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Z MĚSTA A RADNICE

Vážení spoluobčané, 
jarní virová epidemie je stále na ústupu. Nyní teprve začínáme 
zjišťovat, že návrat do normálu, nebo do toho, co jsme za normál-
ní považovali před koronou, bude trvat mnohem déle. Osobně 
vnímám, že mých prvních 100 dnů na úřadě uteklo jako voda. 
Velmi mě těší pozitivní reakce, kdy oceňujete, že se spolu s kolegy 
na  radnici snažíme více komunikovat, naslouchat Vám i vysvět-
lovat, co a proč děláme. Určitě v tom budeme pokračovat. Také 
jsem začal dostávat první negativní zpětnou vazbu, první nadáv-
ky či obvinění z korupce. Děkuji, stále mám co zlepšovat. 
K řešení ve městě máme hory témat, ale postupně z toho nekon-
čícího seznamu po malých kouskách ukrajujeme. Společně s kole-
gy na radnici pracujeme na tom, aby městský úřad pro Vás nebyl 
obávaným místem, ale byl vstřícnější. Ve městě je první kontejner 
na bioodpad a brzy přibudou další. Vedle pytlů se již také sváží tří-

děný papír a plast z barevných popelnic. Z velkých projektů stále čekáme na rozhodnutí krajské správy 
a údržby silnic, zda a kdy se vysoutěžená firma pustí do opravy Pražské ulice v centru. Pokračují debaty 
s architekty o projektu Komenského náměstí. Rozběhly se práce na opravách silnic, které komentujete 
a upozorňujete na to, jak to dělat ještě lépe. Dokas seče zeleň podle nových pravidel. 
Přes léto se bude v našem městě konat řada zajímavých akcí, o kterých se dočtete na těchto strán-
kách. Těším se, že se s Vámi na nich uvidím. Přeji Vám krásné léto.

Pavel Svoboda, starosta

ZM vzalo na vědomí:
• zápis z jednání finančního výboru ze dne 18. 6. 

2020 a zároveň pověřilo finanční výbor provést 
v roce 2020 kontrolu hospodaření Základní 
umělecké školy Dobříš a očekávaných nákladů 
na péči o budovy a byty ve vlastnictví města;

• zápis z jednání mediálního výboru ze dne 
11. 6. 2020.

ZM schválilo:
• závěrečný účet a účetní závěrku města za rok 

2019.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2019
Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2019 
schodkem, saldo příjmů a výdajů činilo 
–40,7 mil. Kč, v záporné hodnotě se jedná o tzv.  
financování, které se skládá zejména z následu-
jících položek: splátky úvěrů ve výši 2,6 mil. Kč, 
čerpání nového úvěru ve výši 48,3 mil. Kč 
a  4,8  mil. Kč činí úspora prostředků na účtech 
města oproti stavu k 1. 1. 2019.
Příjmy byly v roce 2019 naplněny ve výši 
100,3 % upraveného rozpočtu, tj. 300,7 mil. Kč, 
v absolutní částce se vybralo o 2,4 mil. Kč více 
oproti upravenému.

Výdaje byly čerpány ve výši 95,3 % upraveného 
rozpočtu, tj. 341,6 mil. Kč, celkem bylo „ušetře-
no” 16,9 mil. Kč, z toho 12,3 mil. Kč na provoz-
ních a 4,6 mil. Kč na investičních výdajích. 
Zůstatek na běžných účtech a v pokladně měs-
ta činil k 31. 12. 2019 cca 24,4 mil. Kč.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2019
Výsledek hospodaření města k 31. 12. 2019 či-
nil 21 930 tis. Kč (nárůst o cca 10 mil. Kč oproti 
předchozímu roku), celkové náklady dosáhly 
197 482 tis. Kč (minimální nárůst oproti roku 
2018 + 0,5 %) a celkové výnosy 219 412 tis. Kč 
(nárůst o 5 % oproti roku 2018).
Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména 
zvýšenými výnosy z transferů, tj. zejména 
dotací a výnosy z daní a poplatků.

ZM dále schválilo:
• rozpočtové opatření č. 3/2020 včetně přehle-

dů o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
k 31. 5. 2020;

Předložený návrh rozpočtového opatření 
č. 3/2020 zohledňuje zejména skutečnosti, kte-
ré nebyly známy v době schvalování rozpočtu 
města na rok 2020.

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se 
touto rozpočtovou změnou nemění. 
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se 
snižuje o 7 260 tis. Kč (výdaje celkem činí cca 
307,8 mil. Kč).
Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) 
se po provedení navrhovaných změn zvýší 
o 7 260 tis. Kč a bude po akceptovaných změ-
nách činit celkem 25 047 tis. Kč.

PŘÍJMY dosáhly 123,5 mil. Kč, tj. 44,5 % upra-
veného rozpočtu. Obce by měly obdržet jako 
částečnou kompenzaci výpadku příjmů ze sdíle-
ných daní mimořádný příspěvek ve výši 1 200 Kč 
na obyvatele (celkem cca 10,8 mil. Kč). 

VÝDAJE byly čerpány ve výši 105 mil. Kč, tj. 33,3 % 
upraveného rozpočtu.

Možné významnější úspory ve výdajích: rezer-
va na spolufinancování projektů 8,5 mil. Kč 
a úspora z rekonstrukce Březová, která z důvodu 
pomalejšího výkupu pozemků nemůže být rea-
lizována letos. Úvěrový rámec se letos zatím ne-
čerpal, zůstává ve výši roku 2019, tj. 48 327 tis. Kč.

Stručné informace z 13. zasedání Zastupitelstva města Dobříše

Hlavní změny v rámci RO 
č. 3/2020

Úspora (+) 
nebo 

výdaj (–)
5. MŠ Dobříš
odklad výměny oken technického 
pavilonu a zateplení

600 tis. Kč

1. ZŠ Dobříš
odklad opravy fasády 800 tis. Kč

Projekt Nový pavilon, varna 
a jídelna 2. ZŠ 
úspora po dokončení projektu

745 tis. Kč

Prevence kriminality
úsporná opatření 50 tis. Kč

Propagace, informační 
středisko, Dobříšské listy
úsporná opatření

400 tis. Kč

Byty zvláštního určení 
odklad opravy fasády DPS čp. 443 400 tis. Kč

Sportoviště mezi dobříšskými ZŠ
vícepráce (branky, sítě, úprava 
podkladu aj.)

–385 tis. Kč  

Úsekové měření rychlosti
původně plánovaný přesun 
radaru z ul. Plk. B. Petroviče 
se letos nezrealizuje

500 tis. Kč

Kulturní středisko Dobříš
úspora z neuskutečněných 
Májových slavností

520 tis. Kč

Dary, příspěvky členské 
a ostatní mimo granty
úsporná opatření

600 tis. Kč

Projektová příprava 
a dokumentace
úspora výdajů v souvislosti se za-
stavením výstavby nové knihovny

2 800 tis. Kč

Pozemky – odkupy a nájmy 
úsporná opatření 600 tis. Kč

Obnova chráněných památek 
– kostelík, sochy, kapličky
výdaj na zhotovení podstavce

–260 tis Kč

Finanční vypořádání 
prostředků minulých let
výdaj – vratka části dotace 
projektu Přívětivý a přátelský 
úřad města Dobříše

–110 tis. Kč

Dne 25. června 2020 se konalo 13. zasedání Zastupitelstva města Dobříše. Tentokrát se zastupitelé 
sešli již standardně v kulturním domě.
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Úprava úředních hodin
Vážení návštěvníci našeho úřadu, 
dovolujeme si Vás informovat, že po vyhodno-
cení fungování úřadu během nouzového stavu 
a na základě aktuální návštěvnosti Vás, klientů, 
jsme se rozhodli upravit a sjednotit úřední ho-
diny na našich pracovištích. Dosavadní pohyb-
livá polední pauza během 11.00 až 13.00 dle 
provozní situace na jednotlivých pracovištích 
je od 1. července 2020 sjednocena na 11.30 až 
12.30, kdy bude zaměstnanci čerpána zákonná 
pauza na oběd (a přepážky či kanceláře nebu-
dou otevřeny). 

Úřední hodiny tedy jsou: 
 pondělí  7.30–11.30 a 12.30–17.00 
  středa 7.30–11.30 a 12.30–17.00 
  pátek 7.00–11.30 a 12.30–14.00 

Podatelna městského úřadu je otevřena též 
v úterý a ve čtvrtek 7.30–12.00 a 12.30–15.00. 
Během léta bude v této době mimo úřední ho-
diny k dispozici i pokladna – v současné době 
funguje pokladna z personálních důvodů jen 
v úředních hodinách. 
Vyřizování záležitostí mimo úřední hodiny bude 
možné jen po předchozí telefonické či e-mailo-
vé dohodě s příslušným úředníkem. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že tato změ-
na přispěje k efektivnějšímu vyřizování Vašich 
záležitostí při respektování zákonných povin-
ností zaměstnavatele. 

Jan Horník, tajemník úřadu
Zdroj foto: redakce

Změna otevírací doby 
Turistického informačního 
centra Dobříš (TIC Dobříš)

Pro letní turistickou sezónu se mění 
otevírací doba TIC Dobříš. 
Platná je od 1. června do 31. října 
2020.

• pondělí–pátek 8.00–17.00
• sobota 9.00–12.00 a 13.00–16.00
• neděle 10.00–12.00 a 13.00–16.00

• ponechání pozemku p. č. 1086/34 v k. ú. Dob-
říš (lokalita Čs. armády) ve vlastnictví města;

• odkoupení pozemků p. č. 2532/5 (ostatní plo-
cha/silnice) o výměře 25 m2 a p. č. 2532/10 
(ostatní plocha/silnice) o výměře 13  m2, vše 
v  k. ú. a obci Dobříš (lokalita rozhraní ulic 
Čs. armády a Západní), za kupní cenu 60 Kč/m2 
a náklady s převodem spojené;

• aktualizovaný investiční záměr na akci „Sta-
vební úpravy objektu VĚTRNÍK“ ze dne 25. 6. 
2020 ze Státního fondu podpory investic.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy 
ubytovny VĚTRNÍK na smíšený dům s celko-
vým počtem 29 bytů, z toho bude 15 sociál-
ních bytů a  14 bytů dostupných. V rámci 
realizace vznikne taktéž jedna denní místnost 
pro domovníka nebo pracovníka poskytující 
sociální služby a  dále samostatná místnost 
s  umyvadlem a  záchodem. Celkový rozpočet 
projektu činí 27,4  mil. Kč, dotace ze Státního 
fondu podpory investic by měla pokrýt částku 
16,9 mil Kč.

• jako jediný společník obchodní společnosti 
DOKAS Dobříš, s. r. o., úplné znění zakladatel-
ské listiny DOKAS Dobříš, s. r. o., dle předlože-
ného návrhu;

• uzavření smlouvy o úpravě vzájemných vzta-
hů mezi ručitelem a Českou spořitelnou, a. s., 
kterým se město zavazuje ručit spol. DOKAS 
Dobříš, s. r. o., za kontokorentní úvěr ve výši  
2 000 000 Kč.

Důvodem je úprava zakladatelské listiny tak, 
aby byl přesněji specifikován důvod založení 
společnosti za účelem zajištění činností v oblas-
ti péče o zachování a rozvoj majetku a v oblasti 
péče o všestranný rozvoj města. 

ZM udělilo:
• na základě doporučení komise pro udělová-

ní Ceny města Dobříše Cenu města Dobříše 
v roce 2020:

1) spol. Josef Bedřich, spol. s r. o. – za přínos 
v oblasti: hospodářský rozvoj;

2) Marii Michlové – za přínos v oblastech: sport, 
výchova a vzdělání.

Slavnostní společenský večer se uskuteční 
v sobotu 3. 10. 2020 v Zrcadlovém sále zámku 
Dobříš. Kulturní program je zajištěn – Andrea 
Tögel Kalivodová vystoupí v programu „Věčná 
Carmen“. 

ZM souhlasilo:
• se zařazením území města Dobříše do územní 

působnosti MAS Brdy–Vltava na programové 
období 2021–2027;

• s přípravou Strategie území komunitně vede-
ného místního rozvoje MAS Brdy–Vltava na 
svém území.

Standardy MAS stanovují podmínky, které musí 
MAS splnit, aby mohly být území poskytnuty 
finanční prostředky z evropských fondů na pro-
jekty subjektů v území MAS. Město s MAS Brdy–
Vltava dlouhodobě spolupracuje a má zájem 
ve spolupráci pokračovat i v dalším dotačním 
období.

ZM zamítlo:
• žádost vlastníků o směnu pozemku p. č. 

2532/57 (ostatní plocha/silnice) o výměře 
113 m2 za část pozemku p. č. 1252/1 o výmě-
ře cca 100 m2 (z celkových 4 630 m2) před čp. 
234 ve vlastnictví města Dobříše za účelem 
parkování osobních vozidel a uložilo staros-
tovi jednat s vlastníky pozemku p. č. 2532/57 
v k. ú. Dobříš o alternativním způsobu mož-
ností získání pozemku do vlastnictví města.

Důvodem neschválení směny byl především 
záměr města nedělit existující pozemek pod 
chodníkem pouze na část před domem vlast-
níků pozemku z důvodu případných budoucích 
oprav a investic.

ZM delegovalo:
• Ing. Pavla Svobodu, starostu města, aby se za 

město Dobříš jako společníka s majetkovou 
účastí ve společnosti účastnil valné hroma-
dy Střediska zdraví, spol. s r. o., konané 30. 6. 
2020, a hlasoval PRO všechna usnesení navr-
žená v pozvánce.

Poznámka redakce: Kompletní zápis z 13. za-
sedání Zastupitelstva města Dobříše naleznete 
na www.mestodobris.cz. 

U jednoho z bytových domů v Dobříši byl umístěn první 
BIOtejner
V našem městě byl začátkem května v rámci pi-
lotního projektu nainstalován první BIOtejner. 
Město tak řeší nakládání s biologickým odpa-
dem a snaží se tento odpad efektivně, ekono-
micky a ekologicky využít. 

BIOtejner je nový typ nádoby na biologicky roz-
ložitelný odpad rostlinného původu, jehož hlav-
ní výhodou je, že nefunguje jako běžný kontej-
ner, ale kuchyňský odpad se v něm kompostuje. 
Vzhledem k tomu, že 80 % bioodpadu je voda, 
díky BIOtejneru město ušetří a efektivně zpracu-
je odpad, který by jinak draze vyváželo. 

Město Dobříš má v plánu BIOtejnery umístit 
i k dalším bytovým domům v různých čás-
tech města. Některá další místa již máme 
vytipovaná, ale budeme rádi za váš zájem 
a případné návrhy na vhodné místo pro další 
BIOtejner. Své návrhy posílejte na e-mailo-
vou adresu místostarostky města Dobříše: 
masova@mestodobris.cz.

Redakčně zpracováno
Zdroj foto: redakce

Uzávěrka příspěvků  
do zářijového vydání  

Dobříšských listů  
bude 19. srpna 2020.  

Redakce DL: Ing. Denisa Havlíčková 
tel.: 731 619 667 

dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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Firma BIOS je hrdá na to, že působí v Dobříši. Vždy podporovala město a spolupracovala s jeho ve-
dením, pomáhala místním spolkům, sportu, kultuře, sociální sféře, a v neposlední řadě dává práci 
desítkám obyvatel. Když jsme viděli bezradnost současného vedení města a neschopnost dohod-
nout se s vlastníkem proluky, řekli jsme si, že s tím zkusíme něco udělat sami, pomůžeme s likvidací 
uskladněných panelů a zprůchodníme proluku pro veřejnost. Nebylo jednoduché se s majitelem 
dohodnout, ale podařilo se. Máme s využitím pozemku jistý záměr, který se pro složitost jednání 
se všemi dotčenými zatím nepodařilo realizovat, což jsme panu starostovi oznámili před mnoha 
měsíci. Proto jsme jednali o možnosti podnájmu proluky městu tak, aby se uvolnila a zprůchodnila 
pro občany hned. Podnájem byl navržen ve výši nákladů BIOSu bez navýšení. 
V on-line diskuzi s občany 4. 6. 2020 pan starosta sdělil, že rada města rozhodla, že město o pod-
nájem za nákladovou cenu zájem nemá. Nás o tom ale informovat zřejmě zapomněl… Mrzí nás to. 
Vykonali jsme iniciativně a na vlastní náklady roli prostředníka mezi majitelem pozemku a městem, 
ale zřejmě každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán .
Celá tato pseudokauza není vůbec o odstranění panelů a vyřešení problému, ale o snaze poškození 
dobrého jména naší společnosti, protože kdyby současné vedení města mělo o odstranění panelů 
skutečný zájem, jistě by o tom jednalo a nehledalo viníka v naší firmě, nebo v opozičním zastupiteli… 
Postoj vedení města je bohužel, jaký je, a ještě nějakou dobu asi potrvá, než panely, které stále patří 
vlastníkovi pozemků, budou pryč a ostuda Dobříše zmizí.
Na základě tohoto mediálního lynče se naše společnost rozhodla od plánovaného projektu upustit 
a vše má tedy nyní v rukou pan starosta a jeho vyjednávací tým.

Petr Sevald, jednatel BIOS, s. r. o.

Rekonstruujeme multifunkční sportovní hřiště  
mezi školami

Na počátku června 
se rozběhla další dů-
ležitá stavební zakáz-
ka, tentokrát v rámci 
rekonstrukce multi-
funkčního hřiště mezi 
základními školami 
a  gymnáziem. Hřiště 
je určené pro kopanou 
a další kolektivní spor-
ty i pro disciplíny lehké 

atletiky, a celkovou opravu si již skutečně zaslou-
žilo: žákům a  studentům dobříšských škol i čle-
nům sportovních oddílů totiž slouží každodenně 
více než 17 let! Umělý povrch atletického oválu 
i umělá tráva už jevily známky značného opotře-
bení a  hřiště se stávalo pro sportování i  výuku 
tělesné výuky nevhodným. 
Město Dobříš vybralo ve veřejné soutěži odbor-
ného dodavatele, který má s obnovou obdob-
ných hřišť a sportovišť zkušenosti. Firma Pavlac-
ký, s. r. o., se tak mohla symbolicky na Den dětí, 
tedy 1. června 2020, pustit do práce. V první fázi 
stavebníci demontují a odstraňují veškeré herní 
prvky a také stávající povrchy, následně budou 
instalovány povrchy nové. Na atletický ovál 
a  sektor pro skok daleký bude instalován mo-
derní tartan, fotbalové hřiště získá umělý trávník 

poslední generace s atestací mezinárodní fotba-
lové organizace FIFA a certifikací pro pořádání 
oficiálních turnajů české fotbalové asociace 
FAČR. Lajnování i branky budou splňovat všech-
ny požadavky pro aktuálně hrané turnaje. 
Finanční náklady celé akce činí více než 3 mi- 
liony Kč včetně DPH a harmonogram staveb-
ních prací je naplánován tak, aby firma předala 
hotové dílo na konci srpna. Od nového školního 
roku se tak již mládež i sportovci budou pro-
hánět po novém. V roce 2021 pak plánujeme 
navázat realizací přilehlých menších sportovišť 
na basketbal, volejbal a jiné míčové sporty, na 
kterých se umělé hrací povrchy také blíží konci 
své životnosti. 

Tomáš Vokurka, místostarosta
Zdroj foto: MěÚ Dobříš

MěÚ Dobříš: Kdo jezdil 
Do práce na kole a jaké 
jsou výsledky?
V květnu probíhal jubilejní 10. ročník výzvy 
Do práce na kole 2020. Do této teambuil-
dingové akce, která je zaměřena proti „blbé 
náladě“, se prvně zapojili také naši zaměst-
nanci Městského úřadu Dobříš. Minimalizova-
li používání motorových dopravních prostředků 
a do práce se dostávali na kole, koloběžce nebo 
pěšky a body sbírali i díky dalším pohybovým 
aktivitám. Díky pravidelnému pohybu si tak udr-
žovali fyzickou a psychickou pohodu i v časech 
koronaviru.

Výzvu přijali hlavně zaměstnanci sociálního 
odboru, zástupkyně velitele MP Dobříš a sta-
rosta města Pavel Svoboda. Všichni obdrželi 
týmová trička a každý den poctivě plnili výzvu. 
„Když mi zavolala Helena Černohorská ze sociál-
ního odboru, zda bych s nimi nechtěla jít do téhle 
měsíční výzvy, hned jsem jí na to kývla. Do práce 
jezdím na kole v zimě i v létě už 26 let a vždy jedu 
tak, abych vybrala trasu alespoň 5 km. V květnu 
jsem v rámci soutěže opravdu dodržovala pra-
videlnost a jezdila do práce i v dešti,“ řekla Alena 
Kovaříková, zástupkyně velitele MP Dobříš, kterou 
soutěž motivovala a doporučuje každodenní po-
hyb i ostatním: „Rozhodně bych takový druh do-
pravy do práce doporučila každému, protože uvi-
díte krásy, které z auta nikdy nezahlédnete. Navíc 
vám pak rozhodně bude lépe, budete se cítit šťast-
nější a plní energie. Mě osobně to na konci soutěže 
tak chytlo, že uvažuji i o pořízení lepšího kola.“

Jaké jsou výsledky?
„Dle tabulky týmů v pravidelnosti jízd v okre-
se Příbram jsme se umístili s naším týmem 
nazvaným Laxní přístup na krásném 7. mís-
tě z 18  týmů,“ upřesnila hlavní organizátorka 
za dobříšský úřad Helena Černohorská ze soci-
álního odboru a ještě dodala, že v jednotlivcích 
obsadil 3. místo její kolega Václav Brejcha, 
ona sama se umístila na 14. místě a Alena 
Kovaříková z MP Dobříš na 17. místě z celko-
vých 74 účastníků. 

Titul Cykolozaměstnavatel roku nebo Cyklo-
město roku se Dobříši hned na poprvé získat 
nepodařilo, ale příští rok bude ještě lepší, tak 
trénujte. Oslovíme Vás a věříme, že do toho pů-
jdete s námi! 

Redakčně zpracováno
Zdroj foto: redakce

Stanovisko firmy BIOS k proluce na Mírovém náměstí
V minulém čísle DL informoval pan starosta o stavu proluky na Mírovém náměstí.
Nyní tedy máme možnost se k tématu vyjádřit a situaci uvést na pravou míru.

Multifunkční sportovní hřiště mezi školami právě prochází rekonstrukcí
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Dobříšské regionální trhy 
a akce Jsme Dobří(š)
Už od května se pravidelně každou 2. sobotu 
v měsíci konají oblíbené Dobříšské regionál-
ní trhy a centrum našeho města se zaplňuje 
prodejními stánky s produkty od místních 
prodejců.

I přes pandemii koronaviru se povedlo uspořá-
dat mimořádný trh, který se konal symbolicky 
23. května, kdy měly původně probíhat oblíbe-
né májové slavnosti. Na trhu již tradičně zní také 
živá hudba a pravidelně ho navštěvují stovky 
lidí, aby si zde nakoupily domácí pečivo, zele-
ninu, ovoce, maso, sýry, ale i květiny, oblečení, 
ručně vyráběné šperky nebo dřevěné předměty. 
13. června byly navíc Dobříšské regionální 
trhy doplněny akcí Jsme Dobří(š), do které se 
zapojily místní spolky a organizace, které zpest-
řily trhy o ukázku svých aktivit. Návštěvníci tak 
mohli vidět například zástupce z organizace 
Děti bez mobilu, která na místě prezentovala 
svůj letošní velký projekt Spojme Česko. Spolek 
Provas připravil zábavný pohybový program 
pro děti a představil své aktivity a Pesoklub 
Dobříš přivedl na místo i své psí kamarády. Díky 
VHS Dobříš, spol. s r. o., jste se navíc mohli 
na  trhu občerstvit výbornou dobříšskou vodo-
vodou.
Další Dobříšské regionální trhy se uskuteč-
ní i o letních prázdninách, a to v termínech 
11. července a 8. srpna vždy od 8.00 do 12.00 
hod. na náměstí Komenského a v části Míro-
vého náměstí tzv. alejky.

Redakčně zpracováno
Zdroj foto: Karolína Šejnová

Jak správně třídit odpad?

V pondělí 15. 6. 2020 od 19.00 do 20.00 
hod. se uskutečnilo přes facebookový profi l 
„Město Dobříš – ofi ciální stránka“ živé vy-
sílání s  Ing. Adamem Šauerem, ředitelem 
společnosti Dokas, jehož cílem bylo vysvětlit 
problematiku třídění odpadu a zodpovědět 
případné dotazy sledujících. 

Správné třídění odpadu stručně a přehledně:
1. Třídění
a) Plast
 Nepatří sem PVC (tzv. lino), potrubí, bazény 

a podobně. 
 Plast nesmí být především znečištěný a ob-

sahovat zbytky potravin. To platí i pro plast 
ve směsi, pokud do pytle vytečou zbytky po-
travin, především mastnoty, plast se stává 
bezcenným. Obaly není třeba vymývat, stačí 
je pečlivěji vyškrabat nebo nechat dobře vyka-
pat. Vymýváním naopak ještě zvýšíte zátěž ži-
votního prostředí. Voda je cenná a dostat ji do 
kohoutku a zpět do přírody je velmi náročné.

b) Papír
Do kontejneru nepatří mastný, špinavý 
a  mokrý papír. Opět podobně jako u plastu 
není taková chyba splést se, zda do papíru 
patří rulička od toaletního papíru, hlavní je 
neznehodnotit surovinu znečištěním.

2. Jak funguje třídicí linka
Třídění na třídicí lince není úplně jednoduché. 
Probíhá ručně, stojí spoustu lidské práce a úsilí. 
Dávejte tak tříděný odpad do nádob, jako byste 
ho měli znovu brát do ruky. Vytřídění jedné tuny 
plastu stojí desítky hodin lidské práce.

3. Čemu při třídění odpadu předcházet
Vždy přemýšlejte, zda je obal nebo výrobek 
opravdu nutný. Zaměřte se na obaly, které jdou 
dobře recyklovat, ještě lépe nahradit vícekrát 
použitelným obalem. Vyhněte se nápojům v te-
trapaku a PET lahvím zabalených zcela v etiketě 
(sleeve etikety).

Rada na závěr: Nepůjčujte 
svoji občanku pro vyvážení 
odpadu obyvatelům jiných 
měst a obcí, odsáváte tak pe-
níze z vašeho města.

Další dotazy? Pokud byste 
se rádi dozvěděli odpovědi 
na vaše konkrétní dotazy, na-
pište zprávu na facebookový 
profi l města, nebo rovnou 
na e-mail: info@dokas.cz. 
Vaše otázky zodpoví jednatel 
společnosti Dokas v příštím 
živém vysílání.

Redakčně zpracováno

VHS Dobříš – Úřední hodiny prodlužujeme ve středu 
o hodinu
Od 1. 6. 2020 jsou v zákaznickém centru naší 
společnosti prodlouženy úřední hodiny pro zá-
kazníky ve středu do 16 hodin.
Úřední hodiny jsou tedy:
v pondělí od 8.00 do 17.00 hod.
ve středu od 8.00 do 16.00 hod.
Pokud potřebujete přijít dříve nebo mimo úřed-
ní hodiny, není problém, zavolejte nám, v zákaz-
nickém oddělení pracujeme již od 7.00 hod.

Zdroj foto: VHS Dobříš

vhs-dobris_letak_setrne-s-vodou_200x100.pdf   1   19.03.2018   10:25:07
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Bezpečná Dobříš s městskou policií – květen 2020

Do areálu Masarykova sanatoria MEDI 
HELP, s. r. o., vnikl neznámý muž a dožado-
val se vstupu do vnitřních prostor sanato-
ria bez roušky. Hlídka MP se po příjezdu na 
místo muži snažila domluvit a vysvětlit nutnost 
dodržování platných bezpečnostních opatření. 
Muž si však odmítal nasadit v té době povinnou 
roušku i opustit areál sanatoria a dožadoval se 
přivolání hlídky PČR. Ta byla na jeho žádost při-
volána a celou událost si převzala. 
Opakované rušení nočního klidu hlasitou 
hudbou. V blízkosti budovy bývalého kina bylo 
oznámeno (6. 5. 2020 v 00.35 hod.) intenzivní 
a  časté rušení hlasitou hudbou. Strážníci MP 
na  místě oznámení potvrdili a po sepsání 
přestupku zahájili správní řízení, k němuž 
byly „přičteny“ další přestupky: neupo-
slechnutí výzvy úřední osoby při výkonu její 
pravomoci, a mezi přestupky proti veřejnému 
pořádku se přidala další skutková podstata pře-
stupku: znevážení postavení úřední osoby při 
výkonu její pravomoci.
UPOZORNĚNÍ: Za přestupek znevážení po-
stavení úřední osoby při výkonu její pra-
vomoci, stejně jako za přestupek ublížení 
na cti, může být udělena pokuta až do výše 
10 000 Kč.
Rušení nočního klidu je jedním z nejčastěj-
ších oznámení, které MP Dobříš dostává. Ob-
vykle se jedná o mládež, která velmi často bývá 
i v podnapilém stavu. Ve většině případů je však 
vše vyřešeno domluvou strážníků. 
Fyzické napadení řidiče autobusu opilým 
pasažérem. Řidič strážníkům k celé věci uvedl, 
že při slovním upozornění pasažéra o nasazení 
roušky na obličej se dotyčný muž zvedl a vydal 

se k místu řidiče, kde ho fyzicky napadl opa-
kovanými údery pěstí do hlavové části, a tím 
mu způsobil drobné krvácející a tržné zranění 
na hlavě. V místě se nacházel svědek celého in-
cidentu, který zabránil útočníkovi v dalším na-
padání a vyvedl ho ven z autobusu. Poté byla 
přivolána hlídka MP, která na místě prově-
řila muže podezřelého z přestupku dle §12 
odst. 2 písm. b) zákona 553/1991 Sb. Hlídkou 
MP byla provedena u obou mužů decho-
vá zkouška na přítomnost alkoholu, která 
u útočníka potvrdila 1,57 promile. Vzhledem 
k výše uvedeným skutečnostem je útočník 
důvodně podezřelý ze spáchání přestupku 
proti občanskému soužití, §7 odst. 1 písm 
b) a c) bod 4. Zákona 251/2016 Sb., s tím, že 
jinému ublížil na zdraví a dopustil se jiného 
hrubého jednání. Tak byla věc sepsána a pře-
dána k prošetření před správní orgán při 
MěÚ Dobříš. 
V blízkosti rybníka Papež bylo oznámeno 
stojící otevřené vozidlo, nezajištěné proti 
krádeži a v protisměru, navíc u kontejnerů, 
které se měly zrovna vyvážet. U vozidla byly 
všechny pneumatiky vypuštěné a tak byla 
kontaktována PČR, zda vozidlo není v pátrání. 
Vzhledem k tomu, že bylo vše bylo v pořádku, 
informovala MP Dobříš přímo majitele vozidla 
a přikázala mu vůz ihned odvézt. 
Strážníci v květnu řešili také krádež v Penny 
marketu na Větrníku, kdy byla na místě za-
držena žena, která odcizila zboží v hodnotě 
247  Kč. Krádež byla řešena vysokou pokutou. 
Jelikož u sebe zlodějka neměla příslušnou ho-
tovost… byl jí vystaven příkazový blok na po-
kutu. 

Městská policie eviduje několik stížností občanů města na porušování zákazu užívání alkoholu 
na veřejném prostranství, stanoveného platnou obecně závaznou vyhláškou. Dalším problémem 
je znečišťování veřejných prostor a veřejné pohoršování, kdy osoby v podnapilém stavu znečišťují 
prostranství výkaly, prázdnými PET lahvemi, nedopalky cigaret apod. Někteří jedinci obtěžují kolem-

Na základě žádosti a dohody zde poskytla 
svou součinnost Policie ČR a také strážníci 
Městské policie Dobříš. Objekt musel být 
před zahájením demoličních prací prohléd-
nut, aby byla vyloučena případná přítom-
nost ukrytých osob.
K prohledání objektu byl použit služební pes 
MP Dobříš, kterého vedl při práci jeho psovod. 
V  objektu byly nalezeny dvě osoby, které ná-
sledně policisté vykázali z místa k odchodu.

SOS tlačítko a pomoc strážníků 
MP Dobříš
Tentokrát přes SOS tlačítko požádala o po-
moc paní, která upadla v kuchyni, nemohla se 
sama zvednout. Pomoc strážníků byla okamži-
tá. Lékař nebyl potřeba, žena byla bez zranění. 
I přesto byla informována kontaktní osoba, která 
obdržela informace o tom, co se stalo. 
Strážníci pomáhali ženě, která spadla ve 
vaně a nemohla se pohnout. Oznamovatelem 
byl manžel ženy, který MP zavolal z důvodu, 
že nemá síly, aby manželce pomohl sám. Stráž-
níci na místo okamžitě dorazili a pomohli. 

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupkyně velitele MP Dobříš
Zdroj foto: redakce, MP Dobříš

jdoucí žebráním, kradou v obchodech. Povalují 
se po lavičkách. 
Problematika nepřizpůsobivých osob spočívá 
v tom, že se zpravidla jedná o sociálně slabší 
jedince a sankce jsou v případě spáchaného 
přestupku na těchto osobách v podstatě nevy-
mahatelné, jelikož nic nevlastní, nikde nebydlí. 
Uložené sankce jsou proto neúčinné. Strážníci 
mohou v rámci zákonů upravujících jejich po-
vinnosti pouze působit vhodným chováním 
tak, aby osoby porušující předpisy dobrovolně 
opustily prostory. Výsledný efekt však mnohdy 
nenaplní předpokládaný záměr. Tito lidé se pou-
ze přesunou na jiné pro ně pohodlné místo.
Městská policie v této problematice intenziv-
ně spolupracuje se sociálním odborem – sociál-
ní pracovnicí a kurátorkou.

V květnu řešili strážníci městské policie nejrůznější stížnosti a oznámení. Některé jsou spí-
še kuriózní, jiné naopak vážné a problematické. Velmi často jsou strážníci voláni k zajištění 
pořádku ve městě, k zajištění ochrany majetku a osob. Ne zřídka musí čelit nepříjemným si-
tuacím, nadávkám a urážkám. Děkujeme tedy tímto všem, kteří si uvědomují, že i dobříšští 
strážníci jsou jen lidé, kteří dělají svou práci, jak nejlépe umí.  

Dobříšští bezdomovci
Oznámení a stížnosti občanů týkající se „povalování“ místních bezdomovců a jiných ne-
přizpůsobivých osob, které znečišťují lavičky, Husův park a další místa v centru města jsou 
na stanici MP Dobříš na denním pořádku. 

Částečná demolice objektu 
ubytovny Sluníčko v Dobříši
Dne 9. 6. 2020 proběhla částečná demo-
lice objektu ubytovny Sluníčko v Dobříši. 

Při částečné demolici ubytovny Sluníčko poskytla 
svou součinnost i MP Dobříš se služebním psem
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Společně jsme to zvládli a teď si užijme krásné léto

Vážení pedagogičtí pracovníci, zaměstnanci škol, školek, vážení rodiče 
a milé děti,
máte za sebou všichni velmi neobyčejný školní rok. Situace týkající se 
pandemie koronaviru je něco, co jsme ještě nikdy nezažili. Vím, že právě 
pro Vás přinesla doba minulých týdnů mnohdy velké zkoušky. Všichni jste 
se museli velmi rychle přizpůsobit dané a nelehké situaci.
Můj velký dík a obdiv patří všem ředitelům a učitelům, kteří se naučili vy-
užívat zcela nový způsob výuky. Zvláště učitelé ukázali, jak skvěle a rychle 
umí zareagovat a s dětmi aktivně komunikovat i v takovýchto situacích. 
Přestože ne na všech školách bylo k dispozici potřebné technické vyba-
vení v dostatečném množství, všichni jste to zvládli výborně. Uvědomuji 

si, že jste si prošli obdobím, kdy jste museli odvádět jednou tak náročnou práci, tvořit nové metody 
učení, zkoušení a mnohé další. 
Děti zjistily, že na počítači se dají dělat i jiné věci než hrát hry, a rodiče jim v tom byli nápomocní. 
Většina rodin, vzhledem k různým opatřením, byla nucena trávit společně čas ve svých domovech, 
rodiče museli zvládnout své pracovní povinnosti, školní povinnosti dětí, běžné domácí práce a ně-
kteří i péči o prarodiče. Díky Vám všem.
Všem Vám upřímně děkuji za Vaši pomoc, spolupráci, výdrž a pozitivní přístup. 

Dovoluji si především učitelům, rodičům, ale i dětem popřát klidné prázdniny, plné aktivního a pří-
jemného odpočinku. Všem přeji léto plné krásných zážitků, nových setkání, poznávání zajímavých 
míst, kterých máme i v okolí Dobříše hodně.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka

Ukázka policejního psa
Ve středu 3. 6. 2020 uspořádala Městská policie 
Dobříš ukázku z praktického použití služebního 
psa, kterou předváděl pro děti z naší školní dru-
žiny 1. ZŠ Dobříš strážmistr Václav Svoboda.
Po přesunu na parkoviště k zámeckému parku 
nás přivítali strážníci městské policie se služeb-
ním autem a psem jménem Paganini. 

Děti zhlédly bezchybnou ovladatelnost psa, apor-
tování a reakce na posunkové povely psovoda. 
Dále probíhala pachová identifikace předmětů, 
do které se zapojily i děti. Pejsek Paganini vyhle-
dával označený předmět mezi oblečením dětí. 
Poslední ukázkou byla modelová situace, kdy 
psovod prováděl kontrolu totožnosti osoby. Figu-
rant, který představoval pachatele, strážníka neu-
stále napadal. Děti viděly nutnou a velmi razantní 
obranu psovoda služebním psem. Po ukázce děti 
kladly spoustu otázek, které jim psovod strážmistr 
Václav Svoboda velmi ochotně zodpověděl.
Po návratu do školní družiny byly děti plné do-
jmů a nakreslily strážníkům a pejskovi krásné 
obrázky. Druhý den jsme jako poděkování pře-
dali strážníkům Městské policie Dobříš obrázky 
a pamlsky pro Paganiniho. Dětem se dostalo 
zpětného poděkování od zástupkyně velitele 
MP Dobříš strž. Aleny Kovaříkové.
Všem pořadatelům moc děkujeme!

Vychovatelky ŠD T. Hejnová, M. Šafránková
Zdroj foto: MP Dobříš

Děti po akci s MP zahrnuly dobříšské strážníky 
mnoha krásnými obrázky, které jim dnes 

zdobí jejich služebnu

Vysvědčení z 1. ZŠ Dobříš letos dostanou i rodiče

Veliké díky
Ráno 3. 9. 2012 společně s naší starší dcerou 
vcházíme do pro nás neprozkoumaných prostor 
„Staré školy“. Ve třídě prvňáky vítá jejich třídní 
učitelka, malá usměvavá blondýnka s velikýma 
očima, paní Marcela Kvapilová. V té chvíli nikdo 
z nás netušil, že se budeme potkávat téměř osm 
let a že v září 2017 bude stejně vítat mladší dce-
ru, která zatím dorostla do první třídy. Spoluprá-
ce s paní učitelkou byla po celou dobu výborná 
a společně jsme se snažili, aby se naše dcery 
něčemu naučily – a nejenom ony. Učili jsme se 
i my. Dodnes si pamatujeme, jak nás trpělivě 
usměrňovala, když jsme měli pocit, že hodnotí 
moc mírně.

Marcelka vždy dokáže v každém dítěti vidět osob-
nost a také tak k němu přistupovat. A za to jí patří 
ohromné poděkování. Veliké díky jí patří také za 
to, že se dodnes obě dcery do školy těší, mají ji 
rády, a i díky ní jsou osobnostmi s velkým „O“.
S Marcelkou se budeme určitě nadále potkávat 
na školních chodbách, jenom je škoda, že ne už 
tak intenzivně. 
Paní učitelko Marcelko, MOC DĚKUJEME!

Za Bubancovo-Kotěrovi Lucka
Zdroj foto: redakce

Dobrovolná výuka 2. ZŠ 
Dobříš probíhala nejen 
ve školních lavicích
25. května začala dobrovolná 

výuka na 1. stupni 2. ZŠ Dobříš. Do školy do-
razilo celkem 186 dětí. Ve skupinách se setkaly 
se svými spolužáky. Třídní i ostatní učitelé začali 
s výukou matematiky, českého jazyka i angličti-
ny. Žáci netrávili čas pouze ve třídách, ale také 
venku na platě i na zahradě školy. 
V úterý 16. června 2020 žáci 1.C přivítali 
s  velkou radostí možnost navštívit Čechovu 
stodolu v Bukové u Příbrami. V prostředí pl-
ném zvířátek měli prvňáčci možnost seznámit se 
s jejich chovem. Dále se seznámili se starými po-
věstmi, které se k tomuto místu vztahují. Po po-
učení došlo i na zábavu. Děti vyráběly vlastní 
erby a hledaly ukryté drahé kameny – poklad.
Nadšené děti si z výletu kromě drobných dárků 
přivezly i spoustu krásných zážitků. 
Mgr. Jana Kvídová pokračování na straně 8

Služební pes MP Dobříš Paganini při praktické ukázce
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Školní rok na naší škole

Letošní školní rok je za námi. 
Byl jiný než roky předchozí. 

Došlo k  značným změnám ve formě výuky. 
Naše škola již 72 let poskytuje vzdělávání žá-
kům se speciálními vzdělávacími potřebami 
a s různými druhy postižení. Rádi bychom naše 
vědomosti, zkušenosti a schopnosti předávali 
dále.
Letošní školní rok, zvláště 2. pololetí, byl ovliv-
něn koronavirem, který vedl k velkým změnám 
ve způsobu a organizaci výuky. Zaměstnanci jím 
byli ovlivněni nejen ve svém osobním životě, ale 
také došlo ke změnám v jejich způsobu výuky, 
předávání informací, zadávání úkolů a komuni-

kaci se žáky a jejich rodiči. Poskytovali jsme způ-
sob vzdělávání stejný jako běžné základní školy, 
tzv. dálkovou výuku.
Tato situace vedla k velice dobré komunikaci za-
městnanců s rodiči i žáky. Žáci plnili zadané úko-
ly dle svých schopností, s větší či menší pomocí 
rodičů i pedagogů. Pokud bych mohla známko-
vat rodiče, žáky a zaměstnance za plnění úkolů, 
organizaci vzdělávání a vzájemnou komunikaci 
a pomoc, dala bych jim 1*.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří náročnou si-
tuaci zvládají. Přeji vám krásné prožití prázdnin.
Na shledanou v novém školním roce.

Mgr. Eva Burešová

Předposlední květnový pátek strávili pedagogové naší školy aktivně na semináři s názvem „Komu-
nikace s žákem s nežádoucími projevy chování“, na kterém přednášela paní doktorka Eva Burdová 
z instituce Elrond, z. ú. Obohacující zkušenosti pak pedagogové dále získávali v červnu v rámci su-
pervize, kterou nám zařídila místní akční skupina Brdy–Vltava, o. p. s. Podobné aktivity a zejména 
další vzdělávání v naší škole nebereme na lehkou váhu, jelikož věříme, že nám pomáhá dále rozvíjet 
naši odbornost a profesionalitu.

Vzdělávání za přímé účasti ve škole bylo ke konci školního roku umožněno i našim žákům. Z 1. stup-
ně této možnosti využili tři žáci, konzultací na druhém stupni se účastnilo žáků více, v jedné ze 
tříd II. stupně nás dokonce navštívili úplně všichni žáci, což nás samozřejmě velice těší. Rozvolňující 
opatření nám nakonec umožnila společné předání vysvědčení na konci tohoto netradičního škol-
ního roku.
Než začne další školní rok, a věřte, že tu bude „co by dup“, chtěla bych určitě ještě poděkovat. A to 
svým spolupracovnicím, o kterých vím, že umí zabrat, když je třeba, a že mají srdce na správném 
místě. A protože vím, že bez spolupracujících rodičů by to prostě také nešlo, děkuji i jim. Myslím, že 
mohu mluvit za celý kolektiv ZŠ Lidická, když přeji nám všem klidné léto a v září zase na shledanou. 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská, zástupkyně ředitelky školy

„Trnkohraní“ pro budoucí prvňáčky
Hola, hola, Trnka volá!!!
No jo, ale když letos je to všechno tak jiné! Ani zápis do první třídy jsme ne-
mohli uskutečnit! Vždyť ti naši budoucí prvňáčci ani neví, jak to u nás vypadá, 

jací budou jejich spolužáci a jak je milá jejich paní učitelka. Tak co s tím? Měli bychom pro ně něco 
vymyslet! A tak se zrodilo „Trnkohraní“, které už jsme díky postupnému rozvolňování všech opatření 
mohli v červnu realizovat.
Akce se konala na zahradě naší školy, 
kde jsme přivítali nejen předškoláky, 
ale i jejich rodiče a sourozence. Před-
stavili jsme jim paní ředitelku a paní 
učitelku Marcelu Lorencovou, která 
si poté své svěřence vzala stranou, 
aby si mohli spolu popovídat a tro-
chu se poznat. Pak už se děti s nad-
šením pustily do plnění úkolů, které 
pro ně byly nachystány na několika 
stanovištích. Po úspěšném nasbírání 
všech razítek se opět všichni sešli, 
aby spolupracovali na tvorbě spo-
lečné stavby z kostek. Na závěr děti 
čekalo hledání pokladu, ve kterém našly nová prvotřídní batikovaná trička. Jak to našim budoucím 
prvňáčkům i paní učitelce sluší, se můžete podívat na fotce. Už se na ně ve škole moc těšíme!

Mgr. Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Hurá na prázdniny…
Na co se děti nejvíce těší o prázdninách? No pře-
ce na dny plné sluníčka a pohody.
Aby tomu tak bylo, rozhodly se děti z 2. mateř-
ské školy Dobříš nastupující léto řádně přivítat.
Na zahradě mateřské školy se při oslavě slu-
novratu rozloučily s jarem a slavnostní bránou 
prošly rovnou do léta. Společně vytvořily velké 
slunce s mnoha paprsky, zazpívaly si a zatančily. 
Dozvěděly se, že letní slunovrat oslavovali lidé 
od nepaměti. Slavností vítali teplejší část roku 
a těšili se na čerstvé potraviny, koupání, sběr lé-
čivých a posilujících bylin.
Každé z dětí si domů neslo sluneční medaili i je-
den kouzelný sluneční paprsek. 
Tak ať se nám všem celé léto vydaří!

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Dobrovolná výuka 2. ZŠ Dobříš 
probíhala nejen ve školních lavicích
pokračování ze strany 7

Foto z výletu 1.C do Čechovy stodoly 
v Bukové u Příbrami

Vzdělávání pedagogů i žáků na ZŠ Lidická v červnu pokračovalo 
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KULTURA A SPOLEČNOST

Milí čtenáři a návštěvníci knihov-
ny, po korona-prázdninách jsou 
tu konečně opravdové prázdni-

ny a s nimi rozšířená otvírací doba knihovny pro 
obě oddělení:

PRÁZDNINOVÁ OTVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 
od pondělí 29. 6. do pondělí 31. 8.
Pondělí + středa 8.00–17.00, úterý 8.00–18.00
sobota 9.00–12.00, neděle 14.00–17.00
V neděli 5. 7. a v pondělí 6. 7. je knihovna 
uzavřena.

TĚŽKÁ SLÁVA EGONA HOSTOVSKÉHO 
– pátek/sobota 7. a 8. 8.

foto: archiv O. Hostovské
Dvoudenní seminář věnovaný jednomu z na-
šich nejsvětovějších spisovatelů se bude konat 
z části v Městské knihovně Dobříš a z části v Pa-
mátníku Karla Čapka. Začátek je v pátek v 15.00.
Můžete se těšit na prof. PaedDr. Vladimíra  
Papouška, CSc., i dceru Egona Hostovského 
PhDr. Olgu Hostovskou Castiellovou s jejím 
šarmantním doprovodem Miloněm Čepelkou. 
Doporučujeme knihovníkům, učitelům i mi-
lovníkům literatury. Přihlášky a více informací 
v knihovně. Cena 550 Kč.

SLAM POETRY NIGHT NA KUKLÍKU 
– 8. 8. večer, pivnice Kuklík

foto: archiv knihovny
Konečně další dobříšská Slam poetry night! Své 
originální, vtipné, jemné i brutální básně vám 
nabídnou dr. Filipitch, Pítro, Jeník, Vašek z Aše, 
Thea, Wysky, Pogo a Anna. Děkujeme za spolu-
práci majitelům a provozovatelům pivnice Kuk-
lík a Xaverovi!

MINITÁBOR S KNIHOU
Loni indiáni, letos námořníci… 
Další ročník našeho letního příměstského tá-
bora, letos s tématem voda, námořníci, cesto-
vání… 
Ačkoli nabízíme dva turnusy, kapacita je již bo-
hužel zcela vyčerpána.

foto: archiv knihovny

A POTOPA! – čtvrtek 13. 8. od 17.00 v anglic-
kém parku Zámku Dobříš

Divadlo Já to jsem ne-
boli Víťa Marčík mlad-
ší a jeho zbrusu nové 
představení. Vhodné 
zejména pro děti od 
4 do 12 let, pobaví ur-
čitě i dospělé. Vstupné 
60 Kč.
foto: archiv V. Marčíka ml.

O NÁMOŘNÍKU ČEPIČKOVI – čtvrtek 27. 8.  
od 17.00 v anglickém parku Zámku Dobříš

foto: archiv P. von Dráčka
Divadlo Basta Fidli s naprosto letní pohádkou, 
vhodné zejména pro děti od 4 do 12 let i jejich 
dospělé. Vstupné 60 Kč.

DOBŘÍŠSKÉ POVĚSTI – UMĚLECKÝ KOMIKS
obr.: K. Jerie: Svatý Tadeáš 
čte dobříšské pověsti
Karel Jerie je mladý uzná-
vaný autor, jehož jméno 
platí ve světě nejen komik-
su za značku kvality. Jeho 
ztvárnění dobříšských po-
věstí ctí předlohu a pomocí 
krásných ilustrací ukazuje 
dávné příběhy jako dodnes 
atraktivní a zajímavé. Toto 

pojetí jistě zaujme děti i dospělé a pomůže nám 
všem lépe poznat místní historii. Prosíme, pomozte 
nám pověsti vydat. Přispět můžete do sbírkové ka-

sičky v knihovně, v potravinách 
Bedřich či COOP, na sbírkový 
účet č. 115-9851610297/0100 
nebo jednoduše načtením to-
hoto QR kódu. Děkujeme!

Milí čtenáři, užijte si léto, pěk-
ně si odpočiňte, a ať už pojedete kamkoli, neza-
pomeňte přibalit nejlepší přátele člověka – kdo 
nemá psa, bere knihy aspoň dvě! Těšíme se na 
vás po celé léto pět dní v týdnu. Romana 
Bodorová

Výstava k výročí 
Rukavičkářských závodů 
Dobříš
Muzeum Dobříš vás srdečně zve na výstavu 
k příležitosti 70 let od zahájení výroby v Ruka-
vičkářských závodech Dobříš. Díky jejich vzniku 
se do Dobříše soustředily tisíce lidí, kapitál i po-
zornost na světové úrovni. Továrna poskytovala 
práci lidem z Dobříše i několika desítek okolních 
obcí a zásadně ovlivňovala dění ve městě po 
několik dekád. Víte, jak Dobříš k závodu vlast-
ně přišla? A jaký byl život uvnitř? Jak se město 
změnilo? Nejen na tyto otázky najdete odpověď 
už od 10. července v Muzeu Dobříš. Přijďte si 
s  námi připomenout jednu z nejslavnějších ér 
Dobříše. Těšíme se na vás!

Muzeum Dobříš

„Automobilisté Olga a Karel“: nová 
expozice v původní prvorepublikové 
garáži Památníku Karla Čapka 

V sobotu 4. července ve 13 hodin se v Pa-
mátníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
otevírá garáž s atraktivní motoristickou ex-
pozicí – 83letým veteránem Škoda Rapid stej-
ného provedení i dne výroby, jaký sloužil Olze 
Scheinpflugové a Karlu Čapkovi. Vernisáž doplní 
přednáška a unikátní fotografie z exotické cesty 
vozy Škoda, ve 30. letech kolorované ateliérem 
Langhans. 
V sobotu 4. července od 13 hodin bude v Pa-
mátníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 
konat vernisáž nové části stálé expozice – 
zřejmě poprvé v historii bude veřejnosti zpří-
stupněna prvorepubliková garáž, kdysi použí-
vaná Olgou Scheinpflugovou a Karlem Čapkem. 
Dochovala se ve velmi autentickém stavu, včet-
ně neomítnutého zdiva z tvárnic vyrobených ze 
strusky (odpad při lokální výrobě železa) a pod-
lahy – „mlatu“. 

Expozice v prvorepublikové garáži bude veřej-
nosti přístupná v běžné otevírací době Památ-
níku Karla Čapka: 
duben–říjen
úterý–neděle: 9.00–12.00, 12.30–17.00
listopad–březen
pondělí–pátek: 9.00–12.00, 12.30–16.00 

Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, p. o.
Stará Huť 120, 262 02 Stará Huť 
www.capek-karel-pamatnik.cz 
facebook.com/PamatnikKarlaCapka 

Léto v knihovně: seminář, slam poetry, divadlo i tábory
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a Marie Šturmová (konga, zpěv). K dlouholetým 
členům Švihadla patří i nestor české rockové scé-
ny Jiří Charypar (kytara, zpěv). Jako hosté vystu-
puje také charismatický zpěvák, kytarista a skla-
datel Yannick Tevi, vokalistka Gábina Hráčková 
a saxofonista Bharata Rajnošek.

Echt! – rock   |   sobota 20.50

Dnes již legendární pražská kapela ECHT! dovr-
šila v roce 2020 třicet dva let své činnosti. Byla 
založena na jaře roku 1988 Karlem Malíkem 
a  partou kamarádů navštěvujících proslulou 
košířskou restauraci Klamovka, zvanou „Klam-
páč“, známou jako jakýsi tehdejší azyl pražského 
undrergroundu. Styl? I u kapely ECHT! se od po-
čátku s hudebním zařazením potýkali jak kritici 
a novináři, tak i fanoušci a vlastně i kapela sama. 
Nejčastěji je používán termín pub rock. Na tu-
zemské scéně se ECHT! za ta léta činnosti uve-
lebil na pódiích klubů i festivalů po celé vlasti 
a na nedostatek příznivců si rozhodně nemůže 
stěžovat. 

Lili Vilit – rock-metal   |   sobota 19.00

Lili Vilit jsou pražská rock-metalová kapela slo-
žená z muzikantů, kteří již získali zkušenosti v ji-
ných formacích. Frontmanem je od prvopočát-
ku Viktor Holomek. Baskytarista Rostislav „Rozy“ 
Nenička zase stanul s kapelou Proximity na pó-
diu amfiteátru Lochotín jako účinkující na jed-
nom z našich největších metalových festivalů 
– Metalfestu. Kapela túrovala například i v roce 
2016 s hvězdou naší alternativní scény Gaia  
Mesiah. Tahle kapelka vám jistě zvedne tlak.
Těšíme se na vás!

Zdroj: KD Dobříš
 Mgr. Jindřiška Kastnerová

Malalata – DJ set   |   pátek 23.00

MALALATA je už 12 let synonymem pro jedineč-
nou fúzi balkan beats, gypsy music, cumbie 
a  reggae. Každé vystoupení tohoto DJského 
dua je nespoutanou show plnou nakažlivé 
energie a 100% nasazení. Pod jeho taktovkou 
pulzovaly nejen kluby po celé Evropě, ale i vzdá-
lené Japonsko a Mexiko. Duo předvedlo svou 
show i na festivalech Pohoda, Grape, Uprising či 
na jednom pódiu s esy jako Parov Stelar Band,  
Goran Bregović a Fanfare Ciocarlia.

Ghost of You – indie, psychedelic pop  |   
pátek 21.20

Mladá brněnská skupina, která se po vydání 
debutového alba stala jednou z nejskloňova-
nějších formací na české nezávislé scéně. Jejich 
psychedelický pop si našel své publikum nejen 
u nás, ale i za hranicemi. Důkazem je turné v Lon-
dýně, vystoupení na prestižním maďarském  
Szigetu, Donauinselfestu ve Vídni či přijaté 
pozvání na Eurosonic 2017 v Nizozemí. Str-
hující energická show v kombinaci s něžným, 

charismatickým projevem frontmana Tomáše 
Novohradského přinesla kapele možnost vy-
stoupit na Colours of Ostrava, Rock for People, 
Donauinselfest, MFF v Karlových Varech, Metro-
nome festivalu či v rumunském Banátu. 

U-Prag – electronica, breakbeat a Drum and 
bass  |  pátek 19.30

S novým albem Some Kind of Music (2019) se 
U-Prag navracejí ke svým tanečním kořenům 
a hudebním experimentům napříč žánry. Kapelu, 
která na scéně působí od roku 2002, tvoří sedm 
muzikantů s přesahem do různorodých kreativ-
ních projektů. Vedle elektronické složky využívají 
širokou škálu živých nástrojů a zvou si zajímavé 
hosty, jako například smyčcové kvarteto. Kromě 
hudby kladou důraz také na grafickou podo-
bu své tvorby a spolupracují s řadou vizuálních 
umělců.
Na svém kontě mají U-Prag kompilaci Work 
2002–2007 a alba 44 Thousand Actors /In 16 
Flats/ (2009), Seconds of Life (2015) a aktuální 
Some Kind of Music (2019).

Švihadlo – reggae  |  sobota 22.50
Další česká klasika. V roce 1983 založil kytarista 
a zpěvák Petr Šturma kapelu Nouzový východ, 
která byla poměrně záhy přejmenována na ŠVI-
HADLO. Již od svých počátků se kapela oriento-
vala na reggae, které tehdy nepatřilo v Čechách 
k žádaným stylům a vlastně do posluchačského 
mainstreamu nepatří ani dnes. Kapelou za celou 
dobu prošlo velké množství muzikantů. Od její-
ho založení jsou členy Petr Šturma (kytara, zpěv) 

Vstupné: pátek + sobota: 300 Kč; pátek: 200 Kč; sobota: 200 Kč;
Předprodej vstupenek v trafice U Davida, Dobříš, a na místě. 

pátek 24. 7. sobota 25. 7.

19.30–20.30 – U-Prag (Praha)
21.20–22.20 – Ghost of You (Brno)
23.00–00.40 – Malalata (SK)

19.00–20.00 – Lili Vilit (Praha)
20.50–22.00 – Echt! (Praha)
22.50–24.00 – Švihadlo (Praha)

Pořádá: Kulturní středisko Dobříš; www.kddobris.cz; www.facebook.com/kddobris 
Partner akce: Dokas Dobříš, s. r. o.; festival podpořilo město Dobříš
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Připravujeme na září: 
 9. 9. Vernisáž výstavy SUPŠ Praha
 11. 9. Schodiště – koncert
 25. 9. Poletíme? – koncert

Nabídka reklamní plochy v centru 
města

Kulturní středisko Dobříš nabízí pronájem re-
klamní plochy (200 ×100 cm) na zábradlí upro-
střed světelné křižovatky (umístění do chodní-
ku). Více informací na 318 521 302.

ných lidí s odlišnými názory na dům, ve kterém 
bydlí. Někdo ho chce idealisticky zachránit, jiný 
vše jen komentuje, dalšího zajímá řádný průběh 
schůze…
V hlavních rolích hrají: Tereza Ramba, Vojtěch 
Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomi-
cová, Ondřej Malý a další.

5. srpna 2020 od 21.00 hod. – 3BOBULE

Oblíbenou vinařskou komedií a jejím v řadě již 
třetím pokračováním zakončíme letošní letní 
dobříšské kino.
3BOBULE jsou filmovou novinkou tohoto roku. 
Tentokrát se však hlavní postavy Klára a Honza 
po mnoha sklizních stali rodiči a jeden druhému 
se odcizili. Pro Kláru s Honzou nastává rozho-
dující čas vinařského roku – vinobraní. Honza 
se za dramatických okolností po letech setkává 
s  kumpánem Jirkou. Ten se nadšeně hrne do 
návštěvy Moravy, aby pomohl se sklizní... Honza 
s Klárou mají však sami problémů nad hlavu. 
V hlavních rolích hrají: Tereza Ramba, Kryštof 
Hádek, Lukáš Langmajer, Miroslav Táborský a další.

Redakčně zpracováno

Přijďte se podívat na speciální promítání pod 
širým nebem, české filmové novinky a užít si 
večer v krásném prostředí zámeckého ang-
lického parku.
První červnové promítání Kina na kolečkách na-
vštívily desítky diváků a z nového místa i stylu 
sezení byli všichni návštěvníci nadšeni. Letos 
je totiž sezení řešeno piknikovou formou, a tak 
je třeba nezapomenout s sebou vlastní deku 
nebo karimatku. Prostor zámeckého anglického 
parku je vždy otevřen hodinu před zahájením 
promítání a k dispozici je malé občerstvení v po-
době několika druhů popcornu, alkoholických 
i nealkoholických nápojů. Na místě je zajištěno 
také mobilní WC. 

Program letního Kina na kolečkách Dobříš
9. července 2020 od 21.45 hod. – speciální 
promítání s Princeznou ze mlejna
Speciální promítání je připraveno k příležitosti 
slavnostního otevření nově zrekonstruovaného 
zámeckého francouzského parku. 

Pro zájemce budou před samotným promítáním 
připraveny komentované prohlídky nově zre-
konstruovaného parku, na které si můžete rezer-
vovat místo na recepci zámku už nyní. Více infor-
mací naleznete přímo na webových stránkách 
www.zamekdobris.cz. Následovat bude promí-
tání filmové pohádky Princezna ze mlejna.

15. července 2020 od 21.45 hod. – Vlastníci
Diváci se v tomto případě mohou těšit na české 
komediální drama z roku 2019.
Příběh, který vychází ze hry Společenství vlast-
níků, nás přivede na schůzi a do společnosti růz-

Dobříšské pivní slavnosti 2020
V pátek 28. srpna 2020 poteče v našem městě 
PIVO proudem. Chystají se totiž první Dobříšské 
pivní slavnosti!

Program slavností začne od 16.00 hod. na ná-
městí Komenského a kromě piva nebude chy-
bět ani živá hudba a další zábava. Prezentovat 
se zde budou hlavně menší regionální pivovary, 
které k nám přivezou ochutnávky toho nejlepší-
ho z jejich sklepů.
Město Dobříš zve tímto milovníky lahodného 
hnědého moku, ale také jídla a dobré zábavy ke 
společnému setkání na konci léta. 

Redakčně zpracováno
Ilustrační foto 

Zdroj foto: www.pixabay.com

Na Dobříšskou šelmu přijedou špičkoví modeláři z celé ČR 
Letošní ročník tradiční modelářské výstavy Dobříšská šelma 
bude výjimečný: Termín konání se posunul na sobotu 22. srpna 
a výstava se poprvé bude konat v prostorách zrekonstruova-
né sportovní haly. Obě změny mají potenciál vynést Dobříš-
skou šelmu mezi největší modelářské výstavy v ČR.
Přesunem do sportovní haly získáváme ohromný využitelný pro-
stor – k dispozici budeme mít přes 800 metrů čtverečních plochy! 
Znamená to, že návštěvníkům můžeme předvést výrazně větší 
počet vystavených modelů, prodejcům dokážeme poskytnout 
dostatečné kapacity a všem účastníkům akce nabídnout zvýšený 
komfort, protože v okolí haly je dostatek parkovacích míst a přímo 
v prostorách haly funguje restaurace.
I volba nového termínu skrývá příležitost. Jarní modelářské výstavy a soutěže byly kvůli pandemii 
Covid-19 rušeny a přes léto se podobné akce většinou nekonají. Dobříšská šelma tedy bude v pod-
statě jedinou modelářskou výstavou za několik měsíců; jedinou příležitostí, jak se pochlubit s novými 
modely. Proto se k nám chystají špičkoví modeláři nejen z blízkého okolí a z Prahy, ale i ze západních 
a jižních Čech i vzdálenějších koutů republiky. Přijďte obdivovat jejich výtvory, popřípadě přineste 
modely vlastní, budeme se na vás těšit! Více informací najdete na www.facebook.com/dobrismodel/.

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

Letní Kino na kolečkách Dobříš
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Radek Vystyd: Nechtěli jsme muzeum, které by bylo zaměřené pouze na rukavice
Letošní jaro je i přes pandemii pro Muzeum Dobříš 
důvodem k radosti, slaví totiž své 5. výročí od ote-
vření. Nejen pozadí projektu v rozhovoru nastiňuje 
Radek Vystyd, jeho přední životadárce. Ten mimo 
jiné prozradil, proč byl zvolen název Muzeum 
Dobříš nebo třeba to, jaké to je, budovat muzeum 
na „zelené louce“.
Muzeum Dobříš funguje už 5 let. Vzpomí-
náte, jaké to bylo před pěti lety v „muzeu“? 
Máte k tomu nějaký příběh, o který se s námi 
hned na začátku podělíte?
Příběhů, o které bych se tady mohl podělit, je 
celá řada, ale asi ten nejsilnější zážitek byl, když 

vám bývalí zaměstnanci Rukavičkářských závo-
dů Dobříš se slzami v očích vyprávěli, co za celý 
svůj život v rukavičkářských závodech prožili. 
Je pořeba si uvědomit, že kdysi rukavičkářské 
závody zaměstnávaly až 3 000 lidí, a tudíž ru-
kavičkářství v Dobříši zasahuje téměř do každé 
rodiny.  
Muzeum se nachází v Kopáčkově domě 
v centru Dobříše. Ne vždy ale tato historická 
budova sloužila kulturním účelům. Zjedno-
dušeně by se dalo říci, že muzeum Kopáčkův 
dům možná i tak trochu zachránilo, souhlasil 
byste?

Letošní 5. ročník benefi čních koncertů na 
podporu dobříšských varhan měl pro ob-
dobí březen až červen nabídnout svým po-
sluchačům připravené a nasmlouvané čtyři 
koncerty vážné hudby v Zrcadlovém sále 
dobříšského zámku. Z důvodu vládního 
opatření v  souvislosti s pandemií došlo ke 
zrušení těchto koncertů. Našim věrným po-
sluchačům a občanům Dobříše jsme nabídli dva 
koncerty bez publika v přímém přenosu pomo-
cí sociálních sítí až do jejich domovů. Věříme, že 
jsme tím mnohým udělali radost v době, kdy 
jsme se nemohli společně setkávat.

První koncert přenášený z kostela Nejsvětěj-
ší Trojice 26. dubna na YouTube „Koncert pro 
město“ byl pro všechny, kteří byli v první li-
nii. Hudbu napříč staletími hrál rodinný soubor 
SEDLÁK VIRTUOSI – Lucie Sedláková Hůlová 
a Magdalena Sedláková – housle, a Martin Sed-
lák a Lukáš Sedlák – violoncello.

Druhý koncert byl pořádán také formou ži-
vého on-line vysílání v prostorách výstavní 
síně Kulturního střediska Dobříš 24. května.

SEDLÁK VIRTUOSI

Pozdrav z Francie – housle Roman Patočka, 
klavír Stanislav Gallin

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Srdečně zveme na výstavu plastik a obrazů 
Oty Janečka. Malířovy počátky jsou spjaty s ku-
bismem a krajinomalbou, pozdější tvorba zahr-
nuje především portréty, ženské akty, ilustrace 
do knih, proslul mimo jiné svými ilustracemi 
slabikáře a čítanky. Výstava je otevřena denně 
kromě pondělí od 9.00 do 17.00 hod., jednotné 
vstupné je 40 Kč/os. Expozice zámku je dočasně 
uzavřena. Připravujeme otevření nové expozice.

Nově zrekonstruovaný francouzský park ote-
víráme 15. července a připravili jsme v něm ko-
mentované prohlídky v pátek, sobotu a neděli. 
Dozvíte se nejen zajímavosti z historie, ale také 
uvidíte, co všechno se podařilo zrekonstruovat 
– zrestaurované sochy, bazénky a fontány, no-
vou výsadbu a upravené cesty atd. Na komen-
tované prohlídky je nutné se předem objednat 
na níže uvedeném e-mailu či telefonním čísle. 
Již 9. července můžete přijít na první komen-
tované prohlídky v rámci večerního promíta-
ní pohádky Princezna ze mlejna v anglickém 
parku. Budou probíhat v časech 17.00, 18.00, 
19.00 a 20.00 hod. I na tyto prohlídky je nutné 
se předem objednat. 

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

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

Nejbližší kulturní akce:
Duben–říjen 
Výstava soch a obrazů Oty Janečka
 9. 7. První komentované prohlídky 
  francouzským parkem
 15. 7. Otevření francouzského parku

Skladby francouzských impresionistů hrál na 
housle Roman Patočka, koncertní mistr FOK, 
a na klavír jej doprovázel Stanislav Gallin.
Benefi ční koncert Zuzana Stirská & Fine Go-
spel Time, který se měl uskutečnit 14. června, 
je přeložen na neděli 6. září 2020 od 19.00 
hod. v Zrcadlovém sále dobříšského zámku 
a pevně věříme, že se uskuteční naživo.
20. září od 19.00 hod. se můžete těšit na další 
benefi ční koncert pořádaný v kostele Nej-
světější Trojice v Dobříši. Vystoupí Vokální 
soubor GONTRASSEK a uvede české utrakvi-
stické zpěvy z 15. století. 

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan vás 
zve na mimořádný benefi ční rockový koncert 
ve prospěch dobříšských varhan, 12. červen-
ce od 17.00 hod. do Krmelce na Vlašku. Před-
staví se vám nová rocková formace muzikantů 
z Dobříše „Doors to the Citadel“ s rockovou 
a vlastní tvorbou. Vstupné dobrovolné. 
S ohledem na vzniklou situaci s koronavirem 
a absencí pořádání koncertů s publikem se ne-
daří získávat fi nanční prostředky na dokončení 
stavby nových varhan. Ke konci měsíce června 
schází na pořízení varhan částka ve výši cca 
860 tisíc korun českých.

Chcete-li podpořit náš 
projekt, můžete zaslat 
dárcovskou jednorázovou 
SMS v hodnotách 30 Kč, 
60  Kč nebo 90 Kč na tele-

fonní číslo 87 777 (pro všechny operátory) 
a zprávu ve znění:
DMS mezera VARHANYDOBRIS mezera VÝŠE 
DAROVANÉ ČÁSTKY.
Stále se také nabízí možnost adoptovat varhan-
ní píšťalu na www.varhanydobris.cz.

Za sdružení Ivo Kylar

Doors to the Citadel
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Nevím, jestli se dá řící, že muzeum Kopáčkův 
dům zachránilo, každopádně muzeum Kopáč-
kovu domu vrátilo důstojnost, a to si takto vý-
znamný dům v centru města zcela jistě zaslouží.   
Muzeum Dobříš je soukromý projekt, na 
kterém se už podílelo velké množství lidí – 
jak se můžeme dočíst ve foyer Kopáčkova 
domu. Připomenete, co bylo vůbec hlavním 
impulsem pro jeho vznik a kdo s nápadem 
přišel?
Na to si vzpomínám přesně. Nápad na otevře-
ní muzea se narodil během vánočních svátků, 
kdy u mě byl můj otec a společně jsme otevřeli 
otázku, co se stroji a zařízením na výrobu ruka-
vic, které jsme měli k dispozici, jelikož můj otec 
již od devadesátých let soukromě vyráběl ruka-
vice. Řešili jsme dvě možnosti. Buď stroje a zaří-
zení odprodat do zahraničí, nebo vše uskladnit 
a později se uvidí, co s nimi. A v tom přišel ten 
nápad, zpřístupnit stroje a zařízení veřejnosti, 
a tedy otevřít muzeum.    

Ne každý má zkušenost nebo jen představu, 
co všechno obnáší a jak dlouho trvá vybudo-
vat takové muzeum. Jak tomu bylo v případě 
Muzea Dobříš?
No, musím říci, že jsem s budováním muzea nebo 
čehokoli podobného neměl vůbec žádnou zku-
šenost, ale prostě jsem věřil, že to zvládnu. Navíc 
jsem v tuto dobu měl veliké štěstí, že jsem spolu-
pracoval s Jirkou Vrbou, který je velice schopný 
a pracovitý grafik, a věřil jsem, že to zkrátka zvlád-
neme. No a pak už to jelo. Oslovil jsem celou řadu 
kamarádů, dobrovolníků a  vlítli jsme do toho. 
Nechtěl bych tady jmenovat lidi, kteří s muzeem 
pomáhali, protože jich bylo opravdu hodně, a ur-
čitě bych tady na někoho zapomněl, což by mě 
mrzelo, protože v tu dobu se každá ruka počítala 
a bez nich bych to nezvládl. 
Když se ohlédnete, šel byste do toho znovu?
ANO! :-)
A když se ohlédnete ještě jednou, plní mu-
zeum Vaše původní představy?

Ano. Vidím, že o muzeum je zájem a navíc se 
nám během sezóny daří pořádat různé krátko-
dobé výstavy, a oživit tak stálou expozici pro 
návštěvníky.  
Mimochodem, proč vlastně název „Muzeum 
Dobříš“?
Tady je odpověď jednoduchá, nechtěli jsme mu-
zeum, které by bylo zaměřené pouze na výrobu 
rukavic, a proto jsme oslovili jak město Dobříš, 
rodinu Colloredo-Mannsfeld, Vodohospodář-
skou společnost Dobříš, tak Židovskou obec 
v Praze. Veškeré artefakty, které nám tyto insti-
tuce zapůjčily, jsme umístili do muzea. Pak byl 
název nasnadě – Muzeum Dobříš.
Muzeum nabízí průhled do historie Dobříše 
i oboru rukavičkářství. Co by žádný návštěv-
ník neměl v expozici podle Vás minout?
V Muzeu Dobříš je celá řada zajímavých věcí 
a těžko říci, co by návštěvník neměl minout. 
Myslím si, že každý, kdo do muzea zavítá, si 
tam rozhodně najde své a určitě odejde spo-
kojený.
Pandemie zastavila i chod muzea. Plánujete 
na zbytek sezóny nějaké akce?
Je pravdou, že zhruba polovinu plánovaného 
programu jsme museli odložit na příští rok, 
a  i  zbývající akce se musejí přizpůsobit novým 
okolnostem. Máme ale radost, že se situace 
lepší a i my můžeme zase ožít. Letošní sezónu 
tak „zahájíme“ unikátní výstavou 70. výročí od 
vzniku Rukavičkářských závodů Dobříš, gigan-
tu, který Dobříš povznesl do jedné z jeho vel-
kolepých, zlatých ér. Vernisáž je plánována na 
10. července, a my se na vás budeme velice těšit!

Autor: IA, MD

1. Turnus: 13.–17. července 
2020 s Danielou Koubkovou 
– PLNĚ OBSAZENO

2. Turnus: 20.–24. července 2020 s Klárou  
Sudovou – pro děti od 5 do 7 let
Hurááá!!! Je tady tvůj první tábor. Neboj, půjde 
nám to – společně se naučíme, jak to na tábo-
ře chodí a co všechno se dá dělat. Uvidíš, i bez 
maminky bude legrace. Budou nám totiž pomá-
hat zvířátka. LETEM SVĚTEM se s nimi poznáme 
a budeme si „na ně“ a „s nimi“ hrát, kreslit, cvičit 
a dovádět. A protože jsme všichni ještě „malíč-
ci“, všechno půjde v klidu, pomalu a v pohodě.  
Nezapomeň, úsměv s sebou!

3. Turnus: 27.–31. července 2020 s Johanou 
Pogranovou – pro děti s ukončenou 1. třídou 
ZŠ – 11 let
Dětský tábor plný zábavy a pohody. Týden s dět-
mi, které se nerady v létě nudí a mají rády kolek-
tiv. Zaměřujeme se hlavně na spojení kreativní-
ho tvoření a pohybu. Děti se vyblbnou hraním 
týmových her a při práci s různými materiály si 
vyzkoušejí svoji zručnost a připraví se na další 
dobrodružství. Každý den je jiný a každý den 
se děti dozví něco nového. Nemine nás ani vý-
let. Odměna je také důležitá, a tak samozřejmě 
nebude chybět! Na konci týdne si každý odnese 
nějaký dáreček. Těšíme se na vás!

4. Turnus: 3.–7. srpna 2020 s Miro Pogranem 
– pro děti s ukončenou 1. třídou ZŠ – 11 let
Proleťme se spolu nádherným světem umění 
a tvořivosti. Společně si vyzkoušíme nejrůznější 

výtvarné techniky a grafické postupy, dozvíme 
se spoustu zajímavostí, ale budeme si také hrát 
a hýbat se. Tábor pro děti, které se nebojí barev, 
štětců a papíru, objevování a nových výzev. 
 
5. Turnus: 10.–14. srpna 2020 s Petrou Šan-
dlovou ml. a Petrou Šandlovou st. – pro děti 
od 7 do 11 let
Zveme všechny mladé a odvážné cestovatele, 
kteří mají odvahu a chuť poznat vzdálené kra-
jiny nejen Dobříše, ale i celého světa, do týmu 
Petra a Péťa. Naše cestovatelské bádání začne 
v Dobříšku a kdo ví, kam nás cesta zavede?! 
Procestujeme spolu světadíly zeměkoule a po-
kusíme se vyluštěním kvízu a rébusu dozvědět 
zajímavosti o různých koutech světa. K tomu 
budeme potřebovat fyzickou zdatnost, schop-
nost zvládat překážky, nadšení, a především 
úsměv na tváři. 

6. Turnus: 17.–21. srpna 2020 s Klárou Sudo-
vou – pro děti od 7 do 11 let
Chemie, fyzika, matika a příroďák? NÉÉÉ! Vždyť 
jsou prázdniny! Tak to vše pojďte jen tak LETEM 
SVĚTEM poznat z trochu jiné strany. Což takhle 
vytvořit vlastní sopku, sestrojit lávovou lampu 
nebo zjistit, jak to, že si fakýři stelou na hřebí-
kách?! Svět je (i ten v chemii, matice a příroďá-
ku) docela zábava, tak sbalte batoh a přijďte 
s úsměvem. 
Více informací na www.dobrisek.cz nebo na 
tel.: 608 906 559.
Cena za turnus je 2 390 Kč.
(Cena zahrnuje teplý oběd, pitný režim po celý 
den, výtvarný materiál.)

Příměstské tábory 2020 „Letem světem“

Léto ve Skřítkově 
Milí návštěvníci, je tady léto a u nás je upravená 
otevírací doba. 
Od 1. 7. do 31. 8. 2020 máme otevřeno denně 
od 12.00 do 18.30 hod. A navíc – pro všechny 
děti platí poloviční vstupné! Těšíme se na vás!

Skvělé narozeninové oslavy u nás i v létě!
Slaví vaše dítko narozeniny? Užijte si ve Skřít-
kově úžasnou oslavu jeho narozenin i v LÉTĚ. 
V případě zájmu vám zajistíme skvělý program 
nebo malování na obličej. Občerstvení si může-
te vybrat z naší široké nabídky. Pokud plánujete 
oslavu, co nejdřív si rezervujte termín. Narozeni-
ny můžete u nás slavit i ve všedních dnech, kdy 
se můžete víc vyřádit. Všechny informace nalez-
nete na www.skritkov.com/oslavy. 

Letní příměstské tábory ve Skřítkově mají 
volná místa
O letních prázdninách se u nás chystají dva 
příměstské tábory ve spolupráci s Veselá rodi-
na, z. ú.

První tábor v termínu 27.–31. 7. 2020 bude na 
téma „Honba za pokladem“. Řešení různých 
úkolů, hádanek a záhad během celého týdne 
nás dovedou až k POKLADU. Budou to dny plné 
dobrodružství, pohybu v přírodě, tvoření, her 
a soutěží. 

pokračování na straně 14
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Léto ve Skřítkově 
pokračování ze strany 13
Čeká nás i parádní celodenní výlet, odměny, zá-
věrečná diskotéka, malování na obličej, překva-
pení pro rodiče a mnoho dalšího.
Druhý tábor 24.–28. 8. 2020 na téma „Letní 
olympiáda“. V létě 2020 měla být letní olym-
piáda v Tokiu. I když letos nebude, ve Skřítkově 
letní olympiáda proběhne! Právě na toto téma 
bude zaměřen srpnový tábor. Bude to týden 
plný pohybu, sportovních disciplín, povídání 
o historii olympiády spolu s tematickým tvo-
řením. Plánujeme celodenní výlet, závěrečnou 
diskotéku, malování na obličej, odměny pro děti 
a přek×vapení pro rodiče.
Oba tábory jsou určeny pro děti od 6 do 12 let. 
Cena každého tábora je 2 750 Kč / dítě.

Co nabízíme v rámci táborů? Program pro děti 
přizpůsobený věku dětí ve skupině, hlídání od 
7.30 do 16.30 hod., bohatý program v čase 8.00–
16.00 hod., tematické tvoření, celodenní výlet, 
hry a soutěže, hodně pohybu, malování na obli-
čej, odměny pro děti, disco a mnoho dalšího…
Denně je zabezpečená strava – 2× svačiny, oběd 
a pitný režim.

REZERVACE ve Sktřítkově, na FB Skritkov nebo 
na tel. č. 774 314 249.
Sledujte naše FB stránky nebo www.skritkov.com 
a dozvíte se vše včas.
Děkujeme za podporu a těšíme se na vás a vaše 
děti!

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Léto s Aerobik studiem Orel Dobříš
V Aerobik studiu Orel Dob-

říš jsme ukončili letošní školní rok tradičním 
piknikem s táborákem, který se konal ve středu 
24. června 2020 odpoledne a pozváni na něj byli 
děti i dospělí z našich sportovních dětských kur-
zů, závodních oddílů, ale i naši příznivci a přáte-
lé. Zároveň jsme tak koncem června odstartova-
li náš prázdninový provoz.

Pojďte si užít letošní LÉTO S POHYBEM!
Letní prázdniny jsou sice časem volna a pohody, 
ale to ještě neznamená, že budeme jen lenošit. 

Prázdninový rozvrh Aerobik studia Orel Dobříš 
nabízí cvičení pro děti i dospělé. Nechybí v něm 
oblíbená lekce pro Batolátka, Cvičení s kočárky 
pro maminky a samozřejmě pestrá nabídka ve-
černích lekcí pro dospělé.
Začátek léta věnujeme už každoročně dětem 
na příměstských táborech s názvem Sport Cam-
py. „Jsme velmi rádi, že i letos se nám povedlo 
naplnit kapacitu obou termínů a naše tábory se 
tak stále těší velké oblibě dětí i dospělých,“ říká 
naše vedoucí studia Klára Jandová. Srpen pak 
bude patřit orelským závodním oddílům a jejich 
letnímu soustředění v RS Štědronín, kam tento-
krát odjíždíme s celkem pěti závodními týmy. 
Veškeré informace a aktuality můžete sle-
dovat na našich webových stránkách www.
aerobikdobris.cz a také na facebookovém 
a instagramovém profilu Aerobik studio Orel 
Dobříš. 

Děkujeme za vaši přízeň a podporu v uplynulém 
školním roce a přejeme vám krásné léto. My už 
nyní připravujeme novinky nejen ve cvičení 
a budeme se na vás těšit opět v září v orlovně.

Tým lektorů ASOD

ENERGON běh: Závody pro děti, dospělé i kočárky!
Už v sobotu 4. července 2020 se v Dobříši 
uskuteční velký běžecký závod, který je sou-
částí seriálu závodů Brdského běžeckého po-
háru. 
Kromě klasických závodních kategorií se můžete 
těšit i na bohatý doprovodný program a krásné 
ceny. Připraveny jsou dětské běžecké závody, 
oblíbený fitness běh pro ženy na 5 km, samozřej-
mě nechybí hlavní závod na 10 km, ani katego-
rie štafet pro čtyřčlenné týmy. Hlavní trasa vede 
příjemným lesním terénem a je řešena 2,5km 
okruhem. Klasické běhy navíc doplní originální 
závody s kočárky v rychlé chůzi na 100 metrů.
Organizátoři závodů si zakládají na profesionální 
přípravě, organizaci závodů a mimo to také na bohatém doprovodném programu. Pro děti bude při-
pravena zábava, malování na obličej, skákací hra i další aktivity. Chybět nebude ani zdravé i nezdravé 
občerstvení a teplé i studené nápoje nebo zmrzlina. 
Přihlašovat se můžete do poslední chvíle na webu Brdského poháru (www.brdskypohar.cz). 
POZOR! Děti mají start zdarma a pro nejmenší kategorie budou připraveny krásné medaile 
za účast. Více informací u facebookové události Energon běh nebo na www.energonbeh.cz. 

SPORTOVNÍ ORGANIZACE A AKTIVITY

Orientační běžci z OK Dobříš 
si zatrénovali s veřejností

Otvírání studánek 17. 5. 
2020 – tentokrát ve Voznici
Také letos pozvali orientační 
běžci z oddílu OK Dobříš, z. s., 
sportovní veřejnost na svůj 

první jarní mapový trénink s tradičním názvem 
„Otvírání studánek“.
Akce se vydařila, sluníčko svítilo celý den a orga-
nizátoři přivítali přes stovku účastníků všech vě-
kových kategorií.
V centru na návsi Voznice byl pro nejmenší děti 
připraven zábavný zvířátkový orienťák. V  blíz-
kém lese pak byly připraveny tratě od 2 km 
do 7 km. Organizátoři všem zájemcům pomohli 
na startu s výběrem vhodné kategorie a poradi-
li, jak si zorientovat mapu a jak se na orienťácké 
mapě vyznat. Pro začátečníky byla trať vyfábor-
kovaná, vedla přes všechny kontroly, ale oklika-
mi. Děti, které si našly zkratky, ušetřily až 1 km. 
Čas na trati se měřil a z tréninku byl nakonec do-
cela prestižní „Brdský přebor“. Dobrými výkony 
překvapily i některé děti, které si orienťák teprve 
přišly vyzkoušet. 
Ve svých kategoriích byli nejlepší: D10 – Johana 
Komová (Dobříš), D12 – Justýna Baštová (Čiso-
vice), D14 – Barbora Housková (Stříbrná Lhota), 
D18 – Kateřina Fantová (Dobřichovice), H10 – 
Štěpán Jiroušek (Mníšek p. Brdy), H12 – Lukas 
Magazu (Mníšek p. Brdy), H14 – Matouš Skripnik 
(Řevnice), H18 – Martin Snížek (Dobříš).
Účastníci odjížděli z Voznice nadšeni jak z krás-
ného centra, tak z lesa a také z možnosti setkat 
se s přáteli (s rouškou) a zasportovat si (bez 
roušky). 
Děkujeme všem, kteří akci podpořili – obci Voz-
nice za poskytnuté zázemí, majiteli lesa společ-
nosti Lesy Colloredo-Mannsfeld, s. r. o., za sou-
hlas s využitím lesa a městu Dobříš za finanční 
podporu v rámci grantu na podporu sportování 
dětí a mládeže. 

Veřejný sprintový trénink v Mníšku pod Brdy 
3. 6. 2020

V červnu pozvali orientační běžci veřejnost do 
Mníšku pod Brdy na „orientační sprint“. Počasí 
bylo aprílové, kontroly roznášeli organizátoři 
v dešti a za hromobití, na trénink se však černé 
mraky vytratily a svítilo sluníčko. Také do Mníš-
ku zavítalo přes stovku účastníků z řad orientač-
ních běžců i veřejnosti. 
Zázemí poskytla na svém hřišti ZŠ Mníšek 
p.  Brdy, nově postavený školní pavilon s pod-
chody a přimapované historické uličky města 
přidaly rychlým tratím na zajímavosti, a tak 
i z Mníšku odjížděli účastníci spokojeni.

Jana Bochenková, OK Dobříš, z. s.
www.okdobris.cz
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ce 22 km a měla by přinést výjimečně pěknou 
příležitost pro vaší rodinnou vyjížďku. Závody 
pro děti všech věkových kategorií se uskuteční 
přímo v zázemí závodu, které bude postaveno 
na prostorné louce přímo za městem. 
Pro všechny účastníky je možnost získat fo-
tografi e ze všech závodů i tras seriálu, a to 
zcela zdarma! Fotografi e bude možné vyhledat 
přes aplikaci hned několika velmi jednoduchý-
mi způsoby.  

Medaile pro každého z Family jízdy
Především naši nejmenší cyklisté jistě ocení, 
krom výše zmíněných fotek z dětských závo-
dů, unikátní medaile pro všechny malé i velké 
účastníky nezávodní Family jízdy. A protože na 
Family jízdě nejde o umístění ani výsledný čas, 
v cíli bude čekat medaile skutečně na všechny 
účastníky. Medaile budou mít pro každý závod 
jinou podobu i tvar, proto se vám nestane, že 
byste doma měli dvě stejné.
Na viděnou v Dobříši.

Tým KPŽ

Střípky z gymnastiky: Přípravka – chlapci
Přípravku navštěvuje 
celkem pět chlapců 

ve věkovém rozmezí od pěti do osmi let. Kluci 
trénují pod vedením zkušené cvičitelky paní 
Marie Michlové a asistentky Mgr. Ilony Květo-
ňové. Učí se především všestrannosti, jako je 
správné držení těla, běh, rovnováha, výskoky, 
přeskoky a základní gymnastické prvky. Kluci 
si zkouší cvičit na různých nářadích, nejvíce je 
baví „velká trampolína“, kde se vždy po tréninku 
„vyřádí“. 
Součástí je i základní posilování a pohybové 
hry. Na podzim 2019 někteří absolvovali závody 
v Týnci nad Sázavou, odkud si Hugo Košek do-
vezl 1. místo ve své kategorii a ani Víťa Květoň 
nezůstal se svým výkonem úplně pozadu.
Na jaře jsme se připravovali na závody v Bělé 
pod Bezdězem, které nám bohužel překazila 
aktuální situace, stejně jako májové slavnosti, 
na které kluci nacvičovali společně s družstvem 
trenérky Terezy Pechové. 
Chlapci mají možnost se dotknout různých 
sportovních odvětví a do budoucna se rozhod-
nout, kterému sportu se budou věnovat. Naší 

snahou je, aby tréninky byly hravé a zábavné. 
Současně se také kluci učí sportovnímu chová-
ní, smyslu pro fair play a hlavně také tomu, že 
sport se dělá nejenom pro vrcholovou úroveň, 
ale také pro zábavu a potěšení. Sport je jedna 
z možností, jak dostat děti od počítačů, televizí 
a hlavně pak bezmyšlenkovitého bloumání po 
ulicích, které mnohdy ve vyšším věku vyústí 
v popíjení alkoholu před prodejnami a v parcích 
našeho města.

Gymnastika Dobříš

Trasy závodu jsou pro malé i velké, začáteč-
níky i profesionální závodníky
Ti z vás, kteří mají chuť vyzkoušet si svou vytrva-
lost, ať neváhají sáhnout po maratonské trase A 
měřící 90 km s převýšením 1 830 m, jejíž kvalitu 
podtrhuje už jen to, že je zařazena do UCI ma-
rathon série. Dále jsou pro vás nachystány zá-
vodní trasy B a C, které svými parametry zapadají 
do standartu KPŽ a přichystají tak kvalitní biko-
vý zážitek každému z účastníků. Béčko na Trans 
Brdech měří 55 km a jeho průběhu nastoupáte 
1 230 m. V menu C najdete 37 km s převýšením 
810 m. Nezávodní trasa D – Family jízda provede 
cyklisty po jižním úpatí brdského hřebene v dél-

Prázdniny 
se Sokolem

„Ahoj léto, ahoj prázdniny…“ Během prázdnin 
se v mnohých oddílech necvičí a členové si 
užívají léta dle svého, avšak Sokol již tradičně 
pořádá letní dětské tábory a soustředění. Začát-
kem prázdnin se oddíl fl orbalu vydá na Špičák, 
taneční oddíl plánuje týdenní soustředění hned 
dvakrát. V srpnu pořádáme dva turnusy ledního 
dětského tábora na Častoboři s tematickými 
etapovými hrami – Avengers a Verneova výpra-
va. Pokud byste se chtěli tábora zúčastnit, 
kontaktujte Olinu Ludačkovou: ludackova@
seznam.cz; zbývá několik posledních vol-
ných míst.
Se všemi se budeme těšit na shledanou v září. 
Na září plánujeme uspořádat Opičí dráhu pro 
děti, v týdnu od 20. do 26. 9. v rámci celorepub-
likové akce Sokol spolu v pohybu budou dveře 
sokolovny otevřeny pro všechny, kteří si chtějí 
cvičení nezávisle vyzkoušet.
Sledujte naše webové stránky: 
www.sokoldobris.cz, facebook www.facebook.
com/TJSokolDobris/ nebo naši venkovní nástěn-
ku, kde naleznete aktuální informace.

S přáním hezkého léta, za T. J. Sokol Dobříš 
Gita Otavová

Fotbal v době koronaviru 
očima správce

Pandemie koronaviru zasáhla všechny aspekty 
lidského života. Samozřejmě i fotbal na Dobří-
ši. Pominu-li, že pandemie paradoxně zajistila 
oběma týmům dospělých účast v divizi, resp. 
I. B třídě i v příští sezoně, pomohla i tou skuteč-
ností, že si hrací plocha odpočinula od zápasů 
a tréninků. Dobříšští fotbalisté museli respekto-
vat nucenou přestávku. 
V této době sice odpočívali hráči a trenéři, 
ale život na hřišti přestávku nesnesl. Správce 
Petr Sojka řekl: „Mohl jsem provádět věci, které 
nešlo provádět v době aktivity. Hrací ploše pře-
stávka prospěla. Již v počátku se hřiště zapískova-
lo a pravidelně se sekalo. Prováděl jsem i některé 
údržbářské práce, na které není v sezoně čas.“ 

pokračování na straně 16

Trans Brdy z dílny seriálu Kolo pro život se přesouvá 
do Dobříše
25. července se všichni malí i velcí nadšenci cyklistiky opět sejdou na nejpopulárnějších 
závodech horských kol pro veřejnost, tentokráte při příležitosti čtvrté akce sezony – závo-
du Trans Brdy. Dobříš se tak stává novým útočištěm, kde své místo najde také celé zázemí 
závodu. Areál se všemi stánky v partnerské zóně, bohatý doprovodný program pro děti 
i dospělé po celý den, občerstvení a spoustu dalších aktivit.
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SOCIÁLNÍ A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Dotace ze Sociálního 
fondu regionu Brdy–Vltava 
rozděleny

Pro letošní rok vyčlenily obce 
z regionu Brdy–Vltava na 
podporu sociální oblasti cel-
kem 637 000 Kč. O podporu 

se ucházelo celkem 9 subjektů, které poskytu-
jí své služby na našem území. Podporu získaly 
všechny. 

A na co budou finance využity? Například na 
provoz denního stacionáře pro děti a mladé lidi 
s těžkým zdravotním postižením, který je pro-
vozován v Dobříši. Dále na sociálně aktivizační 
služby poskytované v obcích středního Povltaví. 
Podpořeným projektem je rovněž tréninkový 
byt pro dospělé klienty dětského domova, kteří 
se připravují na svůj samostatný život. 
Děkujeme všem obcím, které přispěly na zajiš-
tění sociálních služeb, včetně města Dobříše, 
které mezi poskytovatele sociálních služeb roz-
dělilo v rámci vlastního dotačního titulu téměř 
550 000 Kč.
V rámci projektu Podpora dlouhodobě neza-
městnaných v regionu Brdy–Vltava proběhl dne 
15. 6. 2020 Kurz finanční gramotnosti. Lektoro-
ván byl panem Davidem Šmejkalem, ředitelem 
Poradny při finanční tísni, o. p. s. Kurz byl hodně 
interaktivní, ze strany účastníků padaly četné 
dotazy ohledně aktuální finanční situace. Tento 
kurz plánujeme v září zopakovat. V případě zá-
jmu nás neváhejte kontaktovat.

Markéta Dvořáková, ředitelka MAS Brdy–Vltava

Fotbal v době koronaviru očima správce 

pokračování ze strany 15
Pánové, kteří se již dříve zasloužili o vybudování nových šaten, Karel Houska a Petr Karnet, 
se pustili do další práce. Upravili parkovací plochu, kterou ohraničili obrubníky. 
Pří rozhovoru s Petrem Sojkou jsme zabrousili i na jeho činnost fotbalovou. S fotbalem začí-
nal jako žáček v Malé Hraštici. Jako o nadějného dorostence o něho měla zájem i Příbram. Později 
působil ve fotbalovém týmu na Dobříši v době, kdy se zde hrál v roce 1988 divizní fotbal a působili 
zde hráči Jiří Sedlák, Roman Kubala, Václav Peták a další. Ovšem on dal přednost studiu v Praze, 
kde se často setkával i s hráči Dukly Praha. Jeho fotbalová kariéra pak pokračovala v týmu Sokola  
Nečín a v Rosovicích. Správcovat začal spolu se svým otcem Rudolfem Sojkou a pokračuje až do-
dnes. V práci mu pomáhá i paní Zdeňka Hemrová.

Radim Weber, MFK Dobříš

Nabídka podpory pečovatelské služby pro občany pečující o své blízké 
Pečujete o svého blízkého, nebo se na péči 
o blízkého připravujete? Nabízíme vám zdarma 
účast na setkávání podpůrných (svépomoc-

ných) skupin pro neformální pečující – možnost 
sdílení s lidmi v obdobné životní situaci, nabíd-
ka praktických ukázek, možnost individuálních 
konzultací s odborníky na danou problematiku.
Jednotlivá setkání povedou kvalitní lektoři, od-
borníci z praxe. Budete mít možnost s ostatními 
sdílet své zkušenosti, těžkosti i radosti, se kte-
rými se při péči potýkáte. Můžete také využít 
individuálních konzultací přímo ve vaší domác-
nosti. Zdarma obdržíte tištěné materiály k jed-
notlivým tématům. 

Nabízíme vám následující témata, která jsou 
připravena pro občany pečující o své blízké:
– Praktické rady pro pečující – psychohygiena, 

škola zad, prevence syndromu vyhoření

– Úprava bytu, nácvik soběstačnosti a kompen-
zační pomůcky 

– Moderní trendy pečování, laické možnosti 
zmírnění bolesti, péče o tělo

– Výživa seniorů i pečujících osob
– Jednotlivé aktivity svépomocných skupin bu-

dou probíhat v období od října 2020 do květ-
na 2021.

Pokud máte zájem o více informací, nebo se 
svépomocné skupiny chcete zúčastnit, kontak-
tujte nás telefonicky na čísle: 318 522 874, nebo 
elektronicky na adrese ps.dobris@seznam.cz.

Naděžda Matějková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše

Co přinesou letní prázdniny na tenisové kurty? 
Charitativní utkání českých reprezentantů a historicky druhé MČR

V prázdninových měsících bude na tenisových 
kurtech V Lipkách velmi nabitý program. Hned 
na začátku měsíce července startují již tradiční 
tenisová soustředění a celostátní turnaje pro 
děti. První velkou akcí v tomto období bude 
uspořádání charitativního utkání Šampioni pro 
Aničku, kterého se účastní dva wimbledonští 
vítězové a některý z bývalých českých reprezen-
tantů. 
Druhou největší tenisovou akcí tohoto roku, která 
bude v našem klubu zorganizována, je mistrov-
ství České republiky starších žákyň. Tento turnaj 
se po dvou letech vrací na dobříšské dvorce a při-
vítá 48 nejlepších hráček z celé České republiky. 
Přijďte se podívat na nejlepší český tenis a pod-
pořit dobrou věc. 
Podrobné informace ke všem akcím můžete 
sledovat na našich webových a facebookových 
stránkách. 

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová 

Karel Houska a Petr Karnet při úpravě parkovištěSprávce Petr Sojka



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 17

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dluhové poradenství
Dům nad vodou, Pražská 271, Dobříš

Pomáháme: 
mapovat dluhy, snižovat dlu-
hy a  měsíční splátky, zasta-
vovat nezákonné exekuce, 
zpracovat návrh na oddluže-
ní (insolvenci).

Služba je poskytována bezplatně.
Kontakt: Marcela Lázničková, DiS.,
e-mail: socialnipracovnik@socialnipece.cz,
tel.: 605 837 682.
Pracovní doba: úterý, středa od 8.30 do 12 hod. 
po telefonické dohodě.

Dluhová poradna Charity 
Starý Knín
Charita Starý Knín v květnu otevřela v Dobříši 
Dluhovou poradnu, kterou najdete v Domě nad 
vodou v Pražské ulici 271. Pokud jste se dostali do 
problému s dluhy, potřebujete poradit se sníže-
ním dluhů, s nastavením splátek, zastavit nezá-
konné exekuce nebo zpracovat návrh na oddlu-
žení, přijďte se poradit. Provozní doba poradny: 
úterý a středa 8.30–12.00. Na konzultaci je nutné 
se předem objednat na tel.: 605  837  682, nebo  
e-mailem: socialnipracovnik@socialnipece.cz.
Služba je poskytována bezplatně.

Za CHSK Šárka Fouknerová

VÝZVA: Potravinová sbírka 
trvanlivých potravin
Vážení spoluobčané,
pokud máte doma přebytky trvanlivých po-
travin, které jste nakoupili v době začátku 
mimořádných karanténních opatření, pro-
sím, nic nevyhazujte. 

Přineste nevyužité potraviny na sběrné mís-
to v DOMĚ NAD VODOU (Pražská 271, Dob-
říš) v termínech 13.–15. 7. a 3.–5. 8. od 9.00 
do 15.00 hod. 

Tato potravinová pomoc bude využita pro po-
třebné jednotlivce i rodiny v Dobříši a okolních 
obcích. Potravinová pomoc se vydává každé 
úterý od 12.00 do 14.00 hod. a přijít si pro ni 
může kdokoli, kdo jídlo opravdu potřebuje. 
Dotyční se nemusí hlásit předem, vždy v tomto 
čase jsou potraviny připraveny. 
V případě nevyužití, nebo pokud jídla donesete 
opravdu hodně, budou potraviny darovány do 
potravinové banky Praha-Modřany nebo potra-
vinové pomoci.
Neplýtváme, pomáháme si.

Noemi Trojanová, Dům nad vodou

Vzpomínky
V pátek 26. června 2020, 
opustil tento svět dlouho-
letý učitel, sportovec, fot-
balista a hokejista, hokejový 
funkcionář pan Cyril Velebil.
Odešel tiše, v krásném věku 
100 let, zanechav za sebou 
jednak rodinu, jednak ně-

kolik generací svých žáků i generace fotbalistů 
a hokejistů.
Requiescat in pace! – Ať odpočívá v pokoji!

Dne 5. července 2020 by 
se dožil 50 let náš kamarád 
a  kolega, člen výjezdové 
jednotky Sboru dobrovol-
ných hasičů Dobříš, pan Jan 
Štěpánek. 

Honza byl členem SDH Dob-
říš řadu let a vždy se aktivně podílel na záchraně 
hořících lesů, lidského majetku i lidských životů. 
Bohužel, o svůj život tak přišel.
27. října 2020 tomu bude již 17 let, kdy tragicky 
zahynul právě při výjezdu k zásahu. Za tu dobu 
jsme získali spoustu skvělých a stejně oběta-
vých kolegů, ale Honza má v našich srdcích stále 
své místo. Nezapomínáme…

SDH Dobříš

Dne 14. července 2020 
uplyne 5 let, kdy nás ve 
věku nedožitých 47 let po 
těžké nemoci opustila man-
želka, maminka a babička, 
paní Dana Karnetová. 

Kdo jste ji znali, 
vzpomeňte s námi. 

Dne 28. července 2020 by 
se dožil pan Ing. Martin  
Tomek z Dobříše 50 let. 

Stále vzpomínají rodiče 
a sestry Pavla a Líba

 s rodinami.

Jen svíci hořící Ti na hrob 
můžeme dát, chvíli postát 
a s láskou vzpomínat. 
Dne 31. srpna 2020 uplyne 
již 5 let od chvíle, kdy nás 
navždy opustil náš milova-
ný Jan Fišar ze Staré Huti. 

Stále vzpomínají manželka 
Jaroslava, dcera Jana 

s rodinou a syn Jan s rodinou. 

Blahopřání
V červenci oslaví životní jubileum naše milo-
vaná manželka, maminka a babička, paní Jana 
Malá z Dobříše. 

Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí 
a radosti do dalších let přejí manžel Jaroslav, 

synové Jaroslav a Jan s rodinami.

Začínáme znova
Každá přestávka, i vynucená, je příležitost k za-
myšlení. O co jsme vlastně usilovali, jakými ces-
tami jsme šli, čeho jsme dosáhli? Dalo se něco 
udělat jinak? Pro ty, kdo doma pečují o rodinné 
příslušníky trpící demencí jsou přestávky vzác-
ným luxusem. Někdy je zažijí až po letech vyčer-
pávající práce, například ve chvíli, kdy blízký člo-
věk, o nějž se starali, musí na čas do nemocnice 
– anebo když se tam octnou oni sami. I taková 
nevítaná událost pak může poskytnout chvíli 
k oddechu a k novému nastavení priorit.

Zjistili jsme, že se to týká i naší organizace. 
Přestávku, vyvolanou pandemií, jsme využili 
k rozšíření služeb a k přípravě na jejich otevření 
v  nových okresech. Rovněž nás přiměla hledat 
další způsoby podpory. Všem příznivcům a zá-
jemcům proto s radostí oznamujeme, že jsme 
zavedli nový druh služby, živý chat s odborníky.  
Naleznete jej na adrese https://dementia.cz/chat/. 
Jde o poradenský nástroj, který vám umožní 
řešit problémy přímo z domova. Můžete se po-
radit se sociálními pracovníky, s psychologem, 
neurologem, rodinným pečujícím, s právníkem, 
duchovním i s dalšími odborníky. Na naše po-
radce se mohou obrátit jak neformální pečující, 
tak i všichni ostatní, kdo se zajímají o problema-
tiku demence a domácí péče. 

Nabízíme vám i možnost prohlédnout si na na-
šich stránkách blog, v němž paní Markéta po-
pisuje své vlastní zkušenosti. Naleznete jej na 
adrese: http://dementia.cz/blog/.

Všechny zájemce srdečně zveme na obnovené 
setkání pečujících, které v Dobříši pořádá orga-
nizace Dementia I.O.V., z. ú. Scházíme se každý 
třetí čtvrtek v měsíci, nyní tedy 16. července 
od 17.00 hodin v prostorách Pečovatelské 
služby města Dobříše na adrese Dukelské ná-
městí 443.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče

telefon: 731 022 091
e-mail: dobris@dementia.cz



18� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

PŘIŠLO DO REDAKCE

Z HISTORIE MĚSTA

První štafetový závod se pravděpodobně ko-
nal už 14. srpna 1911. Tehdy ho pořádala Česká 
ústřední jednota velocipedistů a svůj patronát 
nad ním držel kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. 
Startovalo se na tehdejší císařské silnici u Zbra-
slavi, ale účastnilo se ho pouze 5 pražských jed-
not. Hladký průběh prvního ročníku narušila až 
na konci trasy z Mníšku na Dobříš nekonečná 
řada dragounů, která zabírala celou šířku silnice, 
a tak museli závodníci jet ve škarpě mimo cestu.  
Následující rok se závod zřejmě nekonal, ale 
mezi kluby se o něm tak moc mluvilo, že se 
nakonec v roce 1913 rozhodlo o jeho zopako-
vání. Přihlásit se tentokrát mohly i mimopražské 
cyklistické kluby. Závod se uskutečnil v neděli 
7. července, ale zájem o něj nebyl vůbec tak vel-
ký, jak se předpokládalo. Na start, snad i z dů-
vodu velmi deštivého počasí, nastoupila pouze 
3 družstva. 
Ještě téhož roku byl ale svolán další neetapo-
vý závod na 30 km, který vedl ze Zbraslavi na 
Dobříš. Pořádal ho Klub českých velocipedistů 
„Žižkov“ a jet se mělo za každého počasí. Start 
tohoto závodu měl být před budovou okresní-
ho výboru na Zbraslavi, cíl v Dobříši u špýcha-
ru. Závodní den měl být navíc zakončený spo-
lečným obědem v dobříšském hotelu Heinz. 
Bohužel více zpráv se o závodu neobjevilo. 
Mimo tyto závody se přes Dobříš jezdil i etapo-
vý, 260 km dlouhý závod, jehož trasa byla Praha 
– Zbraslav – Dobříš – Milín – Písek – Tábor – Be-
nešov – Praha. 
Vzhledem k událostem následujícího roku, které 
vyústily ve válečný konflikt, si cyklisté mohli užít 
nové závody až v roce 1919, tedy v době nově 
vzniklého Československa. 
Štafetový závod na trase Praha–Dobříš se konal 
14. září 1919 a přihlásilo se do něj celkem 7 klu-
bů. O tomto závodu příliš podrobností nevíme, 
ale jisté je, že v něm nejvíce zazářil Pavel Jeary 
z AFK Union, který dokázal získat svému klubu 

vítězství poté, co v poslední etapě závodu před-
jel všechny soupeře. 
V roce 1920 se konal dálkový závod Praha – Pí-
sek – Praha, který vedl i přes Dobříš a celkově 
měřil 260 km. Další ročník štafetového závodu, 
který byl plánovaný na rok 1921, byl pravděpo-
dobně zrušen. 
Následující ročník cyklistického závodu orga-
nizovala opět pražská župa ČsÚJV v roce 1923 
a účastnilo se ho 7 štafet. V Dobříši pak byl při-
praven velmi vydařený odpolední program, kte-
rý zajistil Sportovní klub Dobříš. Téhož roku se 
pak rozhodlo, že závod se již nebude konat jen 
jednou za dva roky, ale každý rok. 
V roce 1924 se závod uskutečnil 10. srpna a prv-
ně se zde startovalo ve dvou kategoriích, a to 
v profesionální a turistické pro amatéry. V první 
kategorii startovalo 8 štafet, ve druhé 3. 
V roce 1925 došlo znovu k úpravě a bylo roz-
hodnuto, že závod Praha–Dobříš se bude konat 
jednou za dva roky. Závodníci však neměli přijít 
zkrátka, protože se měl původní závod začít stří-
dat s novým pravidelným štafetovým závodem 
Praha–Příbram. Ten se konal už 5. července 1925 
a účastnilo se ho 10 profesionálních skupin 
a 3 turistické, mezi nimiž se premiérově objevila 
jedna skupina žen. 
V roce 1926 se tento cyklistický závod v Dobříši 
nesl také ve znamení oslav 30letého trvání cyk-

listického klubu, pod protektorátem sl. měst-
ské rady v Dobříši. Vklad za každou štafetu v té 
době činil 20 Kč a byly také stanoveny další 
podmínky. Jet mohl závodník na jakémkoli 
kole v závodním dresu, účastnit se mohli pouze 
závodníci s platnou členskou legitimací ČsÚJV. 
V turistické kategorii mohl jet každý, kdo byl 
starší 25 let, po tři roky se neúčastnil veřejné-
ho závodu a jet mohl ve výletním dresu, kolo 
navíc muselo být opatřeno cestovním pláštěm, 
zvonkem a brzdou. 
Následující rok se měl konat pouze štafetový 
závod Praha–Příbram, ale pro velký zájem se 
nakonec zařadil i oblíbený závod Praha–Dobříš. 
Tentokrát se závod neobešel bez vzrušujících 
momentů mezi závodníky a bojů s protivět-
rem. Podle hodnocení diváků patřil tento závod 
k  jedněm z nejnapínavějších a o vítězi se roz-
hodlo až ve třetím úseku závodu. 
A zde by se mohlo říct, že to byl konec závodů. 
V roce 1928 už se žádný závod nekonal a nepo-
čítalo se s ním ani v roce 1929. Místní sportov-
ní klub se však rozhodl uspořádat „Dobříšský 
pohár“. Ten se však oproti minulým ročníkům 
nekonal v letních měsících, ale až 18. listopadu. 
Stal se tak prvním závodem konaným až tak 
pozdě. Hlavní cenou tohoto závodu byla peněž-
ní výhra ve výši 1 000 Kč. 
Nejdříve se během dopoledne odstartoval zá-
vod nováčků na tradiční trase Dobříš – Lhotka 
– Obořiště – Ostrov – Višňová – Drásov – Cihelna 
– Skalka – Dlouhá Lhota – Obořiště – Lhotka – 
Dobříš, při celkové vzdálenosti 26 km. 
V rámci programu se konal také promenádní 
koncert na hřišti SK Příbram, slavnostní průvod 
cyklistů na náměstí, kde byl vzdán hold městu 
a  položen věnec k pomníku postavenému na 
památku zahynulých horníků při katastrofě 
v roce 1892. Odpoledne se pak konal ještě jeden 
průvod do zahradní restaurace na Nové Hospo-
dě, kde byla uspořádána cyklistická zábava. 
Po třetím ročníku závodu Praha–Příbram mů-
žeme říct, že se tento závodní příběh uzavírá, 
jelikož žádný jiný závod se pak až do konce tři-
cátých let nekonal. Pravděpodobně za to mohla 
světová obchodní krize, která v roce 1930 napl-
no propukla i v Československu. 
K obnovení závodu došlo v roce 1937, a to hned 
z několika důvodů. Toho roku si SK Dobříš při-
pomínal 15leté trvání a chtěl také připomenout 
40 let od založení místního velocipedistického 
klubu. V tomto roce došlo také k obnově míst-
ního cyklistického klubu, který ustanovil konání 
cyklistického závodu na 18. srpna 1937. 
Hlavním bodem programu byl závod na 25 km, 
který z části kopíroval původní trať Dobříšského 
poháru. Jelo se opět ve dvou tradičních katego-
riích, a navíc pořadatelé mysleli i na nejmenší, 
pro které byl uspořádán závod na tříkolkách, 
kterého se mohly účastnit děti do 5 let. 
Nově obnovený cyklistický klub organizací to-
hoto závodu sklidil velký úspěch a na příští rok 
tak chtěl po 10 letech obnovit i štafetový závod 
Praha–Dobříš. Ten se ale i přes jeho ohlášení na-
konec nekonal. 
16. července 1939 se povedlo uspořádat Spor-
tovní slavnosti, během kterých ale cyklistický 
program zařazen vůbec nebyl. SK Dobříš však po-
řádání cyklistického závodu o Cenu města Dobří-
še plánoval, a dokonce se měla uskutečnit 3. září 
téhož roku. K tomu však z důvodu 2. světové vál-
ky nedošlo a snaha o udržení našeho města v re-
publikové lize v silniční cyklistice byla u konce.

Petr Kadlec

Cyklistické závody na Dobříši (1911–1939)
Možná, že mnozí z nás dnes ani nevědí, že bývaly doby, kdy se v našem městě konal jeden z nej-
oblíbenějších štafetových cyklistických závodů, jehož historie začala ještě v dobách, kdy nám vládl 
sám císař. 
Ještě v předválečném období starého mocnářství Rakouska-Uherska se nejrůznější cyklistické závo-
dy staly velmi populárními. Ty ovšem rychle vznikaly a zase zanikaly. Jedním z mála závodů, který 
přetrval až do zániku první republiky, byl cyklistický etapový závod Praha–Dobříš. 

Vyjádření paní Věry Schillerové
Dobříšské pískoviště (11)
Nebyly to lehké měsíce – osobní strádání, strach 
– nejistota z příštích dnů – a přesto i řada naděj-
nějších okamžiků. Třeba další – „pandemické“ – 
červnové číslo Dobříšských listů. Opět pestřejší 
a  aktivnější podněty pro nejmladší i pro starší. 
Mimořádné zásluhy na tom mají pracovníci 
dobříšské knihovny, kteří se nejvíce starají o kul-
turní, vzdělávací a společenský rozvoj nás, dob-
říšských občanů, i našich dětí.
Zdá se ale, že by mohlo být lépe. Připomenu slova 
starosty Ing. Pavla Svobody z minulého čísla DL: 

„Vážení občané, poslední měsíce nás přiměly pře-
mýšlet o řadě věcí z jiných úhlů pohledu. Teď na-
stává čas vyhrnout si rukávy a pustit se do práce.“
Bude možná vhodné připojit a připomenout 
podobné výzvy a přání vyslovená v minulých 
číslech DL: „Jsme v tom spolu, ať se nám to líbí, 
nebo ne.“ „Jsme přece všichni z jednoho lidské-
ho hnízda.“
Možná, že teď nastává ten správný čas nejen 
k zamyšlení, ale i ke konkrétní snaze vylepšit ži-
vot na našem „Dobříšském pískovišti“.

Věra Schillerová, Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 11. mimořádného veřejného zasedání 
zastupitelstva obce, konaného dne 8. 6. 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
– uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

stavby „Nové šatny TJ Stará Huť, z.s.,“ firmou 
INVESSALES, spol. s r. o., Podskalská 1512/22, 
128 00 Praha, IČO: 62957678 za cenu díla 
12 332 693,81 Kč včetně DPH, pokud vybra-
ný dodavatel v zadavatelem stanovené lhů-
tě předloží všechny doklady dle zadávacích 
podmínek před uzavřením smlouvy;

– přistoupení obce k jednání o založení dob-
rovolného svazku obcí s názvem „Dobrovol-
ný svazek obcí Pokocábí“, uzavření smlouvy 
o zřízení dobrovolného svazku obcí a stanov 
tohoto svazku obcí, kdy tento dobrovolný 
svazek obcí je zakládán zejména za účelem 
zajištění provozování vodohospodářské 
infrastruktury prostřednictvím Vodohospo-
dářské společnosti Dobříš, spol. s r. o., Jirás-
kova  656, 263 01 Dobříš a zabezpečování 
zásobování vodou a odvádění a čištění od-
padních vod.

Zastupitelstvo obce ukládá: 
– Petru Dragounovi, starostovi obce, účastnit 

se jednání o založení dobrovolného svaz-
ku obcí s názvem „Dobrovolný svazek obcí  

Pokocábí“, uzavření smlouvy o zřízení toho-
to dobrovolného svazku obcí a odsouhlase-
ní stanov tohoto dobrovolného svazku obcí.

V diskusi starosta obce informoval o pokračují-
cí výstavbě MŠ, uvedl, že se navýší financování 
akce z důvodu, že některé již provedené práce 
nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu stavby;
– Pan M. Němec se dotázal na možnost omeze-

ní finančních prostředků v rámci opatření vlá-
dy a očekávaného snížení příjmu z daní. In-
formace starosty o snížení daňové výtěžnosti 
oproti rozpočtu o 10–11 % z důvodu očeká-
vaného snížení daní v souvislosti s  financo-
váním kompenzačního bonusu pro OSVČ 
a  společnosti s ručením omezeným. S ohle-
dem na stávající stav finančních prostředků 
obce na bankovním účtu, forma financování 
stavby MŠ a dále uzavřením úvěrové smlouvy 
by nemělo dojít k zásadnímu ohrožení naplá-
novaných stavebních záměrů.

– Pan Březina upozornil na četnost projíždění 
velkých strojů Zemědělské společnosti a je-
jich vysokou rychlost v ulici Družstevní.

130 let od založení hasičského sboru ve Staré Huti
Historie:
22. 8. 1889 vznesl starosta obce 
p.  František Lešner za přispění rad-
ního a zástupce Knížecích železáren 
p.  Emila Hummela návrh, aby byl 
v naší obci založen sbor dobrovolné-
ho hasičstva.
14. 10. 1889 na obecní výborové 
schůzi byly předloženy předem vy-
pracované stanovy pro zřízení hasič-
ského sboru, které byly po přečtení 
schváleny v plném rozsahu.
13. 6. 1890 byla schválena objednáv-
ka na zakoupení stříkačky u firmy Ru-
dolf Czermak se sídlem v Teplicích v Čechách.
19. 6. 1890  se konala Ustanovující valná hro-
mada. Předsedalo jí 47 přihlášených členů 
správní rady, prozatímně pověřených řízením 
hasičského sboru, až do doby jeho oficiálního 
ustavení.
2. 7. 1890 byla sjednána dohoda s p. Josefem 
Petřinou z Drevník o odborném výcviku naše-
ho nově vzniklého spolku.
15. 8. 1890 svolává výbor mimořádnou valnou 
hromadu. Hlavní bod programu je volba velitele 
a podvelitele sboru. Velitelem se stává p.  Jind-
řich Balvín a podvelitelem p. Eduard Seik.
8. 9. 1890 dodání hasičské stříkačky od firmy 
Rudolf Czermak.
Současnost:
Na počátku letošního roku jsme ve výboru 
SDH začali domlouvat oslavy 130. výročí za-
ložení našeho sboru. Termín oslav byl zvolený 
na 6. 6. 2020. Jako základ oslav jsme plánovali 
pochod se živou hudbou od hasičské zbrojnice 

k památníku padlých ze světových válek před 
kulturním domem. Zde bychom položili věnec 
a vrátili bychom se k hasičské zbrojnici. Tady by 
byla ukázka cvičení s ruční stříkačkou, dále stří-
kačkou Ebert, cvičení našich žáčků. Dále byly 
plánovány ukázky techniky profesionálního 
HZS. Současně jsme připravovali vydání bro-
žury k tomuto výročí. Po celou dobu bylo plá-
nováno zajištění občerstvení. Počátkem března 
však byl vyhlášen krizový stav a nebylo jasné, 
kdy dojde k jeho uvolnění. Bohužel tato situa-
ce vedla k rozhodnutí, že příprava oslav bude 
ukončena. Vzhledem k tomu, že přeci již došlo 
k  částečnému uvolnění, tak jsme narychlo ve 
výboru rozhodli, že věnec zajistíme a k pomní-
ku položíme. 6. 6. 2020 jsme se sešli v počtu 
11 v hasičské zbojnici a společně jsme se pěš-
ky se starostou obce přesunuli za vydatného 
deště k pomníku, kde jsme věnec slavnostně 
položili.

Josef Havelka, jednatel SDH Stará Huť

Pozvánka
na 13. veřejné zasedání zastupitelstva 
obce, které se koná dne 7. 9. 2020 od 
18 hodin v obřadní místnosti OU ve Staré 
Huti.

Nebezpečný odpad
Svoz z parkoviště před obecním úřadem 
proběhne 19. 9. 2020 v době od 9.19 do 9.34 
hod. Dále pak 17. 10. 2020 od 13.05 do 13.30 
hod.

Knihovna ve Staré Huti
bude po dobu měsíců červenec a srpen ote-
vřena vždy ve středu v době od 14 do 18 
hodin.

Pozvánka na Pouťovou soutěž 
v požárním útoku 
XV. ročník soutěže v požárním útoku se pod 
záštitou Obecního úřadu ve Staré Huti usku-
teční 8. 8. 2020. Vzhledem ke stavební čin-
nosti na hřišti se tentokrát soutěž uskuteční 
na břehu u rybníka Strž. O detailech této akce 
bude veřejnost včas informována.

Pouťové odpoledne ve Staré Huti
Srdečně vás zveme v neděli dne 16. srpna 
2020 na Pouťové posezení v prostorách kul-
turního domu.
Ve 14 hod. se koná bohoslužba Slova v kapli 
Nanebevzetí Panny Marie. Od 14.30 hod. vás 
pak zveme na posezení s písničkami. Přijďte 
pobýt mezi sousedy a přáteli.

Obec Stará Huť

Správce skládky pro bioodpad 
Přijmeme na částečný pracovní poměr za-
městnance – správce skládky pro bioodpad, 
bližší informace v kanceláři obecního úřadu.

Bioodpad
Kontejnery na bioodpad jsou v obci umís-
ťovány vždy na víkend následovně:
Liché týdny:
Krásný život, Malostranská (u tříděného od-
padu), Vrbová,  Zahradní (v parku u mostu), 
Okr. Tř. J. Cimrmana, Neprašná
Sudé týdny:
Ke Strži, U Tratě, Čsl. Armády (u tříděného od-
padu), Karla Čapka (u bus zastávky), U Pískovny 
(Nad Strží), Karla Čapka (u rozcestí s Družstevní)
Pozn.: Omlouváme se za chybu uvedenou 
v minulém vydání.
Bioodpad neodkládejte mimo tato místa, 
tvoříte tak černou skládku.

Postrádáte nějaké informace 
ve zpravodaji Nový směr? Kontaktujte nás. 

Obec Stará Huť, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť,  
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Slavnost svěcení praporu zpěváckého spolku Zvonař 
Pokračování ze strany 19

  
Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři, měsíc červen 
je posledním měsícem ve 

školním roce. I s ohledem na mimořádná bez-
pečnostní opatření jsme se s dětmi formou her 
učili dbát zvýšené opatrnosti a správných hy-
gienických návyků. Věnovali jsme se tématům 
„Těšíme se na léto” a „Cestování“. Pozorovali 
a  seznamovali jsme se s letní přírodou, s cha-
rakteristickými znaky léta a užívali jsme si let-
ních radovánek. Konec školního roku je spjat 
i s odchodem předškoláků. Pro ně jsme připra-
vili slavnostní rozloučení, kde jim byly předány 
upomínkové dárečky od paní učitelek a přišli se 
s nimi rozloučit i zástupci z OÚ Stará Huť, kte-
rým tímto děkujeme.
Závěrem přejeme všem dětem i rodičům krás-
né, slunné, bezstarostné a bezpečné prázdniny.

Kolektiv MŠ

Základní škola
...Tak jsme úspěšně zakončili tento podivný školní rok. Všem žákům, učitelům, ro-
dičům a přátelům naší školy přejeme krásné prázdniny plné sluníčka a pohody. 
Všichni se budeme těšit na další školní rok, kde už nás snad nic nezaskočí...

Touto cestou bychom ještě chtěli poděkovat fi rmě Doosan Bobcat EMEA s. r. o. za dodání ochran-
ných štítů. Moc děkujeme.

Dana Kunrtová

Sport – Národní házená
Starší žákyně vyhrály oblastní přebor 
Stejně tak jako v jiných sportech došlo i v národní házené k nucené přestávce způsobené pande-
mií covid-19. Zimní poháry se nedohrály a jarní část mistrovských soutěží vůbec nezačala. VV SNH 
zrušil všechny ligové soutěže dospělých a výsledky z podzimu byly anulovány. Po uvolnění svaz 
rozhodl dohrát v červnu alespoň soutěže mládeže v jednotlivých krajích, aby se na konci prázdnin 
mohly uskutečnit mistrovství republiky a poháry mládeže. 
Ve středočeském kraji bylo rozhodnuto dohrát přebor mládežnických kategorií jednokolově, for-
mou jednodenních turnajů. Samozřejmě při dodržení hygienických předpisů. Náš oddíl uspořádal 
turnaj starších žaček, ve kterém naše děvčata využila výhody domácího hřiště, potvrdila roli favori-
ta a po zásluze se stala přeborníkem středočeské oblasti. Turnaje se zúčastnily týmy Bakova, Spojů, 
Čakovic a Staré Huti A a B. Stará Huť A remizovala pouze s Čakovicemi a ostatní zápasy naše děv-
čata vyhrála. Získala tím právo účasti na Mistrovství republiky, které se bude konat 4. – 6. 9. 2020.
Také dorostenky a mladší žáci sehráli závěrečné turnaje a to v Bakově, resp. žáci v Čakovicích. V sil-
né konkurenci družstev Bakova, Března a Modřan obsadily dorostenky velmi pěkné druhé místo 
a získaly tím možnost postupu na celorepublikové fi nále poháru mládeže. Toho se ale naše doros-
tenky nezúčastní, vzhledem k tomu, že většina hráček je ještě v kategorii starších žaček a proto 
trenéři dali přednost účasti na mistrovství. Mladší žáci prohráli s Bakovem, Čakovicemi, Řevnicemi 
a zvítězili pouze nad Spoji Praha. j.s. 
Další informace a výsledky ostatních našich týmů v oblastním přeboru, najdete na našich strán-
kách www.hazenastarahut.mozello.cz.

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
červenci dožívá pan Karel Klouda.
V měsíci srpnu pak své životní jubileum 
oslaví paní Zdeňka Švancarová, Jaroslava Kří-
žová a Eva Beinová.
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

Vzpomínáme
Dne 4. července 1990 nás 
opustil a 18. července 2020 
by se dožil 94 let náš otec 
pan Jiří Klika, autoelektrikář 
ze Staré Huti. 

Za tichou vzpomínku děkují 
synové Jirka a Vláďa Klikovi

Dne 7. srpna uplyne rok od úmrtí našeho mi-
lovaného manžela, táty, dědy a pradědy pana 
Bohuslava Kouly. Všem, kdo si vzpomene 
s námi, děkujeme. 

Manželka Jaroslava, syn Petr s rodinou, 
dcera Iveta s rodinou

Dne 19. srpna 2020 by 
oslavil náš milovaný man-
žel, táta a dnes i dědeček, 
skvělý člověk, pan Zdeněk 
Hrubý ze Staré Huti, 60. na-
rozeniny. Stále jsi v  na-
šich srdcích, vzpomínáme 
a moc nám chybíš. 

Manželka Stáňa, syn David 
a dcera Lenka s rodinou

Kopaná
Když polevil „KOVID“ 
můžem se za míčem honit.
Bojujeme v sedě v kleče,
vítězství nám neuteče.

Turnaj „KORONA 2020“
Sokol Hraštice – Stará Huť  3:4
Stará Huť – Velká Lečice  8:1
Nový Knín – Stará Huť 1:7
Stará Huť – Sokol Hraštice 4:2
Velká Lečice – Stará Huť  2:4
Stará Huť – Nový Knín 8:4

Celkovým vítězem se stala Stará Huť s plným 
počtem bodů. Nejlepším střelcem Staré Hutě 
se stal Lukáš Man, který dal 10 branek. 
Děkujeme všem.

Poděkování

Děkuji tímto obecnímu úřadu, SPOZ a panu 
Trojanovi za blahopřání a dárek k mým naro-
zeninám.

Jar. Milfait

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 16. 5. 
2020 s naší drahou maminkou paní Marií Stei-
nerovou na poslední cestě. Chceme poděko-
vat též starohuťským hasičům, kteří důstojně 
vzdali hold své nejstarší člence. Všem děkuje-
me za květinové dary. 

Děkují dcery

je posledním měsícem ve 



Nebo nemovitost koupit?

Prázdninový rozvrh lekcí platný od 22. 6. do 6. 9. 2020
Ul. 28. října 451, Dobříš, tel.: 736 754 261, www.aerobikdobris.cz, aerobikdobris@seznam.cz

DOPOLEDNE VEČER

Po
nd

ěl
í

VELKÝ
SÁL

18.30–19.25
ZUMBA

Radka

19.45–20.40
PUMP BODY***

Hedvika

MALÝ
SÁL

Ú
t

St
ře

da

VELKÝ
SÁL Rozvrh se dle situace může měnit. 

Sledujte vždy aktuální ONLINE rozvrh 
na www.aerobikdobris.cz

18.30–19.40
DYNAMICKÁ JÓGA

Pavla
venku / uvnitř dle počasí

20.00–20.55
HIIT

intervalový trénink + posilování
Kamila

MALÝ
SÁL

18.45–19.40
FELDENKRAISOVA METODA
pohybový aparát – páteř, klouby

Ivana

19.45–20.55
COMBI SPIN – spin + strečink ***

Petra

Č
tv

rt
ek

VELKÝ
SÁL

MALÝ
SÁL

Pá
te

k MALÝ/
VELKÝ

SÁL

8.15–9.20
RANNÍ JÓGA

Lída / Klára
venku / uvnitř dle počasí

9.30–10.25
BATOLÁTKA

(1–3 roky)
volně přístupná lekce

*** na tyto lekce jsou nutné REZERVACE 
přes rezervační systém na www.aerobikdobris.cz

So
bo

ta VELKÝ
SÁL

9.00–9.55
PUMP BODY***

Hedvika

85 min.

85 min.9.30–10.25
MAMINKY S KOČÁRKY

venku / uvnitř dle počasí
Klára

19.30–20.55
„PRODLOUŽENÁ“ JIN JÓGA

Lída

18.30–19.25
BODY – PILATES

venku / uvnitř dle počasí
Lenka

19.30–20.55
TBW – total body workout

Simona

19.45–20.40
TRX***
Kamila
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Vyhlašovatel: 
Středisko zdraví spol. s r.o., IČO: 61680460
Dobříš, Pražská 38, PSČ: 263 01

Vyhlašovatel tímto vyhlašuje výběrové řízení na jednatele 
společnosti jako statutárního orgánu, jehož vztah ke spo-
lečnosti je upraven výlučně smlouvou o výkonu funkce ve 
smyslu ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech.

Vyhlašovatel nabízí:
a) odměnu za výkon funkce v závislosti na dosaženém 

vzdělání a praxi a rozhodnutí valné hromady,
b) uzavření smlouvy na dobu neurčitou,
c) zajímavé uplatnění v managementu zdravotnictví.

I. Požadovaná kvalifikační kritéria uchazečů:
a) vzdělání vysokoškolské a pětiletá praxe v oboru nebo 

středoškolské s maturitou a desetiletá praxe v oboru,
b) za praxi v oboru se uznává praxe v oboru zdravotnického 

managementu, ekonomické oblasti a účetnictví, zdravot-
ního pojištění, sociálně právní oblasti, včetně manage-
mentu lidských zdrojů ve společnostech,

c) bezúhonnost ve smyslu ust. § 46 zákona o obchodních 
korporacích a živnostenského zákona,

d) trvalý pobyt na území České republiky.

II. Předpokládané znalosti uchazečů:
a) znalost ekonomických principů v podnikání a ve zdra-

votnictví, zejména systému zdravotního pojištění a úhra-
dových mechanismů ve zdravotnictví, účetnictví a daní, 
výkaznictví atd. 

b) základní znalost právních předpisů týkajících se podni-
kání, orientace ve zdravotnickém právu, 

c) zkušenosti s vedoucí funkcí a s řízením zaměstnanců,
d) řidičský průkaz skupiny B,
e) uživatelská znalost práce s PC.

III. Obsahové náležitosti nabídky:
a) kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a praxi,
b) výpis z rejstříku trestů,
c) čestné prohlášení uchazeče (vzor v příloze) pro zápis do 

obchodního rejstříku,
d) strukturovaný životopis s uvedením telefonního čísla 

a e-mailové adresy,
e) motivační dopis v rozsahu jedné normostrany A4 – ob-

sah dle uvážení uchazeče s preferencí návrhů na další 
rozvoj společnosti. 

IV. Datum a místo podání nabídky:
a) nabídky musí být podány v písemné podobě, v zalepené 

obálce označené „VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – JEDNATEL“ ve lhůtě 
do 15. 7. 2020 do 14.00 hodin, 

b) adresa pro doručení nabídky je JUDr. Martin Vychopeň, 
advokát, Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, 3. patro.

V. Výhrady vyhlašovatele:
Vyhlašovatel si vyhrazuje:
a) zrušit toto výběrové řízení bez náhrady,
b) nevybrat žádného uchazeče,
c) podat zprávu uchazečům pouze v elektronické podobě 

na e-mailovou adresu uvedenou v jejich strukturovaném 
životopisu, případně prostřednictvím datové schránky, 
pokud jí uchazeč má, a to ve lhůtě do 21. 8. 2020.

VI. Další podmínky:
a) každý uchazeč si samostatně nese všechny náklady na 

účast ve výběrovém řízení,
b) vyhlašovatel není povinen žádnému uchazeči žádné ná-

klady platit ani v případě, pokud bude zrušeno výběrové 
řízení bez náhrady, nebude vybrán žádný uchazeč, nebo 
uchazeč ve výběrovém řízení nebude vybrán,

c) uzavření smlouvy o výkonu funkce je dále podmíněno 
souhlasem valné hromady společnosti.

V Dobříši dne 16. 6. 2020, Středisko zdraví spol. s r. o.

Výběrové řízení
na pozici statutárního orgánu – jednatele společnosti s ručením omezeným
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pondìlí až pátek
8.30–12.30 a 13.30–17.00 hodin

Komenského námìstí 454, 263 01 Dobøíš (naproti poštì)
kanceláø vydavatele

318 521 006, 604 200 380

listy@cdstudio.cz, info@cdstudio.cz
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PØÍJEM INZERCE
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Poèátky této farmy se datují od roku 1934, kdy ji založil 
v západním pohoøí And, v regionu Risaralda, u mìsteèka 

Belén de Umbria, pan Gilberto a paní Fabiola. Jejich kávová 
plantáž se postupnì rozrùstala až do dnešní podoby.

Tato konkrétní káva byla pìstována v nadmoøské výšce 
1650 m nad moøem a své chuti vdìèí pøíznivému 

místnímu klima a velmi úrodné pùdì.

Jedná se o kávu s lehkým, krémovým tìlem, 
chutí po mandlích, karamelu se sladkými 

tóny. Má prodlouženou dochu� se 
støední pomeranèovou aciditou. 

COLOMBIA COLIBRÍ

Už jste ochutnali naši novinku?
Kolumbijskou výbìrovou Arabicu 

z farmy Finca San José





www.pujcovnaplus.cz

 - MALÉ A VELKÉ DODÁVKY
- OSOBNÍ, ELEKTRO VOZY

- VLEKY A PŘÍVĚSY
- LUXUSNÍ VOZY
- OBYTNÉ VOZY

 - MALÉ RUČNÍ NÁŘADÍ
- VRTACÍ A BOURACÍ KLADIVA

- VYBRAČNÍ DESKY A PĚCHY
- SVAŘOVACÍ TECHNIKA

- MINI RYPADLA
- A DALŠÍ ...





na trhu od roku 1992
SKS-Dobøíš, spol. s r.o.

Ing. Milena Koláøová
dobris-reality.cz

SÍDLO

Dobříš, 28. října 661

EMAIL

dobris-reality@centrum.cz

TELEFON

+ 420 777 704 725

Tvorba webových stránek cooli@email.cz

Pronájem kanceláře
ve Fričově ulici v Dobříši

6 000 Kč/měsíc

Pronájem obchodního 
prostoru v Dobříši

7 900 Kč/měsíc

Prodej pozemku v obci
Rosovice, 800 m

1560 Kč/m

Pronájem bytu 1+1
v Dobříši

7 500 Kč/měsíc

na trhu od roku 1992
SKS-Dobøíš, spol. s r.o.

Ing. Milena Koláøová
dobris-reality.cz


