I. Císařová

Úspěchy žáků 1. stupně

Druhé pololetí je u konce a žáci 
1. stupně mají za sebou řadu 
úspěchů.

V pondělí 27. 5. se v Památníku Karla Čapka ve 
Staré Huti konalo tradiční finálové kolo recitační 
soutěže pro první stupeň základních škol okresu 
Příbram.
Soutěže se zúčastnilo 25 žáků ze šesti škol 
a  v  porotě usedli moderátoři Studia kamarád 
Filip Cíl a Tomáš Kugel. Naši školu v nejmladší 
I. kategorii reprezentovala Eliška Marvanová, ve 
II. kategorii Nela Špindlerová a ve III. kategorii 
Šárka Kadlecová. Výkony všech soutěžících byly 
velmi vyrovnané, porota měla opravdu složitý 
úkol. Nela Špindlerová získala ve své kategorii 
krásné 2. místo a Šárka Kadlecová se ve starší 
kategorii umístila na 3. místě. 
Dalším úspěchem našich žáků bylo umístění 
v okresním kole matematické soutěže Pythagoriá-
da. Hana Hošková, žákyně 5. třídy, získala 2. místo.
Žáci 4.D, 5.A a 5.C uspořádali jarmark v rám-
ci projektu ČS Abeceda peněz. Ve spolupráci 
s dobříšskou pobočkou České spořitelny zaplnili 
stánky výrobky, které sami vyráběli. Kolemjdou-
cí si mohli zakoupit bylinky, závěsy na květináče, 
pečivo, limonády, mýdla a další zajímavé zboží. 
Část výtěžku darují děti na charitativní účely.

Mgr. Eva Kašparová

Předškoláci se loučí se školou 
vítězstvím
Ač se to může zdát podivné, ze všeho nejvíce si 
předškoláci z naší školy rádi „čtou“. V podstatě 
v každé volné chvilce vezmou do ruky časopis 
nebo knihu a podle obrázků a své fantazie si 
skládají příběhy. Rádi si pak o nich vyprávějí. 
A tak se stalo, že se i oni zapojili do Dnů dětské-
ho čtení. Úkolem bylo někomu předčítat a dát 
o tom vědět fotografií, prezentací nebo videem. 
Děti dodaly fotografie a mohla vzniknout pre-
zentace o tom, jak čtou ti, kteří neznají písmen-
ka. A jak to funguje? 
Bednu plnou knih pro vítěze jsme sice nezískali, 
ale záložky jako cenu útěchy ano. Snad nám je 
pošťák stihne donést, než začnou prázdniny. 
Nesmířili jsme se s tím, že bychom nevyhráli, 
a  přihlásili jsme se do pátrací soutěže Městské 
knihovny Dobříš. Začali jsme v knihovně, početli 
si, vyzvedli si herní plán a dali jsme se do pátrání 
po zajímavých místech Dobříše. 
A tentokrát to vyšlo. Vyhráli jsme zvláštní cenu, 
kterou jsme si v knihovně vyzvedli. Udělala nám 
velkou radost. Přejeme krásné prázdniny se 
spoustou sluníčka a hezkých knížek i vám.

Klára Sudová a předškoláci
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Sportovní kurz windsurfi ngu 
v Chorvatsku

Po čtvrté se žáci naší školy účastnili sportov-
ního kurzu na chorvatském poloostrově Pelje-
šac. Tato lokalita je pro vodní sporty s plachtou 
jedna z nejvyhledávanějších v Evropě a náš 
kurz je tím v ČR na základní škole jedinečný. 
Hlavní náplní kurzu je jízda na windsurfi ngo-
vém plováku, kurz má za cíl seznámit žáky 
s  přímořskými podmínkami, mořským a větr-
ným prouděním, místopisem regionu, faunou 
a fl órou. Během desetidenního kurzu naši žáci 
zvládají odjet a bezpečně přijet na volné moře, 
základní obraty halsu a réčko a někteří dokon-
ce zvládli i jízdu ve skluzu.

Target sprint na 2. ZŠ Dobříš

Poprvé se naše škola zařadila do soutěže Target 
sprint. Závody jsou podobné jako biatlon, místo 
běžek závodníci běhají a střílí na terče z lasero-
vých pušek. O pořadí rozhoduje konečný čas 
závodníka v cíli po běhu 3 × 400 m a dvakrát 
střelbě do terče s pěti zásahy. Závodníci, kteří 
ve svých kategoriích obsadili první tři místa, po-
stoupili do pražského fi nále. V pražském fi nále 
sedmnácti základních škol si pro bronz doběhla 
v čase 05:43:580 Viktorie Kahounová ze sedmé 
třídy! Ostatní naši závodníci obsadili místa vždy 
v první polovině startovního pole. Tento novo-
dobý sport nás zaujal a budeme se těšit na další 
ročníky.

Mgr. Michal Ciboch

Školní rok a prázdniny

Letošní školní rok nám přinesl 
mnoho učení, práce a aktivit 

ve škole i mimo školu. Všichni jsme se snažili, 
aby tento školní rok proběhl co nejlépe. Žáci 
se snažili zvládnout výuku, ukázat spolužákům 
i veřejnosti, že mají mnoho schopností, znalos-
tí a dovedností. Dokázali se uplatnit v mnoha 
sportovních, dopravních i kulturních soutěžích 
a aktivitách. Zaměstnanci ukázali, že velice od-
borně, vstřícně a ochotně v průběhu náročného 
školního roku přistupovali ke svým žákům, ke 
spolupráci s rodiči, odborníky, úřady a veřejnos-
tí. Teď se všichni dočkali zasloužených prázdnin.
Ve škole ale nebude klid a ticho, naopak budou 
probíhat činnosti, jejichž cílem je zlepšit budo-
vu školy. Zaměstnanci fi rem nám vymění pod-
lahovou krytinu v 5 učebnách, část oken, světla 
v tělocvičně a opraví rozvod vody. Máme se po 
prázdninách na co těšit.
Dovolte mi, abych velice poděkovala všem za-
městnancům, žákům, rodičům a mnoha lidem, 
kteří s naší školou spolupracují. 
Přeji nejen jim krásné a pohodové prázdniny. 
Na shledanou na začátku nového školního roku.

Mgr. Eva Burešová

ZŠ TRNKA Dobříš, rok třetí

Základní škola Trnka v Dob-
říši má za sebou svůj třetí 

školní rok. Zažili jsme toho opravdu hodně – 
adaptační kurzy, zimní pobyt na Horské Kvildě, 
návštěvy Národní galerie, divadla Minor, Rudol-
fi na, výlety, projekty, besedy, … 
Po celou dobu nad námi bděla naše nová paní 
ředitelka Jana Derfl ová, která Trnku naplňuje 
svým optimismem, svou energií a podporou. 
Děkujeme nejen jí, ale také všem, kteří naši ško-
lu podporují. 
Po letních prázdninách bude Trnku čekat velký 
posun, a to rozšíření o 2. stupeň ZŠ a rozdělení současné dosud spojené 4.–5. třídy. Naši nejstarší 
žáci, současní páťáci, se posunou do 6. ročníku a k nim přibydou nově přijatí žáci. Stejně tak bu-
dou doplněna uvolněná místa v budoucím 5. ročníku. Kromě toho přivítáme také dalších šestnáct 
prvňáčků. Čeká nás spoustu nového a my se už teď těšíme, co v tom následujícím školním roce 
2019/2020 společně zažijeme. Přejeme všem dětem i dospělým hezké letní prázdniny!

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Na ZŠ Lidická nejen soutěžíme, 
ale hlavně vyhráváme!

Jako každý školní rok i letos naši žáci vyrazili na 
atletické závody do Rožmitálu pod Třemšínem, 
jednalo se o okresní kolo. Soutěžilo se v běhu na 
60 m, v hodu míčkem, skoku do dálky a vytrva-
lostním běhu na 1 500 m. Vedle našeho a rožmi-
tálského soutěžního družstva dorazili také sou-
těžící z příbramské školy Pod Šachtami. A dařilo 
se nám skvěle, z dívek skončila Eliška Weissová 
jako první, Tereza Peštová jako druhá a z chlap-
ců byl na druhém místě Matouš Černý. Tito žáci 
nás také reprezentovali na krajském kole ve Sla-
ném. Také zde si dívky vedly výborně, přivezly si 
odsud krásné třetí místo.
Další soutěž, ve které byli naši žáci velice úspěš-
ní, vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a  Slezska a nese název Požární ochrana očima 
dětí. Přihlásili jsme se do kategorie výtvarných 
prací a kategorie tvoření pomocí digitálních 
technologií. Vítězné obrázky nakreslila z mlad-
ších žáků Viktorka Gáborová a Šimon Housa, ze 
starších žáků Kristýna Pospíšilová, Matouš Ba-
chmann a Martin Mach. Oceněné prezentace, 
vytvořené na počítači, patřily žákům šestého, 
sedmého a osmého ročníku.
Školní rok pomalu končí, a proto přeji všem dě-
tem, rodičům i pedagogům prázdniny bohaté 
na zážitky, vydatný odpočinek a načerpání no-
vých sil do dalšího školního roku. Budeme se na 
vás těšit v září.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Výměnný pobyt studentů GKČ do Marseille

Na přelomu května a června se vybraní studenti kvinty a sexty Gymnázia Karla Čapka Dobříš vy-
dali na výměnný pobyt do Marseille. Setkali jsme se zde se svými francouzskými korespondenty, 
u kterých jsme celý týden bydleli, poznali jsme, jak se žije v typické francouzské rodině, a procvičili 
si znalosti cizích jazyků. Absolvovali jsme také prohlídku jejich Lycea Jean Perrin a podívali se, jak 

probíhá výuka matematiky nebo dějepisu. Na-
vštívili jsme mnoho památek a zajímavých míst, 
například Notre-Dame de la Garde, starý přístav 
nebo muzeum mýdla, a dokonce jsme se i projeli 
lodí na nedaleký ostrov. V průběhu pobytu jsme 
nezůstali jen v Marseille, prošli jsme si i město 
Aix-en-Provence a strávili odpoledne na pobřeží 
La Ciotat. Volné dny jsme trávili společně na plá-
ži a poslední večer jsme si zahráli bowling. Čas 
prožitý s francouzskými kamarády jsme si všich-
ni užili, a tak se třeba někdy opět sejdeme, ať už 
v Marseille, v Praze nebo kdekoli jinde.

Barbora Veselá, kvinta
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Ahoj, školko…

Školní rok je za námi a ve 2. mateřské škole Dobříš bylo i druhé pololetí naplněno množstvím aktivit, 
které obohacovaly a doplňovaly školní vzdělávací program. V zimě se děti zdokonalovaly v lyžař-
ském umění, před prázdninami v oblasti plaveckých dovedností. Po celý školní rok jsme se kromě 
pravidelného pohybového programu přihlásili i k celoročnímu projektu s názvem Svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se zvířátky. Pořádali jsme karneval, rej čarodějnic a pravidelná divadelní představení.
Měsíc květen se v naší mateřské škole nesl v hudebním duchu. Navštívili jsme pražské Rudol-
finum, které jsme si celé prohlédli. Viděli jsme Dvořákovu síň, Sukovu síň i dílnu houslaře, kde 
se děti seznámily s tím, z jakých materiálů se housle vyrábějí a jak se jednotlivé části housliček nazý-
vají. Zúčastnili jsme se také výchovného programu s názvem Hou, hou, housle jdou. Z hudby 
od profesionálního houslisty měly děti šanci poznávat úryvky písní, zazpívaly si, zatančily a dokonce 
si na housličky i zahrály. I letos děti představily své hudební dovednosti na májových slavnostech 
města.
V pátek 24. května jsme měli zvlášť významný den. Navštívil nás světoznámý houslový vir-
tuos Jaroslav Svěcený. Děti se na tento den slavnostně oblékly a s příchodem pana Svěceného 
nastala i slavnostní atmosféra. Díky předchozí návštěvě Rudolfina se děti mohly pochlubit svou zna-
lostí jednotlivých částí houslí. Virtuos nám na vzácném hudebním nástroji předvedl své umění, ale 
i různé neobvyklé zvuky – vrzání dveří, bručení medvěda či pískot komára. Zahrál na housle obráce-
ným smyčcem a ukázal i jiné kuriozity. Děti zaujal skladbou Ave Maria a Vivaldiho Čtverem ročních 
období. Na oplátku děti panu Svěcenému zazpívaly a zatančily. Na závěr setkání jsme se společně 
vyfotili. Za tento nádherný zážitek děkujeme.
Koncem května jsme přijali pozvání do ZUŠ Dobříš. Pod vedením pana učitele Petra Kafky 
jsme objevovali krásu dalších hudebních nástrojů, tentokrát klávesových a dechových. Pan uči-
tel do malého koncertu zapojil i své mladší a starší žáky, což bylo pro naše děti velmi motivační. 
Těšíme se na nové dobříšské muzikanty z řad naši předškoláků.

S našimi budoucími školáky jsme se rozloučili 
v pátek 14. června na zahradě školy. Zahradní 
slavnost jsme společně připravovali již několik 
týdnů dopředu. Domýšleli jsme výzdobu, celko-
vý scénář i zahajovací skladbu k nástupu našich 
předškoláků, aby žádné oko nezůstalo suché. 
Na tóny písně We Are the Champions od kapely 
Queen se každé z dětí slavnostně uklonilo a na-
stoupilo na úvodní pásmo písniček a tanečků. 
Počasí bylo spalující, a tak si Krejčík Honza děti 
usadil po úvodním vystoupení do stínu a začal 
je jednotlivě vyvolávat a slavnostně pasovat na 

školáky. Na závěr děti pronesly společnou přísahu a vyfotily se. Následovalo překvapení v podobě 
dortu a volná zábava. Atmosféru dokreslilo i pečení buřtíků. Věříme, že si to všichni dostatečně užili, 
a držíme našim budoucím školákům palce.
Přejeme krásné prázdniny a mnoho úspěchů.

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Zámek Dobříš  
ožil příběhy 
dobříšských sousedů

Závěrečná prezentace projektu Příběhy našich 
sousedů v Dobříši proběhla 10. 6. v Konírně 
zámku Dobříš. Žáci 7. až 9. ročníků ze dvou 
základních škol (2. ZŠ Dobříš a ZŠ Dobříš, Ko-
menského nám. 35) představili před zcela 
zaplněným sálem příběhy šesti pamětníků 
například prostřednictvím divadelních scének 
s kostýmy a  zpěvy. Slyšeli jsme také ukázky 
z jejich reportáží. Na konci své prezentace pře-
dali pamětníkovi drobný dárek a živou květinu 
– slunečnici. Několikrát byli diváci tak nadšeni, 
že výkon týmu ocenili bouřlivým potleskem 
a pískotem.

Porota ve složení – Jana Derflová (ředitelka ZŠ Trn-
ka), Lucie Uriková (historička a skautská vedoucí) 
a Ivan Vodochodský (sociolog a mediální analytik) 
rozhodla tak, že bodový rozdíl mezi týmy byl vel-
mi těsný. Největší počet bodů celkově získal tým 
ZŠ Dobříš Komenského nám. 35, který zpracoval 
vyprávění paní Kristiny Váňové. Bonusem pro ten-
to tým je zážitková šifrovací hra v ulicích pražské-
ho Starého Města Avraham Harshalom. 
Všechny týmy byly za své půlroční úsilí odmě-
něny zajímavou stolní hrou od firmy Mindok, 
dárkovými předměty od MAS Brdy–Vltava, 
CD Příběhy 20. století od Post Bellum, exkurzí do 
redakce týdeníku Respekt a možností komento-
vané návštěvy v ČRo Plzeň. 
Celou akci hudebně doprovodili žáci ZUŠ Dob-
říš pod vedením paní učitelky klavíru Lucie Tóth 
a  celým odpolednem nás spolehlivě provedl 
moderátor Václav Sklenář.
Návštěvníky závěrečné prezentace pozdravila 
zástupkyně MAS Brdy–Vltava (Markéta Dvořá-
ková) – organizace, která se na celém projektu 
podílela finančně a organizačně v rámci pro-
jektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP 
Dobříš II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0
008630. Krátce promluvila také paní Michaela 
Szkála z Post Bellum, o.p.s.
Zvláštní poděkování si kromě všech pamětníků 
také zasloužili pedagogové, kteří týmy projek-
tem provedli. 

Mgr. Jiří Štěpo, regionální koordinátor 
Příběhů našich sousedů

Výsledky práce jednotlivých týmů si můžete 
prohlédnout na www.pribehynasichsousedu.
cz/dobris/dobris-2018-2019

Divadelní akademie v Památníku  
Karla Čapka ve Strži
Myšlenka uspořádat společné divadelní představení několika škol vznik-
la již v roce 2017. Na tuto myšlenku se nám podařilo navázat v září 2018 
přípravou divadelního vystoupení žáků ze ZŠ Dobříš, Komenského nám., 

ZŠ Rosovice, ZŠ Dobříš, Lidická, a Základní umělecké školy Dobříš, která zajišťovala hudební a zvu-
kovou stránku celého představení. 

Děti ze škol nacvičily Doktorskou pohád-
ku, pohádku Brémští muzikanti a Poučnou 
pohádku pro malá čuňátka. Devatenácté-
ho června pak proběhlo v Památníku Karla 
Čapka společné představení všech zúčastně-
ných škol. Malí herci hráli představení hned 
třikrát, dvakrát dopoledne pro své spolužá-
ky, odpoledne pro rodiče. V rámci divadla 
jsme navázali také spolupráci se šicí dílnou 
Farní charity Starý Knín Rukama nohama, 
která ušila dětem kostýmy. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří se do projektu „Místní akční plán rozvo-

je vzdělávání ORP Dobříš II“ během školního roku 2018/2019 zapojili, a těšíme se na další spolupráci 
v příštím školním roce. MAP II je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Katka Boukalová 
a Lucka Bubancová, 

Brdy–Vltava, o.p.s.
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Prázdniny se kvapem přiblížily 
a v Dobříšku bude celé léto živo. Čeká 

nás 7 turnusů příměstských táborů pod vede-
ním našich zkušených lektorek a lektorů. Letošní 
téma je Pod zemí a pod vodou. Pro náhradníky 
a náhradnice jsou možnosti stále otevřené. Při-
hlášky prostřednictvím rezervačního systému 
na webových stránkách www.dobrisek.cz.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do brigádo-
-buřtiády, která se konala 30. května. Podařilo 
se nám natřít všechny lavičky a herní prvky. Dě-
kujeme též Miro Pogranovi a jeho dcerám Jo-
hance a Magdě, že díky nim vykoukla z laviček 
opět bílá zvířátka.

Od září 2019 se můžete těšit na tyto nové 
kurzy pro děti – dívky i chlapce – i dospělé:
Hrátky s barvami a písmenky pro děti od 4 do 
6 let – út 16.00–17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro děti od 4 do 6 let s Lucií 
Nádvorníkovou, lektorkou keramiky.
Zábavnou formou s pomocí barviček, pastelek 
a dalších výtvarných materiálů, budeme s dětmi 
procvičovat a výtvarně zpracovávat písmenka, 
čísla, říkanky i písničky a zdokonalovat tak před-
školní znalosti dětí.
Výtvarka pro děti od 6 let – út 17.00–18.00 hod.

Taneční kurzy pro děti a dospělé:
Pod vedením zkušené lektorky tance a absol-
ventky Duncan centre v Praze. Štěpána Manco-

vá aktuálně učí ve studiu ELPÉ Příbram a zavítá 
do Dobříšku v těchto časech:
Taneční lekce pro děti od 4 do 6 let
– po 16.00–17.00 hod.
Taneční lekce pro děti od 7 do 10 let
– po 17.00–18.00 hod.
Taneční lekce pro dospělé
– po 18.00–19.00 hod.

Aerobik pro děti od 6 do 10 let
– st 17.30–18.30 hod. – bude upřesněno
Vede Jana Dvořáková zábavnou nesoutěživou 
formou.

Rukodělné tvoření pro děti i dospělé: 
pletení, háčkování, drhání, vyšívání aj. pod ve-
dením Michaely Černé:
Šikovné prsty – po 16.00–17.00 hod.
Kulišárny junior
– 1× za 3 týdny – po 17.00–18.30 hod. 
Kulišárny klasik
– 1× za 3 týdny – po 17.00–18.30 hod.

Na všech lekcích jsou chlapci i muži vítáni. 
Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny 
najdete na našem rezervačním systému 
Webooker, odkaz přes webové stránky www.
dobrisek.cz nebo na https://www.facebook.
com/dobrisek, e-mail: info@dobrisek.cz, ad-
resa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559, 603 199 265.

Léto a nový školní rok v Dobříšku

Regionální plán rozvoje 
sociálních služeb 
čeká na připomínky

Projekt Aktualizace střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb regionu Brdy–Vltava na 
období 2018–2022 se úspěšně chýlí ke svému 
konci. Pracovní skupiny složené z řad odborníků 
na problematiku sociálních a návazných služeb 
na květnovém a červnovém setkání dotvořily ná-
vrhovou část plánu, která je návodem k dalšímu 
rozvoji sociální oblasti v ORP Dobříš. Návrhová 
část je nyní zveřejněna na webových stránkách 
realizátora projektu – MAS Brdy–Vltava, www.br-
dy-vltava.cz. Budeme velmi rádi, když se sezná-
míte se zde zveřejněnými dokumenty a zašlete 
nám své případné postřehy a připomínky. Termín 
pro zaslání připomínek je do 15. 7. 2019. Za re-
alizační tým děkujeme všem aktivně zapojeným 
účastníkům plánování a přejeme krásné léto.

Za MAS Brdy–Vltava Markéta Dvořáková

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: 
červenec–srpen – Výstava svatebních šatů 
a doplňků Nikoly Melicharové SVATBA 
ANEB JAK ŠEL ČAS v zámecké expozici 
– vstupné dle běžného ceníku
2. 7. – 2. 10. Výstava obrazů Z HRADU DO 
ZÁMKU Alexandry Dětinské v Galerii JCM
Sokolnické ukázky na nádvoří zámku 
– každou letní neděli
Noční prohlídky – každou letní středu
31. 8. Hradozámecká noc

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

V červenci a srpnu jsme pro vás přichystali za-
jímavou výstavu svatebních šatů a doplňků 
Nikoly Melicharové v hostinské části zámku. 
Výstava má název Svatba aneb Jak šel čas. 
Po dobu tří měsíců zveme také na krásné naiv-
ní obrázky Alexandry Dětinské v Galerii JCM. 
Červencové a srpnové neděle budou tradič-
ně patřit sokolníkovi panu Řehkovi. Sokolnic-
ké ukázky budou probíhat od 10.00 do 17.00 
hod. na nádvoří zámku. Nejen pro rodiny s dět-
mi se o prázdninových středách budou konat 
oblíbené noční prohlídky, které začínají ve 
20.00 a 20.30 hod. Další noční prohlídky chys-
táme na sobotu 31. 8. v rámci celorepublikové-
ho projektu Hradozámecká noc, který se koná 
vždy na závěr letních prázdnin. Připomínáme, 
že francouzský park zůstává do července 2020 
uzavřený z důvodu rekonstrukce.
Jelikož v letní sezóně pořádáme na zámku také 
svatební obřady či případně natáčení, sledujte 
naše webové stránky www.zamekdobris.cz pro 
případná omezení prohlídkové trasy. Přejeme 
vám krásné léto.

Zámek Dobříš zve v červenci a srpnu 2019 
na výstavu svatebních šatů a doplňků 
od roku 1930 do současnosti ze sbírky Nikoly 
Melicharové v hostinské části expozice.

Charita Starý Knín rozšiřuje 
v Dobříši svoji činnost 
Dluhová poradna na Dobříši 
Charita Starý Knín v Dobříši v Domě nad vodou 
otevírá dluhovou poradnu. Zkušená právnička 
dosud pomáhala lidem řešit dluhy a exekuce 
formou konzultací a pomoci se sepsáním návr-
hů k soudům a exekutorům. V průběhu měsíce 
července začne bezplatně poskytovat služby 
také v oblasti oddlužení. Pokud budete potře-
bovat pomoci se sepsáním insolvenčního návr-
hu (tzv. osobního bankrotu), přijďte se poradit.
Poradna bude otevřená každé úterý od 8.30 do 
12.00 hod. v Domě nad vodou v Pražské ul. 271, 
Dobříš. Do poradny je třeba se objednat na tel. 
čísle 603 200 266.
Prázdninové dílničky v Domě nad vodou 
Během prázdninových měsíců pořádáme kaž-
dou středu od 9.00 do 12.00 hod pro děti i dospě-
lé výtvarné dílny. Zaměřené budou na netradiční 
textilní techniky. Pokud máte zájem, přihlaste se 
na tel. čísle 603 200 266. Kapacita je omezená. 
 3. 7. Mokré plstění
 10. 7. Vosková batika
 17. 7. Suché plstění
 24. 7. Sypaná batika
 31. 7. Opalované kytičky z organzy
 7. 8. Lapače snů
 14. 8. Textilní fi lcové postavičky
 21. 8. Textilní šperky
 28. 8. Tisk na textil
Těšíme se na vás.

Noemi Trojanová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 19. července 2019 by 
oslavil 90. narozeniny náš 
táta, pan Václav Hlaváček, 
mistr kominický z Dobříše. 
21. srpna to bude 20 let, kdy 
nám navždy odešel. 

Stále vzpomínají synové 
Václav, Josef a Petr s rodinami a ostatní příbuzní

Dne 5. srpna 2019 uplyne již 
5 let, kdy nás opustil milova-
ný manžel, tatínek, dědeček 
a pradědeček, pan Jan Ka-
lous. Kdo jste ho znali, vzpo-
meňte s námi.

Stále s láskou vzpomínají 
manželka a děti s rodinami

Dne 9. června 2019 by se dožil 87 let pan Vra-
tislav Rainer a 24. srpna 2019 vzpomeneme 
1 rok, kdy nás opustila paní Věra Rainerová, oba 
z Dobříše.

S láskou vzpomíná celá rodina a známí

Dne 20. srpna 2019 uplyne 
5 let, kdy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, tatí-
nek a dědeček, pan Franti-
šek Mašek z Dobříše.

S láskou vzpomínají manžel-
ka Jana, dcery Renata a Jana 

s rodinami a švagr Stanislav

Blahopřání

Dne 14. července 2019 se 
dožívá 95. výročí narození 
vážený občan našeho měs-
ta, pan Přemysl Šmejkal. 
Do dalších let mu přejí hodně 
zdraví a životního optimismu 

manželka Jaruška a přátelé 
z ulic A. Dvořáka a Lidické

Jako každý rok na prázdniny zavíráme čajovnu. 
Můžete nás ovšem navštívit na mimořádných 
akcích, pronajmout si prostor čajovny (je vhod-
ný na různá cvičení, meditace či přednášky; 
cena 150 Kč za hodinu, kapacita až 22 osob dle 
aktivity) nebo si udělat rezervaci pro pět a více 
lidí.
Živě z čajovny a otevřené grilování (nedě-
le 14. 7. od 19.00 hod.) Přijďte si užít koncert 
Tea  jazz trio na čajové terásce – název kapely 
mluví za vše – vznikla v čajovně, hrají jazz a jsou 
tři. Koncert spojíme s otevřeným grilováním. 
Anenské setkání – ženská bylinná napář-
ka (pátek 26. 7. 18.00–22.00 hod.) Svatá Anna, 
chladna z rána. Kolo roku se otáčí a svatá Anna 
vítá ve vzduchu malá nadechnutí podzimu. 
Po delší době jsem pozvala hosta, úžasnou ženu 
s velkou duší a srdcem, dulu Martinu Šebesto-
vou. Ta s námi bude sdílet své zkušenosti a zá-
žitky z cesty do Mexika za porodními babičkami, 
poví nám o rebozo masážích. A hlavním téma-
tem bude ženská bylinná napářka. V Martinině 
podání se těšte na zcela konkrétní rady a  do-
poručení, která můžete hravě přenést ihned do 
praxe. 

Více informací: www.seminareprozeny.cz, pro-
vází Tereza Bory.
Prázdninová jóga v čajovně s Blankou (každé 
pondělí od 22. července 20.00–21.30 hod.)

Pozvánka na přednášku o klimatu

Míříme k vyhynutí – a co s tím můžeme dělat 
(úterý 9. 7. od 19.00 hod. v dobříšské čajovně)
Pojďme se bavit o klimatu. Loňské sucho byl jen 
začátek. Planeta je v ekologické krizi a vědci se 
domnívají, že nás patrně čeká rychlé zhroucení 
klimatu a čelíme tak velkému riziku.
Na této veřejné přednášce probereme nejčerst-
vější vědecké poznatky o změnách klimatu a to, 
jaký vliv to může mít na naši společnost a náš ži-
vot, a ukážeme, co chce Extinction Rebellion dě-
lat, aby se situace změnila. Po přednášce bude 
dost času na otázky a diskuzi. 
Přednáší česky Arne Springorum (hydrogeolog, 
environmentální konzultant), organizuje Soňa 
Wojnarová, vstup zdarma, rezervace místa na 
774 029 399, katerina@cajovnadobris.cz.

Kateřina Försterová

Na Dobříšské šelmě se předvedly stovky plastikových 
modelů 
Pesimisté tvrdí, že tradiční koníčky vymírají a že 
zejména mládež už kromě zírání do telefonů ne-
umí nic. Není to pravda, jak se potvrdilo na mo-
delářské výstavě Dobříšská šelma, kterou jsme 
uspořádali koncem května v kulturním domě. 
Soutěžních modelů se sešlo na tři sta, pochlubit 
se svými výtvory přijeli nejen modeláři z Dobříše 
a širšího okolí, ale i zástupci kroužků z Prahy, ze 
Zdic, z Kladna, ze Sedlčan, z Berouna, z Českých 
Budějovic, z Vlašimi atd. A právě velký počet 
modelů v juniorských kategoriích byl důkazem, 
že modelářství je i pro dnešní mladou generaci 
atraktivní. Snažíme se k tomuto trendu přispívat, 
a proto i letos (jak už je u nás tradicí) od nás dostávaly zdarma model k sestavení všechny děti, které 
na Šelmě byly a aspoň jeden model vystavovaly.
Novinkou v letošním roce byl workshop známého modeláře Jakuba Vilingra, na který kromě dětí 
dorazil i nečekaný počet dospělých zájemců. A stejně jako v minulých letech, i letos nás přijeli pod-
pořit majitelé veteránů, takže před kulturním domem byly k vidění raritní historické motorky, auta 
a vojenská technika. 
Rádi bychom ještě jednou poděkovali vám všem, kdo jste na letošní výstavu dorazili či jste ji jakkoli 
podpořili. A za rok se budeme těšit znovu! 

Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer, Modeláři Dobříš, z.s.

Prázdniny v NZDM Terén
V pátek 7. 6. 2019 proběhla oblíbená „přespávač-
ka na klubu“. Rozloučili jsme se tak se školním 

Čajovna Dobříš o prázdninách

rokem. Tentokrát jsme to pojali aktivně a  přes 
anglický park jsme vyrazili do Staré Hutě. Cestou 
jsme si zahráli několik her. Nešlo pouze o zábavu, 
hry prověřily naši trpělivost, správné vyjadřová-
ní a zjistili jsme, jak to máme s důvěrou. Na klub 
jsme se vrátili po 20. hod. a v nohách jsme měli 
společných 14 km. Po pokecu jsme si pustili  
„animák“ a před 23. hod. jsme zalézali do spa-
cáků, přesto jsme ještě slyšeli odbíjet půlnoc. 
Po  probuzení se někteří nasnídali a po společ-
ném úklidu jsme v 8 hod. odcházeli z klubu. 
Jsme rádi, že využíváte služeb, které Nízkopra-
hový klub Terén nabízí. Služba je tady pro vás 

zdarma a za to patří velké DÍKY městu Dobříš, 
Ministerstvu práce a sociálních věcí, Středočes-
kému kraji a Sociálnímu fondu regionu Brdy–Vl-
tava. Ti všichni na chod zařízení přispívají.
V klubu se na vás/vaše děti budeme těšit 
i v průběhu letních prázdnin. 
Otevírací doba zůstává nezměněna: v pon-
dělí, úterý a čtvrtek jsme tady pro vás/vaše 
děti od 12 do 18 hod., ve středu pak od 14 do 
16 hod. Zavřeno bude pouze v týdnu od 
15. do 19. července a to z důvodu konání pří-
městského tábora.

Tým NZDM Terén
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Krajské kolo 
Svojsíkova závodu

O víkendu 31. 5. – 2. 6. se družina Vačic ze skaut-
ského oddílu Minnehaha zúčastnila druhého 
kola Svojsíkova závodu. V pátek po příjezdu do 
kempu Riviera ve Zbečně jsme si začaly stavět 
stany, abychom měly kde spát a nemusely no-
covat pod širákem. Večer jsme se také zúčastnily 
zahajovacího nástupu a společného programu 
pro družiny. V sobotu po budíčku jsme vyrazily 
na samotný závod, který se konal po okolních 
lesích. Na trase nás čekala spousta nelehkých 
úkolů, nejvíce se nám líbila záchrana tonoucího. 
Nejméně nás zaujala zdravověda, kde organizá-
toři udělali chybu, ale kvůli pozdnímu nahláše-
ní se tento problém již nevyřešil. Po příchodu 
z cesty jsme se vydaly vařit oběd, který byl také 
hodnocen. Po obědě jsme se rozdělily na dvě 
skupiny, jedna se šla smočit do řeky a ta druhá 
zůstala relaxovat u stanů. V neděli proběhl sa-
motný závěr závodu, a to vyhlášení výsledků. 
Obsadily jsme krásné 9. místo z 21. Po vyhlášení 
jsme odjely spokojeně domů.

Julie Šigutová (Kvítko), Vačice, 
Minnehaha Dobříš

Dobříšský aerobik zářil na stupních vítězů i letos!
V Aerobik studiu Orel Dobříš máme za sebou 13. závodní sezonu, a roz-
hodně se máme čím pochlubit! Celkem 6 závodních týmů, 76 závodnic, 

5 trenérek, téměř 20 závodů po celé republice a více jak 25 cenných kovů za zlaté, stříbrné 
a bronzové umístění + poháry z fi nálových závodů. 

Dobříšské děti soutěžily v lovu ryb
Jako již tradičně se dne 2. 6. konaly dětské rybář-
ské závody u příležitosti Dne dětí v areálu Trnová 
MO ČRS Dobříš. Zúčastnilo se 23 dětí, které měly 
chuť závodit, rybařit a vítězit, bohužel počasí 
bylo horké a ryby lenivé. Přesto žádné z dětí zá-
vod nevzdalo a všechny vydržely až do úplného 
konce. Za to děti získaly bohaté odměny a již se 
všichni těšíme na další ročník. 1. místo: Kateřina 
Vodičková, 2. místo: Luboš Halamka, 3. místo: 
Eliška Rychlá
Petrův zdar! 

Josef Hrabák, předseda MO ČRS Dobříš

Vážení spoluobčané, 
milí přátelé, členové 
Základní organizace 
ČZS Dobříš, 
naše organizace ukončila kampaň palírny 2018. 
Celkem bylo vyrobeno 2 046 l ovocné pálenky. 
Zároveň se již připravujeme na novou sezónu.
Jak víte, naše moštárna pracuje bez přerušení 
od roku 1978. V loňském roce jsme oslavili vý-
robu 1 milionu litrů moštu a zároveň 40 let exis-
tence moštárny. Za to děkujeme všem aktivním 
členům naší organizace a pracovníkům moštár-
ny. Výbor základní organizace již v loňském roce 
schválil naši žádost o dotaci na modernizaci 
moštárny s cílem zkrátit dobu čekání zájemců 
o moštování a snížit pracnost moštování. Přihlá-
sili jsme se do dotačního programu přes MAS 
Brdy–Vltava a máme příslib na 50% dotaci.
Modernizace moštárny je fi nančně velmi nároč-
ná, neboť se jedná o potravinářskou technolo-
gii. Chceme obnovit a nahradit drtič, nakoupit 
myčku ovoce a stávající plachetkový lis nahra-
díme pásovým lisem, vyměníme okna a  dve-
ře. Celá modernizace má rozpočet 992 tis. Kč. 
V  současné době jsme požádali město Dobříš 
o půjčku nebo záruku za úvěr, abychom byli 
schopni profi nancovat náš projekt.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

Sokol na prázdninách a nabídka cvičení od září
Prázdniny klepou na dveře a Sokol 

se připravuje na prázdninový program. Během 
prázdnin bude sokolovna zavřená, cvičení bude 
probíhat pouze po předchozí domluvě. Sokolíci 
totiž vyrazí na dva turnusy letního dětského tá-
bora, několik oddílů plánuje letní soustředění, jiní 
si rádi jen tak odpočinou – každý dle svého gusta.
Naplno cvičit začneme v Sokole v prvním záři-
jovém týdnu od 2. 9. Oddíly, které plánují začít 
cvičit později, informaci s předstihem zveřejní. 
Nabídka cvičení v Sokole v dalším cvičebním 
roce bude opět pestrá. Sokol nabízí cvičení jak 
pro naše nejmenší sokolátka – batolátka, tak 
i pro starší a pokročilé, zasloužilé sokoly. V září 
v novém cvičebním roce budete moci navštěvo-

vat hodiny aerobiku, rope skippingu, všestran-
nosti, tancování, fl orbalu, volejbalu, nohejbalu, 
zdravotního cvičení, boxu, šipkařů atd. Více in-
formací o jednotlivých oddílech a rozvrhu hodin 
se můžete dozvědět na našich webových strán-
kách www.sokoldobris.cz, na facebooku https://
www.facebook.com/TJSokolDobris/ nebo na 
venkovní sokolské nástěnce.
V září se Sokol také již tradičně zapojí do udá-
losti Dobří(š) v pohybu a do navazující akce So-
kol v pohybu, v rámci níž chystáme od 15. 9. do 
21. 9. týden otevřených dveří. V rámci této akce 
cvičitelé připraví hodiny pro veřejnost, kam si 
každý může nezávazně a zdarma přijít zacvičit.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Pochod „Pičín–Řitka“ poprvé startoval i v Dobříši
V sobotu 15. 6. se navzdory horkému počasí uskutečnil Pochod Pičín–Řitka pořádaný 

jmenovanými obcemi ve spolupráci s městem Dobříš, TJ Sokol Dobříš a Pivovarem Kytín. Dobříš 
se k pochodu v letošním roce připojila poprvé, a stala se tak místem, odkud bylo možné vydat se 
na trasu. Start byl v Dobříši na náměstí, nebo na nádraží a pokračovalo se směrem na Větrník, dále 
kolem židovského hřbitova na Voznice a dál do Kytína, kde následovalo napojení na cestu do Řitky. 
Počet dobříšských účastníků, které dvacetikilometrový pochod ve třicetistupňovém horku neodra-
dil a slunné počasí si naopak užívali, se vyšplhal ke 140.  Odměnou za jejich odvahu a odhodlání jim 
kromě utužení fyzické kondice byla také krása okolních brdských lesů.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

MFK Dobříš zve 
na poslední přípravný zápas ligového týmu 
před novou sezónou FORTUNA:LIGY

FK Teplice – Slavoj Vyšehrad 

V sobotu 6. 7. v 11 hod., stadion V Lipkách
Využijte mimořádné příležitosti a přijďte se 
podívat na ligový fotbal!

To vše si po letošní závodní sezoně připisujeme 
k našim úspěchům. V jarní sezoně jsme s naši-
mi závodnicemi nastoupili do třech základních 
kategorií. Týmy nejmladších benjamínků a nej-
starších žen bojovaly se svými tematickými 
sestavami v kategorii Aerobik show s náčiním. 
Hned tři týmy nás reprezentovaly v kategorii 
Step aerobiku a nechyběl ani taneční Zumba 

team. Zúčastnili jsme se soutěží po celé České 
republice. Na  první závody vyrazily naše nej-
menší holčičky už v lednu a pak už je následova-
ly závodnice z kategorie děti, kadetky, juniorky 
i nejstarší ženský tým. Mezi závodními víken-
dy se samozřejmě dřelo a poctivě trénovalo, 
a tak se můžeme pochlubit celkem 7 zlatými, 
12  stříbrnými a 9 bronzovými medailemi. 
Na fi nálových závodech Bohemia Aerobic 
Tour se podařilo týmu kadetek, které trénuje 
Denisa Havlíčková, získat pohár za 3. místo 
v celé soutěži a z fi nále závodů Žij pohybem 
si tým juniorek, který trénuje Klára Jando-
vá, přivezl potřetí v řadě vítězství celé ligy 
a krásný zlatý pohár za 1. místo. Díky trenér-
kám, rodičům i partnerům. Pochval a slov 
díků není nikdy dost, a proto i touto cestou 
nahlas DĚKUJEME! 

Tým ASOD
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Zprávy z gymnastiky
Dvojboj O pohár Českých Budějovic 
11. 5. děvčata ladila formu na vrcholnou akci – republikové finále 

– na závodě podle mezinárodních pravidel sportovní gymnastiky v Českých Budějovicích na kladině 
a prostných. Stříbrný pohár za 2. místo si přivezla Barbora Hrdličková, 10. místo Kateřina Tománková 
v kategorii VS3C. 
O rok starší děvčata obsadila ve své kategorii VS4C: 8. místo Karolína Plasová, 9. místo Karolína Váv-
rová, 13. místo Nela Špindlerová, 14. místo Hana Hošková. Děvčata prošla závodem bez pádů, musí-
me však přidat do sestav obtížnější prvky, tím se zvednou výchozí známky.

Republikové finále ve sportovní gymnastice
O víkendu 17.–19. 5. se konala republiková sou-
těž ČASPV ve sportovní gymnastice 2019. Jak 
jsme již informovali, tak na tento závod postou-
pilo z krajského přeboru 8 našich dívek. Mladší 
žákyně s jejich trenérkou Jitkou Holcovou od-
jely do Doubí u Třeboně, kde se soutěž konala 
již v pátek 17. 5. na otevřený trénink. V sobotu 
nastoupily do závodu žákyně I., II. a III. kategorie.
V nedělním závodu startovaly starší dívky s tre-
nérkou Petrou Pilousovou. Opět se závodilo jak 
v jednotlivcích, tak v družstvech. V družstvech 
jsme získali dvě medaile, a to v kategorii starší 
žákyně IV 3. místo (Nikola Dlouhá) a v kategorii 
ženy 1. místo (Anna Picková). Nutno říct, že kon-
kurence je rok od roku silnější a je třeba se stále 
zdokonalovat. Ve třech kategoriích nám unikly 
medaile o fous, takže jsme posbírali 3 brambo-
rová umístění v družstvech. V jednotlivcích se nejvíce dařilo Kateřině Brané, která ve své kategorii 
z celkového počtu 46 závodnic obsadila krásné 6. místo.
V soutěži krajů se Středočeský kraj umístil na 2. místě, domů jsme si odvezli pohár.

 A teď již k podrobným výsledkům, z celkového počtu 322 závodících se naše dívky umístily takto:

Mladší žákyně I:
10. Tománková Kateřina
Družstvo: 4. místo
 
Mladší žákyně II:
9. Plasová Karolína
21. Vávrová Karolína
33. Hrdličková Barbora
Družstvo: 6. místo

Starší žákyně III:
6. Braná Kateřina
Družstvo: 4. místo

 Starší žákyně IV:
19. Dlouhá Nikola
Družstvo: 3. místo

Dorostenky:
21. Marečková Aneta
Družstvo: 4. místo

Ženy:
14. Picková Anna
Družstvo: 1. místo

8. 6. Dobříšský teamgym dvojboj 6–10členných družstev v akrobacii a trampolíně.
Tohoto závodu se zúčastnilo celkem 130 dívek ve třech kategoriích z Dobříše, Zbraslavi, Bělé pod 
Bezdězem, Dobřichovic a Senohrab.
Naše děvčata v kategorii 0 (2010 a mladší) obsadila 6. a 7. místo. Bohužel se jim nevyhnuly pády 
v přeskoku s trampolínou.
V kategorii 1 (2007 a mladší) jsme se také nevyhnuli pádům, ale děvčata zabojovala v akrobacii. 
Družstvo „A“ získalo 2. místo, družstvo „B“ 6. místo. Nejstarší závodnice (2001 a mladší) prošly závo-
dem bez pádů a získaly 1. místo.

16. 6. nás čekal poslední závod této sezóny a školního roku 2018/2019. Týnecké tandemy – dvoj-
boj dvoučlenných tandemů na lavičce/kladině a v prostných s hudbou. V několika kategoriích se 
soutěžilo od mimin až po dvojice dospělých. Tandem se cvičí najednou, např. na jedné kladině cvičí 
dvě cvičenky.
Nutno napsat, že si děvčata vytvořila všechny sestavy choreograficky sama. Trenérky dohlédly, aby 
sestavy obsahovaly vypsané povinné prvky. Vše brala s humorem a moc je to bavilo. Součástí se-
stav byla jedna zvláštnost, a to tandemový prvek, kdy se závodnice musejí dotýkat, anebo zacvičit 
společný prvek – tandem. Originalitě se meze nekladou. Hodnotila se i souhra závodnic s hudbou. 
Závodilo celkem 72 dvojic v 11. kategoriích – děvčata, chlapci, trenéři, rodiče. Bronzovou medaili 
si přivezly K. Tománková a E. Senftová – mladší žákyně I. V mladších žákyních II – 5. místo K. Plaso-
vá a K. Vávrová, 7. místo B. Hrdličková, K. Tománková, 10. místo L. Sedláková, K. Plasová, 12. místo  
H. Hošková, N. Špindlerová. Starší žákyně III – 4. místo K. Branná, B. Štefanová. Dorostenkám se ne-
vyhnuly pády na kladině – 5. místo A. Picková, A. Marečková, 6. místo B. Veselá, A. Picková. Podmín-
kou účasti klubu bylo postavit zlatý tandem – 1 dospělý (18 let) a dítě. A. Marečková a E. Senftová 
obsadily 5. místo.
Na začátku prázdnin nás čeká týdenní soustředění v gymcentru v Českých Budějovicích, kde si uži-
jeme molitanové jámy, koupání, inline, koloběžky a mnoho dalších zážitků, na které není v závod-
ním období moc času. Užijeme si sluníčka, odpočineme si a nabereme síly do další závodní sezóny.  
Přejeme všem členům krásné prázdniny, mnoho nových prázdninových kamarádů a zážitků. 

Kolektiv trenérů Gymnastiky Dobříš, z.s.

Květen a červen 
ve znamení prevence
Během jarních měsíců se v režii městské policie 
uskutečnila řada preventivních akcí. Cílovou 
skupinou byly děti z mateřských a základních 
škol, rodiče a senioři. Jednalo se o akce, které in-
formují o negativech internetu, šikaně či trestní 
odpovědnosti mladistvých a přibližují činnost 
Městské policie Dobříš z jiného úhlu pohledu. 
Účastníci měli možnost si vyzkoušet balistickou 
vestu, radiostanici, tonfu, tyč k odchytávání zví-
řat, analyzátor alkoholu v dechu nebo pouta. 
Dozvěděli se, že dobříšští strážníci disponují 
přístrojem AED – automatickým externím de-
fibrilátorem, který dokáže v případě nutnosti 
zachránit lidský život. 
Hlavním aktérem, na kterého se všichni účastníci 
těšili nejvíce, byl služební pes MP Dobříš – velký 
knírač Paganini Stanios. Děti se nejvíce ptaly, co 
všechno umí, jak často chodí do školy, jak často 
spí a co má k večeři. Ti velcí se pak dotazovali, 
k čemu je potřebný služební pes u městské po-
licie, jaké jsou nároky na jeho přípravu, jaká je 
současná finanční hodnota tohoto služebního 
psa, jak často se provádí jeho příprava. Účastníci 
se dále dozvěděli o preventivním využívání slu-
žebního psa. Jedná se zejména o pěší pochůzky 
v lokalitách, kde nelze vystavět veřejné osvětle-
ní, ale jsou tam objekty, které mohou být zájmo-
vými pro různé nenechavce, parkoviště motoro-
vých vozidel, budovy školských zařízení, parky, 
kontroly nezavřených sklepů v sídlištní zástavbě.
Pak následovaly ukázky z praktického použití 
služebního psa. Téměř každého zajímalo, jak si 
služební pes dokáže poradit s osobami, které 
nechtějí dodržovat žádná pravidla a svým jed-
náním narušují veřejný pořádek. Modelové situ-
ace, při nichž jsme simulovali takovéto excesy, 
vycházely ze samotné praxe. V jednom případě 
to byl opilý muž, který zaútočil na psovoda tyčí, 
pak to byl muž, který vyhrožoval kolemjdoucím, 
že je pořeže kuchyňským nožem, a nakonec ři-
dič ujíždějící před policejní hlídkou, který použi-
je proti zakročujícím policistům střelnou zbraň. 
Paganini se vždy projevil jako nekompromisní 
zastánce zákona a hravě si s pachatelem pora-
dil, za což vždy sklidil právem zasloužený obdiv. 

Policiáda 2019  
– akce pro děti
Ve středu 19. 6. proběhl na hřišti MFK Dobříš 
již třetí ročník tradiční akce s názvem Policiáda, 
kterou organizují strážníci Městské police Dob-
říš za vydatné podpory města. Akce je primárně 
určena dětem 1.–3. tříd základních škol. 

pokračování na straně 16
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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 vesnici nedale-
ko Dobříše, nikdo 
se o něho ovšem 
nepřihlásil, a tak je 
už přes rok v útulku 
nabízen k adopci. 
Ares je k  lidem vel-
mi přátelský, moc 
rád aportuje, hraje 
si s míčky i plyšáky, 
rád se mazlí. Nedo-
poručujeme ho ale 

k  ostatním psům (na které i na procházkách 
negativně reaguje) a jiným zvířatům. Je vhodný 
k rodinnému domku na zahradu s dobře zajiště-
ným plotem.
 
Deny (13 let, 18 kg, kastrovaný) – k adopci 

Deny byl do útulku 
umístěn původními 
majiteli v jeho 8  le-
tech. Deny nedů-
věřuje cizím lidem 
a musí si na ně po-
stupně zvyknout. 
K ošetřovatelkám je 
přátelský, přes svůj 
věk je to aktivní pes, 
který by ocenil do-
meček se zahradou 
a procházky s ma-

jitelem. Nedoporučujeme ho k ostatním psům 
– samcům (fenky má rád) ani k malým dětem.

Činnost Městské policie v Dobříši za měsíc květen 2019  
– výběr případů
1. 5. ve 20.00 hod. proběhla kontrola zákazu 
kouření ve vnitřních prostorách restaurací na 
náměstí. Kontrola směřovala na dodržování zák. 
č. 65/2017 Sb. Tato novela chrání především 
zdraví hostů a zaměstnanců před škodlivými 
účinky tabákového kouře. 
3. 5. v 8.00 hod. došlo ke skoku z okna jedno-
ho z bytů ve čtrnáctipatrovém domě v Dobříši. 
Jednalo se o sebevraždu staršího muže. Bez-
prostředně po události byli na místě přítomni 
policisté, strážníci a záchranáři. Muž bohužel 
zemřel na místě v důsledku mnohačetných po-
ranění způsobených pádem z velké výšky. 
4. 5. v 5.18 hod. bylo na služebně MP přijato 
oznámení o fyzickém napadení na Mírovém 
náměstí. Muž (nar. 1998) byl opakovaně ude-
řen útočníkem pěstí do obličeje. RZS byla na 
místě a zraněného převezla k ošetření. Dechové 
zkoušky na alkohol u obou účastníků byly pozi-
tivní, u útočníka téměř 2,30 ‰. O události byla 
vyrozuměna PČR, která ve věci dále šetří.
4. 5. ve 22.20 hod. byl na Mírovém náměstí nale-
zen zraněný muž (nar. 1972) v silně podnapilém 
stavu. Po pádu na chodník měl rozbitou hlavu 
a nos. Dechová zkouška u něj prokázala téměř 
3,01 ‰ alkoholu. Cizí zavinění nebylo zjištěno, 
následoval odvoz k ošetření do Oblastní nemoc-
nice Příbram. 
10. 5. ve 13.00 hod. došlo u rybníka Papež 
k  údajnému konfliktu rybářů s místní mlá-
deží. Jádrem sporu se stalo požívání alkoho-
lických nápojů a kouření cigaret nezletilými 
a dále také způsobený nepořádek v okolí. Ozna-
movatel požádal strážníky o časté kontroly to-
hoto místa. 
13. 5. v 19.38 hod. byla přijata stížnost na dvě 
osoby znečišťující veřejné prostranství v bez-
prostřední blízkosti autobusového nádraží. Oso-
by bez domova byly z těchto míst vykázány.
13. 5. v 19.57 hod. zajistili strážníci v součinnosti 
s příslušným lesníkem-revírníkem úklid sraže-
né srny u silnice u Svaté Anny.
13. 5. ve 21.24 hod. byly hlídce MP telefonicky 
oznámeny neshody v baru na Mírovém ná-
městí. Na místě se nacházel muž (nar. 1977), 
který rozbil zařízení baru a napadl personál. 
Provedená dechová zkouška prokázala 2,19 ‰ 
alkoholu a podle dalších zjištění byl útočník také 
pod vlivem drog. Dotyčný se choval agresivně 
a hlídku MP začal slovně urážet. Z důvodu po-
dezření z trestného činu byl útočník dle § 76 
odst. 2 trestního řádu omezen na osobní svobo-
dě, následně mu byla přiložena služební pouta 
a  byl zajištěn ve služebním vozidle. Majitelka 
baru odhadla způsobenou škodu na zařízení na 
cca 10 až 15 tisíc Kč. V součinnosti s hlídkou PČR 
byl zadržený eskortován do cely předběžného 
zadržení v Příbrami. 
15. 5. ve 20.30 hod. bylo přijato oznámení, že 
u slepičárny v Trnové se pohybují dvě krávy 
přímo u silnice. Informace byla sdělena do při-
lehlého kravína.
16. 5. v 10.20 hod. bylo oznámeno na linku 
156, že na dálnici D4 z Prahy do Příbrami byl na 
31. km vyhozen náklad a hrozila dopravní ne-
hoda. K zajištění úklidu byla přivolána pověřená 
firma. Přesto se nepodařilo zabránit dopravní 
nehodě, kdy na náklad najel nákladní vůz. Bylo 
zjištěno, že se jednalo o nový mrazák, který ně-
komu vypadl z auta. Věc je v šetření PČR. 

17. 5. v 19.45 hod. ležel v komunikaci Příbramská 
bezvládný muž a hrozilo zranění projíždějícími 
vozidly. Hlídka muže probrala a bylo zjištěno, že 
se nacházel pod vlivem alkoholu. S hlídkou však 
komunikoval, viditelná zranění neměl, vyšetření 
odmítl. Strážníci jej odvedli mimo nebezpečí. 
18. a 19. 5. zasahovali strážníci po oznámení na 
MP u starší dezorientované ženy. Nevěděla, 
kde se nachází ani jak se jmenuje. Bylo zjiště-
no, že paní bydlí v Dobříši a trpí Alzheimerovou 
chorobou. Strážníci se o ženu postarali a odvedli 
ji zpět do místa bydliště. 
18. 5. ve 23.55 hod. se na služebnu MP dostavil 
muž (nar. 1988) se zakrváceným obličejem. Uve-
dl, že byl fyzicky napaden na Mírovém náměstí 
stejným mužem jako již dvakrát v minulosti, ale 
neřekl jeho jméno. Na místo byla přivolána RZS 
a hlídka OO PČR Dobříš. U oznamovatele byla 
provedena dechová zkouška alkotestem s  vý-
sledkem 2,43 ‰ alkoholu v dechu. Věc si pře-
vzala PČR k dalšímu šetření. 
19. 5. v 5.00 hod. nález horského kola stříbrné 
barvy. Je uloženo na MP Dobříš. 
20. 5. v 17.30 hod. v ulici Pražská u Coopu byl na 
zemi nalezen zmateně mluvící muž. Bylo zjiště-
no, že prodělal epileptický záchvat. Navíc se 
nacházel v podnapilém stavu, bylo mu naměře-
no 2,63 ‰ alkoholu v dechu. Po přivolání RZS 
muž v sanitce prodělal ještě několik epileptic-
kých záchvatů, vyvolaných požitím alkoholu. 
22. 5. v 16.40 hod. došlo v ulici Západní k vyhro-
žování v důsledku partnerských neshod v souvis-
losti s rozchodem a majetkovým vyrovnáním.
24. 5. v 9.03 hod. zasahovali strážníci u doprav-
ní nehody za sanatoriem v Dobříši. V poško-
zeném vozidle byl u zraněného řidiče přítomen 
pes a hrozilo, že bude agresivní a bude bránit 
svého pána. Statný německý ovčák byl odborně 
odchycen přivolaným pověřeným pracovníkem. 
Řidič vozidla způsobil dopravní nehodu v dů-
sledku náhlé zdravotní indispozice.
27. 5. v odpoledních hodinách byly na sídlišti 
Na Větrníku nahlášeny dvě osoby požívající 
alkoholické nápoje před prodejnou potravin. 
Jejich počínání bylo v rozporu s tzv. alkoholovou 
obecně závaznou vyhláškou č. 4/2015, která na 
území města Dobříše zakazuje konzumaci al-
koholických nápojů na vymezených plochách 
veřejného prostranství pod pokutou až 10 tisíc 
Kč za její porušení. Osoby byly z místa vykázány.
28. 5. hlášeny přejeté kachny u rybníka Papež 
na Větrníku. Kachny se v blízkosti komunikace 
v určitém období pohybují ve větším množství 
a přemísťují se až k prodejně Penny. Při pohy-
bu na silnici jim hrozí nebezpečí přejetí. Naší 
součástí MP bylo požádáno o zřízení dopravní 
úpravy „Pozor kachny“. Prosíme o maximální 
trpělivost a opatrnost, než bude na silnici u ryb-
níka dopravní značení nainstalováno.
28. 5. v 9.00 hod. nahlášen roj včel na zahradě 
domu v ulici Bezová. O zajištění roje se postaral 
strážník MP Dobříš, zkušený včelař.
30. 5. v 5.00 hod. měla paní z oblasti ulice U Ov-
čína obavu z vloupání. Její pes již přes hodinu 
hlasitě a intenzivně štěkal a díval se na dveře. 
Žena přivolala strážníky, kteří věc prověřili. Ni-
kdo podezřelý se na místě, ale ani v blízkém 
okolí nenacházel. 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Policiáda 2019 – akce pro děti
Pokračování ze strany 16
Bylo postaveno devět stanovišť s netradičními, 
ale zajímavými úkoly – střelba ze vzduchovky, 
střelba z praku paintballovými kuličkami na cíl, 
test ze zdravovědy a ze znalostí pravidel silnič-
ního provozu, lov antilopy, hod lasem, golf s ho-
kejkou, kutálení pneumatiky z osobního vozidla 
z místa do branky a předávací štafeta dvojic. 
Děti si prověřily své znalosti, důvtip, hbitost 
a  fyzickou kondici. Dohled nad plněním úkolů 
na jednotlivých stanovištích prováděli studen-
ti z Gymnázia Karla Čapka. Účastníci odcházeli 
spokojeni a za splnění všech disciplín obdrželi 
diplom. Součástí akce bylo i zajištění zdravotnic-
kého dozoru ze Střediska zdraví v Dobříši. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem, kteří napo-
mohli ke zdárnému uskutečnění této zábavné 
preventivní akce. 

Strž. Bc. Václav Svoboda, 
manažer prevence kriminality
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Huť:
Zastupitelstvo obce schválilo:
– celoroční hospodaření obce a závěrečný 

účet obce za rok 2018 včetně zprávy nezá-
vislého auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření obce Stará Huť za rok 2018 bez 
výhrad;

– účetní závěrku obce sestavenou ke dni 
31. 12. 2018; 

– Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a společ-
ností Auto Trutnov s.r.o., IČ: 25931270, vybra-
ného na základě výběrového řízení na nákup 
dopravního automobilu pro SDH Stará Huť; 

– Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. 
č.  907/4 o výměře 381 m2 v k.ú. Stará Huť 
mezi Obcí Stará Huť a Státním statkem Je-
neč, státní podnik v likvidaci, IČ: 00016918 
v předneseném znění;

– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 836/27 
o výměře 92 m2 v k.ú. Stará Huť;

– Záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 
o výměře cca 38 m2 v k.ú. Stará Huť;

– Záměr prodeje části pozemku parc. č. 3/1 
o  výměře cca 36 m2 a část pozemku parc. 

č. 836/1 o výměře cca 3 m2 v k.ú. Stará Huť;
– Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dota-

ce podle Programu 2019 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze 
Středočeského Fondu podpory dobrovol-
ných hasičů a složek IZS na pořízení nového 
dopravního automobilu mezi obcí Stará Huť 
a Středočeským krajem, IČ: 70891095;

– Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o noč-
ním klidu;

– Smlouvu o řízení projektu na organizační 
zajištění a projektového a fi nančního říze-
ní projektu s názvem „Mateřská škola Stará 
Huť“, č. projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_109/
0009886 mezi obcí Stará Huť a LK Advisory, 
s.r.o., IČ: 24275093;

– zadání administrace zadávacího řízení pro-
jektu Veřejná zakázka na dodavatele stavby 
Mateřská škola Stará Huť Ing. Josefu Bártovi, 
Kutná Hora, IČ: 06704697;

– zadání výroby plastiky ve tvaru modelu 
obce dle katastru obce Stará Huť Aleši Svo-
jitkovi.

Zprávičky z mateřské 
školičky
Milí čtenáři,

setkáváme se s vámi naposledy v tomto škol-
ním roce u zpráviček z naší školičky. Na začátku 
měsíce jsme u nás přivítali kino s pohádkami 
O Krtečkovi a O Vesmíru. S našimi předškoláčky 
jsme zakončili projekt My se školy nebojíme, ve 
kterém se seznámili s prostředím školy a s no-
vými učitelkami. Ke konci roku patří samozřej-
mě i výlety. Počasí nám přálo při celodenním 
výletu na zříceninu Vrškamýk. Děti hledaly 
správnou cestu označenou fáborky a po splně-
ní úkolů nalezly hradní poklad. Společně jsme 
se malou oslavou loučili s našimi předškoláky 
ve školce i slavnostně na Obecním úřadě a na 
informativní schůzce jsme se naopak vítali s ro-
diči nově přijatých dětí. Ke konci roku jsme ve 
školce ještě přivítali divadlo Letadlo s letním 
vystoupením. Jako každý rok i letos, jsme pořá-
dali Zahradní slavnost, při které byli naši před-
školáci pasováni na školáky ve Staré Huti. Tímto 

bychom se s nimi chtěli ještě jednou rozloučit 
a popřát jim mnoho úspěchů a radosti ve škol-
ních lavicích.
Přejeme vám i všem dětem krásné léto plné 
letních radovánek a zážitků bez nepříjemných 
úrazů a po prázdninách se těšíme ve školce na 
nové kamarády.

kolektiv MŠ

Základní škola

V základní škole Stará Huť se žáci 
1. ročníku stali hvězdami... Na-

studovali spolu s paní učitelkou Ilonou Pilec-
kou muzikál, který nesl název „Jarní pohádka”. 
Celé představení trvalo 45 minut, děti nejenže 
zpívaly, ale také hrály na zobcové fl étny. Kuli-
sy a  masky si vyráběly sami. Ostatním žákům 
z vyšších ročníků a rodičům se tajil dech při 
zhlédnutí muzikálu. A jak napsala jedna ma-
minka: „Klubouk dolů a Vám ohromné díky za 
veškerou přípravu, trpělivost a hlavně tu odva-
hu to s dětmi v tak krátké době nacvičit. Nevě-
řila jsem vlastním očím, co prvňáčci dovedou...”. 

Děkujeme našim prvňákům za krásný kulturní 
zážitek.

Dana Kunrtová

Pozvánka 
na 6. veřejné zasedání zastupitelstva obce, 
které se koná dne 9. 9. 2019 od 18 hodin 
v obřadní místnosti OÚ ve Staré Huti.

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem pro-
běhne 14. 9. 2019 v době od 9.19 do 9.34 hod. 
Dále pak 19. 10. 2019 od 13.05 do 13.30 hod.

Pozvánka na Pouťovou soutěž 
v požárním útoku 
Sbor dobrovolných hasičů ve Staré Huti zve 
na již tradiční XII. ročník Pouťové soutěže 
v požárním útoku dne 10. srpna 2019 na 
hřišti TJ Stará Huť. Od 9.30 hod. bude pro-
bíhat dětská soutěž, od 12.30 hod. pak sou-
těž dospělých. Dětem budou k dispozici po 
celý den nafukovací a jiné atrakce; v areálu 
bude k dispozici občerstvení. 

Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 
17. srpna taneční pouťovou zábavu v Kul-
turním domě ve Staré Huti. K tanci zahraje 
kapela Brtník Band.

Pouťové odpoledne ve Staré Huti

Srdečně vás zveme v neděli dne 18. srpna 
2019 na Pouťové posezení, tentokrát v pro-
storách kulturního domu.
Ve 14 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli 
Nanebevzetí Panny Marie. Od 15 hod. vás pak 
zveme do KD na posezení s písničkami. Přijďte 
pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť

Blahopřání

Významného životního jubilea se v měsíci čer-
venci dožívají paní Irenka Lenochová, Anna 
Hlavatá, Marie Steinerová, a pánové Josef 
Novák a Václav Zoubek.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum osla-
ví paní Marie Zárubová a pánové František 
Plechinger a Karel Pustina.

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Srdečně blahopřeji našim mladším házenkář-
kám k obrovskému úspěchu, kterého dosáhly 
na konci června na Mistrovství České republiky. 
Navíc si tři z nich odnesly i ceny při hodnocení 
jednotlivců. Obhájení loňského titulu Mistryň 
ČR svědčí o jejich házenkářském potenciálu, 
odhodlání, bojovnosti a také kvalitě trenér-
ských schopností Jirky Peška a jeho ženy Jany. 
Starší žačky na Poháru ČR zdánlivě neuspěly, 
ale za velký úspěch považuji už jen fakt, že se 
jako nově nasazený tým na účast nominovaly. 
Přeji vám do další sezony stejné nadšení a od-
hodlání a především chuť sportovat a dávat 
tak příklad a motivaci mladším kamarádům.

Petr Dragoun, starosta 
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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

Základní škola 

Dne 7. června 2019 se ve škole Stará Huť usku-
tečnila nová soutěž „Huť má talent”. Do soutě-
že se přihlásilo 20 žáků, kteří chtěli předvést 
jaký mají talent. A bylo opravdu na co se dí-
vat... Soutěžilo se v různých žánrech – sestava 
step aerobiku, jízda na kole přes překážky, 
břišní tanec, zpěv, hra na piano, flétny a akor-
deon, malování obrazu, gymnastika spojená 
s baletem, výroba dortu, parkur, stanice me-
tra v Praze a vlastní výroba různých věcí po-
třebných pro život atd. Všichni nesoutěžící 
žáci se stali porotci a vítězové... 
1. místo Zahara Diallo – umělecký tanec, 
2. místo Matyáš Bartoň – výroba nepečeného 
dortu, 3. místo Matěj Višek – parkur. 

Všem vítězům blahopřejeme a těšíme se na 
další ročník, kde se určitě přihlásí více soutě-
žících.

Filip Hemerle a Vojtěch Svoboda 5. ročník

Regionální konference žákovských 
parlamentů v Chýni
Dne 23. května se členové našeho žákovského 
parlamentu ZŠ ve Staré Huti zúčastnili setkání 
žákovských parlamentů. V Základní škole Chý-
ně nás přivítaly děti ve žlutých tričkách s nápi-
sem Parťáci ze školního parlamentu zdejší ško-
ly. Na setkání byli zástupci školních parlamentů 
z dvaceti škol. Cílem setkání bylo sdílení zkuše-
ností, nápadů, postupů. Jako první jsme hráli 
hru s navlékáním kuliček, v učebně přírodo-
vědy jsme hledali papírky s postupem, jak má 
pracovat správný parlament, na chodbě jsme 
hráli tichou poštu. Po obědě nás čekal program 
v tělocvičně, kde ostatní žáci představovali své 
projekty, které se svým parlamentem uskuteč-
nili. Zaujal nás například Den bláznivých účesů, 
Teplákový den nebo Pyžamový den. Den jsme 
si všichni moc užili a máme spousty nápadů, 
které bychom rádi realizovali i v naší škole.

Eliška Felcmanová, členka žákovského 
parlamentu ZŠ ve Staré Huti

Vzpomínáme

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli po-
stát a s láskou vzpomínat. 
Dne 31. 8. uplynou 4 roky od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milovaný Jan Fišar. 

Stále vzpomínají manželka Jaroslava, 
dcera Jana s rodinou a syn Jan s rodinou

Magdalenou Durecovou a Lucií Kašpárkovou, 
které se loňského mistrovství neúčastnily. Do-
kládá to také, že nejlepší střelkyní mistrovství 
byla vyhlášena Adéla, nejlepší útočnicí Veroni-
ka a nejužitečnější hráčkou týmu Olga Maria. 
Novými členkami týmu byly Lola Menclová, 
Julie Krátká, Vendula Straková a Ester Sedláč-
ková. 

Žiji ve Švýcarsku, trávím teď několik týdnů ve své rodné obci a mám krásné zážitky z jejího kultur-
ního a společenského života. Jedním z nich je návštěva nově přebudovaného kulturního domu. 
Od chvíle, kdy jsem do něho vešla, nepřestala jsem žasnout. Od vstupní haly, z níž jsem vystoupala 
nahoru do poschodí do pěkného prostoru pro občerstvení, kde se také konají akce komornějšího 
charakteru. Dole krásný, vzdušný sál, velké jeviště s perfektním vybavením. Nahoře i dole vysoce 
estetické sociální zařízení. Mnohé pražské divadlo může závidět. Blahopřeji starohuťským obča-
nům k takovému skvostu. 

Dalším silným emocionálním zážitkem bylo 
představení, které uvedl jeden z dramatických 
souborů MKS. Pohádka Taneček přes dvě pek-
la byla okouzlující – vším. Hereckými výkony, 
scénou, přenádhernými kostýmy, hudbou, zpě-
vem, tanci. Nemohla jsem se vynadívat na ta 
krásná děvčata, šikovné mladé muže. Hluboce 
obdivuji všechny, kdož takovou krásu vytvářejí 
pro své spoluobčany ve svém volném čase a bez 
nároku na materiální odměnu. Vím, že tato čin-
nost má velkou podporu obecního úřadu. Však 
také na představení nechyběl pan starosta, paní 
místostarostka. Poděkovali květinami. Moc pře-
ji vám, starohuťským občanům a všem, kdo se 
přičiňují o bohatý společenský a kulturní život 
v obci, aby toto vše mělo zdárné pokračování. 

Byla by velká škoda, kdyby měla více než stoletá 
tradice ochotnického divadla zaniknout. Záleží 
na mladé generaci, aby vytrvala.

Jindřiška Svobodová

Vážení sousedé,

rádi bychom vám představili občanskou inicia-
tivu Čapkova Strž (www.capkovastrz.cz), která 
se v naší obci zformovala krátce po jmenování 
Mgr. Alice Seidlové novou ředitelkou Památní-
ku Karla Čapka. Naše iniciativa vznikla přede-
vším proto, že výběrové řízení, které na tuto 
pozici proběhlo v březnu 2019, nepovažujeme 
za transparentní a standardní (jedním z důvodů 
bylo například porušení zákona o střetu zájmů 
pana radního Seidla, který pro svou snachu hla-
soval). Rovněž nám Kraj nebyl dosud schopen 
doložit všechny patřičné dokumenty, ať už k sa-
motnému výběrovému řízení, tak manažerské 
praxi nové paní ředitelky Mgr. Alice Seidlové. 

Hlavním cílem občanské iniciativy bylo upozor-
nit na toto jednání, které vedlo hejtmanku Stře-
dočeského kraje k vyzvání Mgr. Alice Seidlové 
k rezignaci. Do konce září bude vypsáno nové 
výběrové řízení a naším cílem je nyní ve spo-
lupráci s dalšími organizacemi a spolky zajistit, 
aby výběr nového kandidáta proběhl transpa-
rentně a za spravedlivých podmínek pro všech-
ny uchazeče. 
Více informací a stručný vývoj celého případu 
naleznete na našem webu. V případě jakého-
koliv dotazu jsme vám k dispozici na emailu: 
capkovastrz@gmail.com. 

Jana Nováková

Národní házená – mladší žačky znovu vyhrály Mistrovství České republiky

Mladší žákyně Staré Huti dokázaly zopakovat 
loňský triumf. Na přeboru republiky, konaném 
letos v Nezvěsticích ve dnech 21.–23. června, 
vybojovaly opět zlaté medaile a obhájily titul 
přeborníka republiky! Úspěch je o to cennější, 
že z loňské sestavy přešla polovina děvčat do 

kategorie starších žaček. Zůstaly brankářka 
Bára Musilová, obránci Olga Maria Guillen, Kris-
týna Dvořáková, v útoku Agáta Průšová a Ve-
ronika Kociánová. Tyto hráčky byly díky svým 
zkušenostem oporami mužstva a tvořily letošní 
základní sestavu spolu s Adélou Netcherovou, 

Poděkování

Již po několikáté přijíždějí děti z pražského 
Jedličkova ústavu a školy na Dobříš do Městské 
knihovny. Ta pro ně připravuje pestrý, zajímavý 
program na celý den. Na něm se podílejí děvča-
ta a chlapci z dramatického a tanečního krouž-
ku ZŠ ve Staré Huti. Letos pro ně sehráli v sále 
Domova Seniorů v Dobříši krátkou pohádku, 
krásně kostýmovanou O strašulácích a vílách. 
Zúčastnili se i obyvatelé Domova. Představení 
bylo opravdu zdařilé, u divájků mělo velký ohlas. 
Děti ze Staré Huti trávily potom s hosty v prosto-
rách Městské knihovny čas do oběda. A byla to 
radost, jak se naše děti k hostům chovaly. Však 
se také děti z Prahy s nimi nerady loučily.
Poděkování patří nejen dětem, ale i těm, kdo 
věnovali svůj čas, aby se to mohlo uskutečnit. 
Také Městské knihovně v Dobříši, že tuto ne-
smírně organizačně náročnou záležitost kaž-
dým rokem realizuje.

M.
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Takto omlazený tým, i díky vedení zkušeného 
trenéra Jirky Peška, všechna utkání s 5 nejlepší-
mi mužstvy z celé republiky vyhrál, neztratil ani 
bod. Po zásluze se tak opět naše děvčata stala 
nejlepším týmem České republiky v kategorii 
mladších žákyň. V zápasech zvítězily postupně 
nad Studénkou 11:7, Vracovem 17:8, Mostem 

20:1 a Krčínem 12:5. V nejdůležitějším a nejtěž-
ším zápase, po velké a vyrovnané bitvě, pora-
zily domácí Nezvěstice 6:5. Děvčata dokázala 
překonat nezkušenost těch mladších velkou 
bojovností a touhou po vítězství a společně vy-
tvořit výborný tým s vidinou dojít až na vrchol. 
Dá se říci, že tím překvapila i největší optimisty. 

O týden dříve hrály starší žačky na finálovém 
turnaji poháru mládeže ČR v Tymákově. Při své 
první účasti ve vyšší věkové kategorii na své, 
většinou starší fyzicky a herně vyspělejší sou-
peřky, zatím ještě nestačily a všechny zápasy 
prohrály. Možná i díky velkému vedru v někte-
rých utkáních stačily držet krok se soupeři pou-
ze v prvním poločase. Nevadí, protože většina 
hráček bude hrát v této kategorii ještě dva roky 
a šanci na medaile určitě mají. Děvčata po-
stupně prohrála se Studénkou 5:14, Drakenem 
Brno 12:14, Litvínovem 8:15, vítězem turnaje 
Tymákovem 11:14 a Dobruškou 10:17. 

Vzhledem ke kolizi termínu přeboru a uzávěrky 
Zpravodaje se k úspěchu mladších žaček po-
drobněji vrátíme v dalším vydání. 
Další informace a výsledky ostatních našich 
týmů v oblastním přeboru, najdete na našich 
stránkách www.hazenastarahut.mozello.cz.
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