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Červnové slovo starosty: Dobříš žije

Také vnímáte, že čas běží jako splašený? Více jak 
dva roky nás všechny omezoval covid. Snadno 
na to zapomínáme. V květnu se po dlouhé pau-
ze konaly tradiční Dobříšské májové slavnosti. 
Ty předchozí proběhly v roce 2019. Mám silný 
pocit, jako by to byl tenkrát jiný svět. Naši teh-
dejší bezstarostnost vystřídaly obavy o bezpeč-

nost Evropy, výrazné zdražování řady komodit 
a znepokojivé úvahy o energetické nezávislosti. 
Přesto i v současné době se společenský život 
v našem městě povzbudivě rozvíjí. Jak se vám 
líbily Májovky? Co bychom měli příště udělat 
jinak? Dejte nám prosím vědět. V červnu nás 
čekají víkendy plné akcí, takže je takřka nemysli-
telné stihnout vše, co se děje. Vernisáže, závody, 
koncerty, přednášky atd. Vedle tradičních akcí 
proběhla nebo se plánuje řada nových událos-
tí. Jsem nadšený z energie, kterou mnozí z vás 
zkrápíte město jak živou vodou. Děkuji všem, 
kdo se o aktivní společenský život staráte.
Na radnici řešíme dokončení a předání díla 
opravy Pražské ulice. Stále ještě existuje několik 
nedodělků, o jejichž nápravě jednáme s firmou 
Robstav. Prakticky dokončeny jsou přeložky 
inženýrských sítí na náměstí Komenského. 
Všechny kabely byly prověřeny, nefunkční a ne-
potřebné odstraněny, zbytek přesně zakreslen. 
Došlo také k přeložce části kanalizace, tak aby 
nebránila kořenům budoucích stromů. Předě-
lávala se přípojka plynu. Položeny byly nové 
optické kabely pro rychlejší napojení na inter-
net. Velké kopání se tak blíží ke konci. Na konci 

května soukromý investor zahájil rekonstrukci 
budovy pošty, takže se prostor pro pěší opět 
změní. Zahájena byla také oprava ulice Přemy-
slova a  probíhají opravy výtluků po zimě. Za-
hájeny byly stavební práce pro budoucí denní 
stacionář na Dukelském náměstí. Dokončena 
byla výsadba v parčíku po bývalém kině. Podle 
počasí se střídavě zalévá nebo seče zeleň, takže 
máme další téma pro diskuzi.
V červnu proběhne několik akcí, na které bych 
vás rád pozval. Ve čtvrtek 2. června se koná 
vzpomínková akce na generálmajora Josefa 
Balabána. V sobotu 25. června si připomeneme 
80.  výročí zavraždění starosty Dobříše Adolfa 
Scharta. Ve středu 15. června vás zvu na kulatý 
stůl k uvažovanému obchvatu a možnostem 
omezení tranzitní nákladní dopravy. Na konec 
měsíce je plánováno veřejné jednání zastupi-
telstva, které by právě mělo rozhodnout, zda 
v územním plánu bude koridor pro možný ob-
chvat ponechán nebo definitivně vyřazen.
Společenských a sportovních akcí se koná 
i v červnu velké množství. Na které se potkáme?

Pavel Svoboda, starosta 
Autor foto: Jiří Kozel

Noví občánci v Dobříši
Ve čtvrtek 12. 5. 2022 přivítala paní mís-
tostarostka Dagmar Mášová ve výstavním 
sále Kulturního domu v Dobříši tyto nové ob-
čánky našeho města:
Benjamina Lišku, Zuzanu Voráčkovou, Amálii 
Dařílkovou, Lindu Gallovou, Viktora Neumanna, 
Kateřinu Korábovou, Anežku Bílkovou, Antonína 
a  Václava Tomáškovy, Jonáše Kuthana, Pavlínu 
Zárubovou, Stellu Hillovou, Theodoru Sláviko-
vou a Natálii Plechingerovou.

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

Odbor správních agend

Středisko zdraví v Dobříši má novou jednatelku
Začátkem letošního roku podal Ing. Petr 
Soudský, který od října 2020 zastával funkci 
jednatele dobříšského Střediska zdraví, svou 
rezignaci. Na základě této skutečnosti bylo 
následně vyhlášeno výběrové řízení a ze za-
slaných nabídek byla vybrána nová jednatel-
ka, kterou do vedení společnosti jmenovala 
valná hromada společnosti.
Valná hromada Střediska zdraví, spol. s r. o., kte-
rá se konala v úterý 3. května 2022, zvolila no-
vou jednatelkou Ing. Veroniku Švagrovou. 
Po odchodu předchozího jednatele Ing. Soud-
ského bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého 
se přihlásilo celkem pět zájemců. Výběrová ko-
mise doporučila valné hromadě právě Ing. Švag-
rovou, která pro Středisko zdraví v Dobříši již ně-
kolik let externě pracuje. 

Kdo je Ing. Veronika Švagrová?
Ing. Veronika Švagrová vystudovala Vysokou 
školu finanční a správní, o. p. s., obor řízení pod-
niku a podnikové finance. Již 12 let pracuje pro 
mezinárodní korporaci VGD, která poskytuje 
služby v oblasti auditu, daní, účetnictví a pod-
nikového poradenství. Paní Švagrová chod Stře-
diska dobře zná, jelikož již 9 let působí jako jeho 
externí účetní. 

Do funkce jednatelky nastoupila od 4. květ-
na 2022 Ing. Veronika Švagrová.
Starosta města Dobříše Pavel Svoboda 
k  tomu řekl: „Jsem rád, že do Střediska zdraví 
v Dobříši nastupuje nový zapálený jednatel, který 

prostředí zná. Valná hromada respektovala do-
poručení výběrové komise a Ing. Švagrovou zvo-
lila jednomyslně. Má před sebou řadu důležitých 
úkolů, vedle zachování a rozšiřování zdravotnic-
ké péče je to také rekonstrukce budovy dobříšské 
polikliniky, která bude probíhat za provozu. Přeji 
Ing.  Švagrové hodně štěstí a úspěšná jednání se 
zdravotními pojišťovnami.“
Ing. Švagrová k tomu dodala: „Mým cílem, na 
kterém jsme se shodli i se společníky střediska, je za-
chování primární péče praktických lékařů a postup-
né rozšiřování péče ambulantních specialistů.“ 

Zpracovala DH
Foto: archiv Ing. Švagrové

Pozvánka na 26. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše
Starosta města Dobříše svolává 26. zasedání Zastupitelstva města Dob-
říše, které se uskuteční ve čtvrtek 23. června 2022 od 17.00 hod. 
ve společenském sále Kulturního střediska Dobříš (Mírové náměstí 68).
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Rada města dne 10. května 2022 jednohlas-
ně přijala návrh na zpřístupnění městských 
venkovních sportovišť pro veřejnost zdar-
ma. Na základě tohoto rozhodnutí měst-
ské rady tak dobříšská společnost Dokas, 
která má na starost správu všech venkov-
ních sportovišť patřících městu, nebude od 
23. května do 3. července 2022 vybírat žád-
né vstupné. 

Lidé, kteří budou chtít využít možnost zdarma 
navštívit prostory venkovních sportovišť, si však 
musí své místo předem rezervovat přes rezer-
vační systém. Zdarma budou po dobu 42 dní 
k dispozici dvě beach volejbalová hřiště, jedno 
hřiště na plážový fotbal a tři nohejbalové kurty 
za sportovní halou. Dále bude možné rezervovat 
si hřiště „umělku“ u škol a hřiště s novým umě-
lým povrchem na volejbal/basketbal, které se 
nachází mezi ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35, 
a školní tělocvičnou. Rezervovat si můžete také 
volejbalová hřiště s antukovým povrchem u fot-

balového stadionu. Pokud poté nerozhodne 
vedení města jinak, bude po 3. červenci 2022 
platit pronájem venkovních sportovišť za 
jednotnou cenu 150 Kč/hod. 

Prostory městské multifunkční sportovní 
haly zůstávají beze změny a za jejich využití 
se platí i v termínu od 23. května do 3. čer-
vence 2022. V případě pronájmu celé sportovní 
haly je cena stanovena ve výši 750 Kč/hod., po-
kud si rezervujete pouze jeden z kurtů platí cena 
250 Kč/hod. 

Starosta Pavel Svoboda za vedení města 
k  tomu řekl: „Návrh na otevření městských 
sportovišť pro veřejnost zdarma přišel od několi-
ka dobříšských sportovců a od radní Jitky Urba-
nové. Chceme zájemce o pohyb venku povzbudit 
a  umožnit jim více využít městská hřiště. Na za-
čátku července akci vyhodnotíme a poté rozhod-
neme o dalším režimu.“ 

Rezervovat si předem konkrétní sportovi-
ště v Dobříši je možné přes rezervační sys-
tém na adrese: 
https://sportovistemestadobris.isportsystem.cz. 
Bez předchozí rezervace bude přístupný pou-
ze atletický ovál s umělým povrchem, který se 
nachází mezi dobříšskými školami. Ten bude 
otevřen od pondělí do pátku od 15.00 do 21.00 
hod., v sobotu a v neděli od 8.00 do 21.00 hod.

Zpracovala DH
Zdroj foto: www.dokas.cz

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S VODOU 
V LETNÍM OBDOBÍ

V letním období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující 
se teplotě, napouštěním bazénu, péčí o zahrádky aj. Proto je potřeba 
dbát na několik základních pravidel:

 Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nad-
měrným odběrem, se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných se-
dimentů způsobené vlivem vysokých rychlostí proudění vody 
v potrubí.

 Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu 
mimo špičku, tj. od 22 h. do 6 h., aby nedošlo k zakalení vody ve 
vodovodním řadu a následně v bazénu.

 Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, 
aby se zabránilo možným problémům s nedostatkem vody nebo 
její zhoršenou kvalitou.

 Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům a k životní-
mu prostředí!

→ Napuštěním bazénu vodou z vodovodní sítě, tedy jejím nadměrným odběrem, 
     se zvyšuje riziko uvolnění usazovaných sedimentů způsobené vlivem vysokých 
     rychlostí proudění vody v potrubí.

→ Doporučujeme bazén napouštět pomalu, při přivřeném ventilu mimo špičku, 
     tj. od 22h do 6h, aby nedošlo k zakalení vody ve vodovodním řadu a následně
     v bazénu.

→ Větší odběry je nutné konzultovat s námi na tel. č. 318 521 108, aby se zabránilo
     možným problémům s nedostatkem vody nebo její zhoršenou kvalitou.
    

V letním období se obecně zvyšuje nárůst odběru vody díky zvyšující se teplotě, 
napouštěním bazénu, péčí o zahrádky aj. Proto je potřeba dbát na několik 
základních pravidel:

Snažte se být ohleduplní k ostatním odběratelům a k životnímu prostředí!

ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S VODOU  

V LETNÍM OBDOBÍ

Městská venkovní sportoviště budou  
v Dobříši zdarma
Rada města Dobříše souhlasila s tím, že venkovní sportoviště patřící městu budou 
v následujících dnech pro veřejnost zpřístupněna zcela zdarma. 
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Dobříšské májové slavnosti byly jako vždy 
zahájeny v 10.00 hod. na hlavním pódiu, kte-
ré bylo umístěno tradičně na Mírovém náměstí. 
Jejich programem po celý den provázel návštěv-
níky moderátor a showman Pepa Libický, kte-
rému je naše město i okolí blízké a dobříšské 
slavnosti za několik let jejich uvádění již velmi 
dobře zná. 

Samotného úvodu hlavního programu se 
ujaly děti z dobříšských základních a ma-
teřských škol a diváci si tak mohli užít krásná 
pěvecká, ale i taneční vystoupení. Během do-
poledne zde byla k vidění také ukázka izrael-
ského bojového sportu Krav Maga a vystoupila 
i mladá rocková kapela a taneční soubor ZUŠ 
Dobříš.

Dobříšské májové slavnosti 2022
V sobotu 21. května 2022 se v našem městě konaly tradiční a dlouho očekávané Dob-
říšské májové slavnosti. Jejich program byl nabitý a oproti minulým ročníkům nabídl 
návštěvníkům několik novinek. Živo bylo po celém městě a po celý den se  bavily  
snad všechny věkové generace.

Odpolední program zahájil oblíbený soubor 
Swing band Dobříš, po kterém vystoupily so-
kolské ženy a žákyně z oddílu ropeskippingu 
TJ Sokol Dobříš. Úžasný téměř hodinový výkon 
na hlavním pódiu předvedli žáci ZUŠ Dobříš 
a jejich velký taneční orchestr sCOOL Band.
Po 15.00 hod. pak přivítal všechny přítomné 
také starosta města Dobříše Pavel Svoboda, 
který mimo jiné vyjádřil svou radost z prů-
běhu letošních slavností: „Po dlouhé pauze se 
konečně můžeme opět spolu setkávat. Letos jsme 
chtěli slavnosti skutečně pestré, takže vystoupení 
běží na 3 podiích, a k tomu je bohatý doprovodný 
program. Velký prostor dostaly všechny dobříš-
ské školy i místní zájmové a sportovní organiza-
ce. Věřím, že si každý z Dobříšáků i návštěvníků 
najde to své.“ Starosta města Dobříše při svém 
vystoupení představil také zástupce přátel-
ských měst z Polska a Francie. Ti na Dobříšské 
májové slavnosti dorazili nejen jako návštěvníci, 
ale v rámci hlavního programu nás potěšili svým 
hudebním vystoupením a svými regionálními 
výrobky také doplnili nabídku stánků (s nejrůz-
nějším zbožím a dobrotami) v centru města. 
Odpolední program vygradoval chvílemi až 
dechberoucími skoky a obdivuhodnou ukáz-
kou flexibility dobříšských gymnastek a po 
nich adrenalinovou exhibicí závodního aerobi-
ku a dětských sportovních kurzů.
Během dne probíhal program také v Husově 
parku, kde si užily plnění nejrůznějších spor-
tovních úkolů od spolku Provas Dobříš hlavně 
děti. Stejně tak i odpolední skautský program 
plný aktivit pro děti byl skvělým zpestřením 
slavností. Na dětském hřišti si mohly děti zkusit 
jízdu na koncích a ponících, navštívit předsta-
vení Divadla Studna a na slavnostech nechyběl 
ani stánek Pesoklubu Dobříš. 
Úplnou novinkou Dobříšských májových 
slavností, která sklidila velký úspěch, byla 
druhá scéna na Dukelském náměstí. Zde 
probíhala od 13.00 do 18.00 hod. přehlídka de-
chových kapel, kterou navštívilo několik desí-
tek dobříšských seniorů, kteří si program velmi 
chválili. S nápadem zařadit na Dobříšské májo-
vé slavnosti také program věnovaný seniorům 
a milovníkům dechovky přišel místostarosta 
Tomáš Vokurka, který má velkou radost, že se 
nápad setkal s tak pozitivními ohlasy: „Chtěli 
jsme, aby Dobříšské májové slavnosti nabídly 
pestrou zábavu skutečně všem. Osobně jsem 
přesvědčen, že tradiční dechová muzika má své 
nezastupitelné místo a že lidové písničky v ryt-
mu polky či valčíku mají stále velkou popularitu. 
Jsem moc rád, jak tři jihočeské dechové kapely 
rozezpívaly Dukelák a že se návštěvníci druhé 
scény dobře bavili. Věřím, že se přehlídka kvalitní 
dechové muziky stane i pro příště nedílnou sou-
částí našich Májovek.“ 
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Speciální program s ukázkou šití rukavic si 
na sobotu připravilo také Muzeum (rukavic) 
Dobříš, v kostele Nejsvětější Trojice se konal 
varhanní koncert, výstava a komentovaná pro-
hlídka, v kulturním středisku probíhala výstava 
dobříšských výtvarníků a otevřen byl samozřej-
mě veřejnosti i zámek. 
Nejen teenageři, ale všichni příznivci skate/
bike sportu si mohli užít exhibice BMX, slack-
-line workshop, Graffiti jam a nadupaný hu-
dební program v dobříšském skate/bike parku 
v Lipkách, který zajistil D-Fight Dobříš.
Na Dobříšských májových slavnostech sa-
mozřejmě nemohly chybět ani pouťové 
atrakce, které do města dorazily již ve čtvr-
tek. Tentokrát však nebyly součástí hlavního 
programu na Mírovém náměstí, ale zájemci 

je mohli navštívit v prostoru před dobříšskou 
sportovní halou. Atrakce pro nejmenší děti, 
tradiční kolotoče, autodrom i nové adrenali-
nové atrakce pro dospělé si tady vyzkoušely 
stovky návštěvníků. 

Hlavní program Dobříšských májových 
slavností vygradoval jako vždy večerní-
mi koncerty.
Dobříšské májové slavnosti tentokrát přivítaly 
ve svém večerním hudebním programu hned 
tři kapely. Nejdříve publikum na Mírovém ná-
městí dostala do varu skvělá místní kapela  
Los Fotros v čele s Martinem Voděrou a Lubo-
šem Kloudou, kteří zahráli pro své domácí pub-
likum doslova klasické rockové pecky.

Hlavní hvězdou večera byla kapela Monkey  
Business, která nastoupila na pódium ve 
21.00  hod. a od začátku až do konce bavila 
svým zřetelným funkem a výborným zpěvem. 
Sněhově bílé kostýmy všech členů kapely 
v  čele s Matějem Ruppertem jen doplňovaly 
úžasnou atmosféru jejich show. Monkey Busi-
ness se doslova podařilo roztančit i rozezpívat 
Dobříš.
Poslední novinka slavností přišla v samotném 
závěru. Slavnosti tentokrát totiž nebyly jako 
vždy zakončeny vystoupením hlavního hosta, 
ale byly doplněny ještě o koncert revivalové 
kapely s názvem Kanci paní nadlesní. Tahle 
skvělá sedmičlenná parta pak parádně dotáhla 
program Dobříšských májových slavností do 
úplného konce.
„Letošní Dobříšské májové slavnosti jsme připra-
vovali od října 2021, kdy jsme spolu s vedením 
města vybrali z možných variant hlavní účinkují-
cí, kapely Monkey Business a Kanci paní nadlesní, 
a začali jsme jednat s jejich manažery. Postupně 
se pak nabaloval další program. Myslím, že jsme 
udělali maximum proto, abychom občanům 
a  návštěvníkům Dobříše vynahradili předešlé 
dva roky, kdy se slavnosti konat nemohly,“ říká 
za organizační štáb dobříšských slavností 
Jindřiška Kastnerová a dodává: „Mám velkou 
radost, že se snad vše podařilo, a musím říct, že 
velkým překvapením a úlevou pro mě bylo funkč-
ní technické zařízení včetně velkého pódia, kte-
ré vydrželo hrozivou páteční smršť, za což chci 
poděkovat především našim skvělým zvukařům 
Rudovi Němcovi a Jirkovi Kapsíkovi z firmy R.N. 
sound, která zajišťovala hlavní program na ná-
městí po technické stránce. Nejvíc mě pak potě-
šilo plné náměstí tančících a zpívajících diváků, 
ale i skvělá nálada a nadšení malých i velkých 
účinkujících v zázemí a na place… Všem jim za 
tuto pozitivní energii děkuji.“ 

Zpracovala DH

Autoři fotografií:  Michael „Hrabák” Kočí,
Denisa Havlíčková, Petr a Petra Švihlíkovi

Z MĚSTA A RADNICE
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V pořadí 12. ročník závodu družstev dobro-
volných hasičů v požárním útoku se konal 
jako vždy na louce nad Papežem a přilákal de-
sítky malých i velkých diváků. Ti tady vytvořili 
skvělou sportovní atmosféru a k těm nejlep-
ším výkonům na místě povzbuzovali celkem 
čtyři družstva žen a čtyři družstva mužů.   
Letošního závodu se tedy celkem účastnilo osm 
hasičských družstev složených z dobrovolných 
hasičů a hasiček, ale i několika úplných nováč-
ků. Do soutěže se tentokrát zapojil také sám 
starosta města Dobříše Pavel Svoboda s tajem-
níkem dobříšského úřadu Honzou Horníkem, 

kteří běželi za tým Dobříš smíšené. Stejně jako 
ostatní absolvovali rychlostní závod v požárním 
útoku a na vlastní kůži si vyzkoušeli, co to je za 
dřinu. Soutěže O pohár starosty města Dobříše 
se kromě tohoto speciálního týmu účastnili ha-
siči města Dobříše, přijeli hasiči ze Skalice a zá-
vodu se účastnil také tým z partnerského města 
Wągrowiec v Polsku. Za ženy dorazily hasičky 
z Obořiště, Staré Hutě, Kňovic a Dobříše. 
Od samého začátku ovládla akci soutěžní at-
mosféra a hasiči i hasičky předváděli perfektní 
výkony. Samozřejmě před samotným startem 
si každé družstvo vždy velmi pečlivě připravilo 

hadice, zkontrolovalo proudnice, promazalo 
spoje a nastartovalo mašinu. Každý si kont-
roluje svým naučeným způsobem vybavení 
a připravuje si jej přesně tak, jak mu vyhovuje 
(v  rámci stejných pravidel pro všechny), aby 
nahnal cenné setiny, které rozhodují o vítěz-
ství... Po vyběhnutí už totiž záleží na každé 
setině sekundy a sebemenší chyba je okamžitě 
„potrestána“. 
A kdo byl tedy mezi nejlepšími? Ve družstvech 
žen získaly zlatý pohár hasičky z Kňovic, stříbr-
ný holky z Dobříše a bronzový pohár si odvez-
ly hasičky do Staré Hutě. Ve družstvech mužů 
získali zlatý pohár hasiči z polského Wągrowce, 
stříbrný získal tým Dobříš mix a bronzový si od-
vezli chlapi ze Skalice. 
Akci již od začátku za město Dobříš organizuje 
a zároveň také moderuje Petr Oplíštil, který je 
mimo jiné také dobrovolným hasičem ve svém 
rodném Obořišti. Také letošní závod tak probí-
hal pod jeho pečlivým dozorem, ale zároveň 
i s jeho zábavnými komentáři. „Bez pomoci dob-
říšských dobráků by se ta akce nedala realizovat, 
vše odmakají, já dělám jen „papíry“ a pak si užiju 
moderování,“ doplňuje Petr Oplíštil.
„Soutěž O pohár starosty města Dobříše je pro mě 
ideální spojení mého koníčku a práce, každý rok  
si užívám, byť přípravy jsou náročné a  letos 
obzvláště. Na konci jsem však vždy moc rád 
a  v  mých očích je to pohodová soutěž v přátel-
ském duchu, ke které patří i nějaké to špičko-
vání od hasičských kolegů,“ říká Petr Oplíštil 
a  dodává pár slov k letošnímu 12. ročníku: 
„Děkuji. Za podporu města, za pomoc s organi-
zací organizačnímu týmu dobříšských májových 
slavností, dobříšským dobrovolným hasičům, 
za účast všem soutěžícím, a hlavně za aktivní di-
váky, kteří přijdou podpořit a podívat se.“

Zpracovala DH
Autor foto: Denisa Havlíčková

Mobilní dopravní dětské hřiště v provozu 
Dětské dopravní hřiště bude v provozu od 30. 5. 
do 17. 6. 2022.
V dopoledních hodinách zde bude probíhat do-
pravní výchova pro děti, odpoledne je DH pří-
stupné pro veřejnost (rodiče s dětmi).
Rezervace je možná pomocí rezervačního systé-
mu dostupného na stránkách:
https://sportovistemestadobris.isportsystem.cz 
(zimní stadion) nebo na tel. 777 455 329 (recep-
ce ve Sportovní hale Dobříš). 
DH je umístěno na ploše zimního stadionu, 
vstupní branka na zimní stadion je zamčená, 
klíče jsou po předchozí rezervaci k vyzvednutí 
na recepci ve sportovní hale. (Pouze všední dny, 
víkend pouze po domluvě s recepcí – možno 
půjčit klíče v pátek na sobotu.)

Vždy je nutný doprovod a dohled dospělé oso-
by. Vstup na DH je zdarma. Děti si mohou vzít 
z domova kola, koloběžky, odrážedla apod. 

Přístup na DH je možný pouze v případě příz-
nivého počasí – v případě přetrvávajících dešťů 
není vhodný vstup na DH z důvodu podmáče-
ného povrchu dopravního hřiště – vlivem větru 
a deště mohou být posunuté panely apod.

Základní a mateřské školy si mohou rezervovat 
termín pro výuku dopravní výchovy u mana-
žerky prevence kriminality Mgr. Evy Přibylové, 
tel.  778 462 283, e-mail: prevence.kriminality@
mestodobris.cz.

Autor foto: Denisa Havlíčková

Soutěž „O pohár starosty města Dobříše“ vyhráli 
letos hasiči z polského Wągrowce
Neděle po Dobříšských májových slavnostech patří již tradičně soutěži „O pohár 
starosty města Dobříše“. Ta přináší vždy skvělou atmosféru a úžasnou podívanou. 
Nejinak tomu bylo i letos, kdy se soutěž konala po dvouleté pauze způsobené pan-
demií covid-19. 
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• jednotlivci ČR – dospělí 41–64 let: 2. místo  
Drtikol (Dobříš)

• jednotlivci ČR – BMI 35–39: 1. místo Drtikol 
(Dobříš)

• jednotlivci ČR – Nordic Walking: 1. místo Drti-
kol (Dobříš)

Mezi sportovními týmy se v rámci ČR umístil na 
4. místě HC & MFK Dobříš.

Výsledky 10 000 kroků města Dobříš
Účastníci výzvy, kteří reprezentovali město 
Dobříš, nachodili úžasné výsledky a velmi ak-
tivně podpořili Dobříš v celorepublikové výzvě 
pro zdraví. Aktivitu jednotlivých chodců i týmů 
proto ocenil také starosta města Pavel Svoboda, 
který jim v rámci celorepublikového slavnostní-
ho vyhlášení výsledků předal také ceny za měs-
to Dobříš.

Dobříš – výsledky kategorie týmů:
• 1. Hovada
• 2. Pivaři
• 3. Křivonožky
Dobříš – jednotlivci muži:
• 1. Drtikol (Miroslav Matys)
• 2. Srgi (Roman Sršeň)
• 3. Josef Lojín
Dobříš – jednotlivci ženy:
• 1. Jana Lojínová st.
• 2. Blanka K. (Blanka Solařová)
• 3. Radka MAP (Radka Poslušná)

Více informací k výzvě 10 000 korků pro zdraví 
naleznete na www.desettisickroku.cz. Další fo-
tografie ze slavnostního vyhlášení výsledků jsou 
k vidění na facebookovém profilu města Dobříš. 

Zpracovala DH
Autor foto: 

Šárka Krůtová, DiS.

Z MĚSTA A RADNICE

Na Dobříš si pro své ceny za nachozené kilome-
try přijeli nejlepší „krokaři“, běžci a chodci nor-
dic walking z celé České republiky. Slavnostní 
vyhlašování výsledků zpestřilo navíc několik 
hudebních vystoupení žáků ZUŠ Dobříš a zajiš-
těno bylo také malé občerstvení a  pitný režim 
zdarma od VHS Dobříš.

Do jarní výzvy letošního roku se zapojilo přes 
13 000 účastníků z celé republiky. Ti společně 
nachodili neuvěřitelných 2 307 711 km.
„Za Dobříš se do výzvy zapojilo celkem 248 ak-
tivních chodců. V kategorii měst do 10 000 oby-
vatel jsme s více než 66 000 nachozenými 
kilometry získali bezkonkurenčně 1. místo. 
V  celorepublikovém hodnocení jsme se mezi 
91 městy umístili na 2. místě,“ upřesnil k výsled-
kům dubnové výzvy starosta Pavel Svoboda.

Celorepublikové výsledky jarní výzvy 10 000 
kroků
V kategorii jednotlivců se na 1. místě umístil 
Zdeněk Čabla (2 125,24 km), 2. místo obsadil 
účastník s přezdívkou Heluscha (2  384,33  km) 
a 3. místo získal dobříšský Drtikol (1 356,70 km), 
který však v celorepublikové výzvě získal i další 
ocenění. V kategorii muži a dospělí 41–64 let si 
vychodil celorepublikově dvakrát 2. místo, v ka-
tegorii BMI 35–39 a v kategorii Nordic Walking 
pak získal dvakrát 1. místo.
V kategorii týmů se na 1. místo postavili zástup-
ci týmu Slaný sobě (9 191,67 km), 2. místo získal 
tým Hovada z Dobříš (4 572,34 km) a 3. místo ob-
sadil tým Budoucí laně (3 939,43 km).

V kategorii měst získalo 1. místo město Slaný 
(50 383,54 km), 2. místo Dobříš (66 097,69 km) 
a 3. místo Zábřeh (65 658,53 km).

Město Dobříš a jeho „krokaři“ v dubnové vý-
zvě 10 000 kroků
Jarní výzva 10 000 kroků pro zdraví tentokrát ob-
sahovala nespočet různých kategorií. Město Dob-
říš se tak třeba v kategorii měst do 10 000 obyva-
tel symbolicky postavilo na 1. místo.
Jednou z kategorií byla také takzvaná partner-
ská výzva, ve které získal 2. místo tým s názvem 
Vemena a 3. místo obsadili manželé Lojínovi.
V kategorii školních týmů z celé České republi-
ky si dokonce pro krásné 2. místo přišli žáci ZŠ 
Dobříš, Komenského nám. 35, s názvem týmu 
Osssáci ze STARky.

Nemalé úspěchy získali účastníci výzvy za 
Dobříš také v kategorii jednotlivců:
• jednotlivci ČR – celkově: 3. místo Drtikol (Dobříš)
• jednotlivci ČR – muži: 2. místo Drtikol (Dobříš)

Dobříšáci v celorepublikové výzvě 10 000 kroků 
pro zdraví opět bodovali!
Slavnostní celorepublikové, ale i místní dobříšské vyhodnocení dubnové výzvy 
10 000 kroků pro zdraví se konalo v sobotu 14. května 2022 odpoledne v anglickém 
parku zámku Dobříš.

Zažij červen 
s městem Dobříš
Čtvrtek 2. 6. – 17.30 – Vzpomínková akce 
na generálmajora J. Balabána – hájovna 
Obora u Dobříše
Čtvrtek 2. 6.  – 17.00 – MDU: Sestra Angeli-
ka Pintířová – Městská knihovna Dobříš
Sobota 4. 6. – 19.30 – Milan Kundera:  
Jakub a jeho pán – KD Dobříš
Neděle 5. 6. – 13.00–14.00 – Kurzy sebe-
obrany pro ženy – anglický zámecký park 
Dobříš
Pátek 10. 6. – 20.30 – Bohemian Pink 
Floyd – Tribute band – KD Dobříš
Sobota 11. 6. – 8.00–12.00 – Dobříšský 
regionální trh – Mírové náměstí, Dobříš
Sobota 11. 6. – 9.00–11.00 – Pochod Pi-
čín–Řitka – tělocvična T. J. Sokol Dobříš
Středa 15. 6. – 18.00–19.30 – Kulatý stůl 
k obchvatu města – KD Dobříš
Středa 22. 6. – 12.00–18.00 – Piknikový 
knižní bazar – Městská knihovna Dobříš
Čtvrtek 23. 6. – 17.00 – Zastupitelstvo 
města Dobříše – KD Dobříš
Sobota 25. 6. – 18.30 – Vzpomínka na 
A. Scharta – atrium radnice, Dobříš
Středa 29. 6. – čas bude upřesněn – Letní 
Kino na kolečkách – anglický zámecký park 
Dobříš
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Vážení spoluobčané, 
dovoluji si vás pozvat na krátkou vzpomínko-
vou akci na generálmajora Josefa Balabána – 
legionáře, československého vojáka, přísluš-
níka odbojové organizace Obrana národa 
a velitele její legendární skupiny Tři králové, 
který se narodil 4. června 1894 v dobříšské há-
jovně Obora.

Josef Balabán byl v roce 1946 povýšen in me-
moriam do hodnosti plukovníka a následně 
v  roce 1947 do hodnosti brigádního generála. 
V květnu 2005 byl pak povýšen do hodnosti 
generálmajora. Jedná se o jednu z nejvýznam-
nějších osobností československého domácího 
protifašistického odboje, jejíž památku je třeba 
připomínat. 
Vzpomínková akce se uskuteční 2. 6. 2022 
v 17.30 u pamětní desky, která je nedaleko 
rodné hájovny. Všichni jste srdečně zváni.

 Dagmar Mášová, místostarostka
Autor foto: Klára Lachmanová

Základním principem sebeobrany je, že útočník 
bude vždy větší a silnější, takže jeho agresi mu-
síme překonat pomocí dobře naučených reflexů 
a splněním základních principů. Sebeobranu 
Krav Maga & KAPAP realizuje v ČR organizace 
KAPAP CZECH pod vedením hlavního instruk-
tora Michala Janouška, který bezplatné červ-
nové kurzy pro ženy povede. Pan Janoušek se 
cvičení bojových umění a sportů věnuje už více 
jak 25 let. Učil na Slovensku, v Polsku, Londýně, 
Izraeli a Guatemale. Pan Janoušek dělá kurzy 
pro policii, armádu, charitu, školy, seniory, letní 
tábory apod. – pro každého, kdo má zájem se 
v této oblasti efektivně vzdělávat. V rámci kurzů 

je využita takzvaná izraelská sebeobrana Krav 
Maga & KAPAP, což je systém vysoce funkční 
sebeobrany pro každého. Tato sebeobrana je 
vhodná právě i pro rizikovovou skupinu, jako 
jsou ženy, protože není založena na hrubé síle.
V kurzu se naučíte základní principy sebeo-
brany a sebeochrany – vyzkoušíte si reakce 
na typická napadení, dozvíte se praktické 
rady, jak se preventivně chránit před agresí 
a napadením.

Kurz sebeobrany žen
Ženy jsou snadným cílem násilníků ať už těch 
blízkých, nebo zcela náhodných. Cílem kurzu je 
probrat prevenci proti napadení ženy a jak správ-
ně reagovat na případné násilí. Zaměříme se na 
modelové situace a nácvik správných reakcí. 
Kurz sebeobrany pro ženy se uskuteční v ne-
děli 5. 6. 2021 od 13.00 do 14.30 v anglickém 
parku.
Kurz je v rámci prevence kriminality hrazen 
z  rozpočtu města Dobříše. V případě zájmu 
si prosím rezervujte termín telefonicky nebo 
e-mailem: manažerka prevence kriminality 
Mgr. Eva Přibylová, tel.: 778 462 283, e-mail: pre-
vence.kriminality@mestodobris.cz.

Vzpomínka na Adolfa 
Scharta
Dne 25. června si připomeneme 80. výročí za-
vraždění dobříšského starosty Adolfa Scharta, 
který byl spolu s manželkou a dcerou popraven 
v kobyliské střelnici. Vzpomínková akce se koná 
v sobotu 25. 6. 2022 v 18.30 hod. v atriu radnice.

Kolem kolem Dobříše – cyklovyjížďka určená 
jak pro děti, tak i dospělé se uskutečnila ve čtvr-
tek 12. května 2022 se srazem účastníků u radni-
ce a 15 cyklistů vyjelo lehce po půl šesté na cca 
11 km dlouhý nenáročný okruh. V cíli pak čekalo 
na všechny malé občerstvení a 2 trička letošní-
ho ročníku Do práce na kole.
Cyklovyjížďku vedl starosta Pavel Svoboda, kte-
rého potěšila energií nabitá atmosféra: „Jeli jsme 
tempem nejpomalejšího a udělali jsme i pár zastá-
vek, ale všichni byli tak skvělí, že jsme byli do hodi-
ny zpět v cíli, včetně nejmenší asi šestileté účast-
nice.“ Starosta města Dobříše také dodal důvod, 
proč usiluje o větší propagaci cyklo dopravy ve 
městě: „Dobříš a okolí má cyklistům co nabídnout 
a díky své velikosti je městem krátkých vzdálenos-
tí. Například z Větrníku do školy dojedete na kole 
rychleji než autem. Propagace cyklistické dopravy 

v našem městě má proto smysl. V současné době 
probíhá aktualizace cyklogenerelu, od které si sli-
bujeme podklad pro další značení cyklistických 
tras ve městě. Zároveň připravujeme také bezpeč-
né klecové stání na kola u areálu škol.“
Chcete se projet jen tak sami po městě a oko-
lí, ale nemáte kolo?
Využijte půjčovnu Informačního střediska měs-
ta Dobříše!
Nevíte, kam se v okolí na kole vydat?
Portál https://www.kolemdobris.cz obsahuje de-
sítky tras v okolí Dobříše včetně mapových sou-
borů GPX ke stažení. 

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Autor foto: 
Šárka Krůtová, DiS.

Bezplatný kurz sebeobrany pro ženy v Dobříši
Právě ženy jsou často oběťmi násilných činů a zlodějů. Město Dobříš tak i tento rok 
ve spolupráci s instruktorem bojových sportů a sebeobrany Michalem Janouškem 
nabízí kurzy zdarma zaměřené právě na efektivní bránění v případě útoku násilníkem. 

Kolem kolem Dobříše
V loňském roce se město Dobříš zapojilo do výzvy Do práce na kole, jejíž součástí byla také cyklovy-
jížďka. V letošním roce se sice Dobříš oficiálně do této akce nezapojila, ale loňskou vydařenou cyklo-
vyjížďku se rozhodli zástupci města zopakovat. Hlavním důvodem pro realizaci této malé sportovní 
akce je propagace cyklistické dopravy po městě a okolí.
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A je tu letošní Pičín–Řitka. A znovu i z Dobříše!
Někdo si zkrátka chodí pro peníze, jiný za školu 
nebo na fotbal, ale je nás fůra, co chodíme jen 
tak – pro radost – protože máme rádi přírodu. 
Dá se v ní vidět ledasco: cesty vystlané bělost-
nými křemelkami, rozličné stromy a nesčetné 
druhy oblaků nad nimi, dokonce blesk – to jak 
se nabíjejí částečky ledu, které oblak tvoří, po 
dešti duhu, jistě i rybníky či jen potůčky jako 
dlaň, a  lesy hluboké a dlouhé, předlouhé, tak 
jako Brdy se svými Hřebeny. A právě tenhle nej-
souvislejší lesní pás v naší vlasti parta nadšenců 
ve funkci starostky a starostů pojala coby – ne-
bojme se říci – okouzlující výšlap s rozpustilým 
názvem POCHOD ŘITKA–PIČÍN, neboť obě „pří-
brdské“ vsi byly a jsou na začátku i na konci ne-
obyčejného putování. 

Trocha teorie před startem
My, kteří si chůzi umíme vychutnat, víme, že 
takový mechanický pohyb využívající dolní kon-
četiny je dán toliko dvounohým živočichům, 
a pomineme-li víceméně nejistou existenci Mar-
ťanů, jsme to ve vesmíru patrně jen my – lidé! 
Však je to nádherný pocit, přemístit se z jedno-
ho místa na druhé, že? „Běhavci“ se smějí „pěška-
řům“, že jsou pomalí, ale zatímco běh může ne-
trénovaný člověk vykonávat jenom krátkodobě, 
chodit lze řadu hodin prakticky bez přestávky. 
Ostatně tak jako na 4. ročníku pochodu Pičín–
Řitka, na který vás přátelsky zveme v sobotu 
11. června!

Zdeněk Lebl
Obecní čtvrtletník Řitka

Zažít město jinak
Tato slavnost proběhne v našem 
městě 2. sobotu v září (tj. 10. 9.) sou-
časně i  s  Dobříšským regionálním 
trhem. Letošní téma je „Bez zábran“. 
Rádi bychom tímto oslovili spolky, aktivní 
občany s účastí a na tvorbě programu této 
akce. Plánujete v tento den akci? Připojte se 
k „Zažít město jinak“ a dejte nám o tom vědět. 
Přihlášky zasílejte a podrobnější info získáte 
na krutova@mestodobris.cz.
Více také na Zažít město jinak (zazitmesto-
jinak.cz)

Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka projektu 
Dobříš – Zdravé město a místní Agenda 21

Vážení občané, 
přišel nám všem děkovný dopis, oficiální po-
děkování od starosty Olexandra Moroze z obce 
Vysokij v Charkovské oblasti na Ukrajině, kam 
směřovala část sbírky, která proběhla na Dobříši: 
„Vážení kolegové, v této nelehké době pro Ukrajinu 
Vám děkujeme za Vaši pomoc při organizaci a do-
dání zdravotnických prostředků první a  pohoto-
vostní pomoci, hygienických prostředků a  potra-
vin pro potřeby obyvatel územního společenství 
a vysídlených osob, které se dočasně přestěhovaly 
na území Vysočanského společenství Charkovské-
ho okresu Charkovské oblasti.
Díky společnému úsilí se nám podaří zvítězit v boji 
proti agresi Ruské federace proti Ukrajině.
Jsem plně přesvědčen o udržení přátelských vzta-
hů a naší další plodné a oboustranně výhodné 
spolupráci.
Ujišťuji Vás, že si velmi vážíme vašeho přispění 
k  tomu, že jste našemu společenství poskytli to 
nejnutnější.
Přeji Vám úspěch a prosperitu, klidné nebe a zdraví.“

Velice děkuji všem, kdo se zapojil do sbírky, 
všem, kdo přinesl tolik potřebnou pomoc, po-
mohl s organizací a zajištěním dopravy až na 
místo. Děkuji.

Dáša Mášová
Autor foto: Denisa Havlíčková

Město Dobříš pořádá 

Letní adaptační tábor  
aneb Duhová ABeCeDa

Příměstský tábor je určen pro děti cizinců mi-
grující z Ukrajiny ve věku 6–15 let.

1. turnus 11.–15. 7. 2022
2. turnus 18.–22. 7. 2022
Provozní doba: 8.00–16.00

Kontaktní osoby: 
Mgr. Julie Peterková, tel.: +420 773 643 734,
e-mail: peterkova@mestodobris.cz,
Bc. Dagmar Mášová, tel.: +420 770 197 123,
e-mail: masova@mestodobris.cz.

Tábor je poskytován zdrama a je podpořen 
z výzvy Adaptační skupiny pro děti cizince 
migrující z Ukrajiny 2022 Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Město dobříš hledá

Posilu do dětské  
adaptační skupiny

Požadavky: min. vzdělání SŠ s maturitou, 
morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost, 
kreativita a výtvarné cítění, organizační a ko-
munikační dovednosti, příjemné vystupo-
vání, zodpovědnost, spolehlivost, pečlivost, 
flexibilita, samostatnost.

Popis práce: PP na dobu určitou (do 8/2022). 
Péče o děti ve věku 3–6 let.

Smysluplná práce spočívající v hlídání dětí 
s možností zkráceného úvazku.
Provozní doba adaptační skupiny: 
8.00–16.00.

Kontaktní osoba: Mgr. Julie Peterková,
e-mail: peterkova@mestodobris.cz,
tel.: +420 773 643 734.
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Pozvánka na kulatý stůl 
k obchvatu
Ve středu 15. 6. 2022 v čase 18.00–19.30 se ve 
velkém sále Kulturního domu Dobříš uskuteč-
ní kulatý stůl o obchvatu města a možnostech 
omezení tranzitní kamionové dopravy. Součas-
ný územní plán obsahuje již řadu let koridor 
pro zamýšlený západní obchvat města, který 
by dopravu odvedl z ulice Hostomická pod 
Bzdinku, přes ulici Rosovická a napojil by se na 
Příbramskou v křižovatce u obchodního centra 
Billa. V rámci připravované změny č. 3 územního 
plánu proběhlo posouzení možných variant ob-
chvatu vč. možnosti navrhovaný obchvat zcela 
z územního plánu vyloučit. Přijďte se seznámit 
s podrobnostmi a vyjádřit svůj názor. Následně 
bude tento bod také jedním z témat, o kterém 
bude rozhodovat zastupitelstvo v červnu v rám-
ci upřesnění změny č. 3 územního plánu.

Pro část Brodců o rozloze necelých 7 ha, z nichž 
asi polovina patří městu, zadalo současné vede-
ní zpracování územní studie tak, aby zde vzniklo 
22 stavebních ploch, z nichž 4 připadnou měs-
tu. Na ostatních pozemcích města je navrženo 
vytvoření relaxační a klidové zóny. Referendum 
mělo rozhodnout, zda mají být pozemky města 
převedeny v územním plánu na zemědělskou 
půdu. To je ale pro vznik navrhované relaxační 
zóny zbytečné, takže jediným faktickým výsled-
kem referenda by bylo, že město přijde o 4 sta-
vební plochy, jejichž hodnota spočívá v  tom, 
že  je lze směnit za jiné pozemky v druhé části 
Brodců. Ta má necelé 4 ha a pozemky patří té-

měř výhradně soukromým vlastníkům. Zde hro-
zí neřízená zástavba. Předkladatelé referenda se 
tváří, že bojují za Brodce, ale tuto část vůbec ne-
řeší a nechávají vše živelnému vývoji. My chce-
me část těchto pozemků získat pro město, aby 
i zde mohla v budoucnu vzniknout třeba další 
zelená zóna, což by referendum, jak bylo navr-
ženo, fakticky znemožnilo. 
Složitost celé problematiky a možné důsledky 
kladného výsledku referenda si na posledním 
zasedání uvědomila většina zastupitelů, refe-
rendum dokonce nepodpořil žádný z radních 
z  ODS a PRO Dobříš. Na závěr vás žádáme, 
abyste za nás přestal vykládat, „co si myslíme 

Zastupitelé za ANO 
se snaží zmást lidi 
a nepíší pravdu
Nejprve fakta: Na posledním jednání zastupitel-
stva se hlasovalo o místním referendu, které by 
umožnilo přímo občanům Dobříše rozhodnout, 
zda se má na pozemcích města v Brodcích stavět 
či nikoliv. Většina zastupitelů návrh na vypsání 
referenda zamítla. A to nejen všichni zastupite-
lé ODS Tomáš Vokurka, Jitka Urbanová, Adam 
Böhm a tři zastupitelé zvolení za PRO  Dobříš  
Pavel Svoboda, Dagmar Mášová a Daniel Flígr, 
ale také všichni zastupitelé ANO Tomáš Hele-
brant, Jan Procházka, Markéta Čermáková a za-
stupitel ČSSD Stanislav Holobrada. Tedy zdaleka 
nejen současné vedení města.
V našem návrhu na vypsání místního referenda 
byla tato otázka, na kterou by občané mohli od-
povědět: „Souhlasíte, aby Zastupitelstvo města 
Dobříše bez zbytečného odkladu schválilo v sou-
ladu s právními předpisy takovou změnu Územ-
ního plánu města Dobříše, která v lokalitě Brodce 
vyjme ze zastavitelných ploch pozemky v rozsahu, 
v jakém jsou k dnešnímu dni ve vlastnictví města 
Dobříše, s výjimkou pozemku p. č. 1896/194 v k. ú. 
Dobříš, který je zařazen do plochy pro občanské 
vybavení – tělovýchovná a sportovní zařízení?“
V čem tedy zastupitelé ANO nepíší pravdu? 
Není pravda, že „referendum mělo rozhodnout, 
zda mají být pozemky města převedeny v územ-
ním plánu na zemědělskou půdu“. Po vynětí ze 
zastavitelných ploch by mohly být pozemky kla-
sifikovány jako plochy zeleně nebo plochy urče-
né k rekreaci, plochy smíšené nezastavěné nebo 
zemědělské, ale to jsme již nechali na pozdější 
rozhodnutí zastupitelstva.
Co už vůbec není pravda je to, že náš návrh na 
omezení zástavby se týkal pouze části Brodců 
řešených územní studií. Je to přesně naopak. 
Týkal se všech pozemků města v celých Brod-
cích, což je po přečtení navržené otázky zřejmé. 
A ještě jsem na to v diskusi na jednání zastupi-
telstva vysloveně upozorňoval. Na podnět za-
stupitele Jana Procházky z ANO byla otázka pro 
referendum upravena tak, aby byly směny po-
zemků v rámci Brodců možné. Přesto pro vyhlá-
šení referenda zastupitelé ANO nezvedli ruku.
Rozhodně není mým úmyslem nikoho urážet 
a  netuším, co mohlo urazit zastupitele ANO 
v  mé předchozí reakci. Laciné politické body 
před volbami nehoním. Chceme jen splnit, 
co jsme lidem před volbami slíbili, aby Brodce 
zůstaly aspoň na městských pozemcích neza-
stavěné a aby se zástavba nerozšiřovala dál do 
okolní krajiny. Kdyby se občané v referendu roz-
hodli pro zástavbu městských pozemků v Brod-
cích, respektoval bych to.

MVDr. Jaromír Bláha, 
zastupitel za PRO DOBŘÍŠ

o  hodnotách zeleně“, „jak uvažujeme o demo-
kratických procesech“, „že se bojíme referenda“ 
a podobné vyfabulované lži a nesmysly. Na ko-
munální úrovni se máme starat o město, mluvit 
spolu, hledat cesty, jak co půjde, ne důvody, 
proč to nejde. Urážení a nálepkování nic nepři-
nese. Aspoň my to tak vidíme. 

Mgr. Tomáš Helebrant, 
Ing. Markéta Čermáková, MBA, 

JUDr. Jan Procházka, zastupitelé za ANO 2011

Referendum o Brodcích a reakce na článek 
pana Bláhy
Musíme reagovat na zavádějící článek pana Bláhy „ANO, referendum o Brodcích i další zástavbě 
okolní krajiny“ v minulých DL a leccos občanům ozřejmit. Článek podsouvá zastupitelům za ANO 
snahu o zastavění Brodců a strach z referenda. 
Referendum o Brodcích nechce hlavně současné vedení města, proti hlasovali například všichni 
zastupitelé z ODS a 3 zastupitelé PRO Dobříš včetně starosty a místostarostky. Pokud by současné 
vedení města skutečně chtělo s lokalitou něco udělat, dávno by to udělalo, mělo na to celé volební 
období a většinu v zastupitelstvu. Nyní se p. Bláha snaží získat laciné politické body před volba-
mi a zakrýt promarněné možnosti, které jejich koalice měla, i přetrvávající vnitřní spory ve „vládní“ 
koalici. Kde je knihovna, zastřešení zimního stadionu atd.? Místo něčeho konkrétního máme jen 
zadlužené město a rozprodaný majetek… 
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Malé zamyšlení o dubnovém zasedání  
dobříšského zastupitelstva
Nezvykle velké množství občanů se rozhodlo 
přijít na dubnové zasedání dobříšského zastupi-
telstva, což je určitě dobře, když se lidé zajímají 
o věci veřejné. A je jedno, že je k tomu vícemé-
ně „donutil“ přístup vedení radnice a její návrh 
přejmenovat po 77 letech název ulice Plk. B. Pe-
troviče.
Jak při dlouhé úvodní diskuzi zastupitelů, tak 
i občanů k této problematice bylo na co koukat. 
Z jednotlivých vystoupení některých diskutují-
cích nebylo zřejmé, zda vůbec četli podrobný 
protinávrh na zachování dosavadního názvu 
ulice Plk. B. Petroviče. Zazněly názory přejmeno-
vat ulici, nesené morálním odůvodněním, nebo 
vypustit tento bod z jednání vůbec, a tím ho jen 
odložit, ponechat dosavadní název či ponechat 
současný název s připojením vysvětlující tabul-
ky k osobě Plk. B. Petroviče.
Ani nestranný pozorovatel nemohl nevidět, 
že se v této i následné diskuzi z řad obecen-
stva vyhranily dvě skupiny. Jejich místy lehce 
emotivní a hlasité projevy, a dokonce i malé 
strkanice mírně rušily průběh jednání, ale do-

kládaly závažnost a nutnost vyřešení problému.
Diskuze jasně ukázala zásadní rozdíl v postojích 
obou stran. Jedna část zastupitelů a menší část 
z obecenstva zdůvodňovala nutnost přejme-
nování ulice zásadními morálními důvody, aby 
se tak očistila současná Dobříš od jména plk. 
B. Petroviče a jeho sepětí s jednou z tajných slu-
žeb bývalého SSSR. Nezazlívám jim omezenou 
znalost historie Československa, Evropy a USA 
a všech tajných služeb jednotlivých velmocí 
protinacistické koalice. Divím se jim ale, že to 
prezentovali veřejně, a dokonce, že o to opírali 
snahu překroutit účelově pohled na osvobo-
zení Dobříše v roce 1945. V místní knihovně 
a Depozitáři a archivu Muzea města Dobříše je 
určitě dost důvěryhodných odborných publika-
cí k této problematice. Příslušní pracovníci, zřej-
mě placení z prostředků města, zájemcům jistě 
v tomto směru rádi pomohou. Je mi ale divné, 
že morálně vyspělým zastupitelům a občanům 
nevadilo, že svým požadavkem přejmenovat 
ulici vlastně překreslí a zkreslí dobříšskou his-
torii v roce 1945. Asi je to v souladu s jimi chá-

panou morálkou. Kromě toho chtějí v současné 
době a situaci měnit, že jejich prapředkové za-
stupitelé necelé dva měsíce po skončení šesti-
leté okupační a vyhlazovací politiky nacistické-
ho Německa rozhodli o přejmenování původní 
Hostomické ulice na ulici Plk. B. Petroviče.
Pokud čtenáři dočetli úvahu až do konce, jistě 
registrují a doufám prominou, že jsem skoro 
nikoho nejmenoval. V mé úvaze nejde ani tak 
o jména, ale o přístup některých dobříšských 
občanů a jejich zastupitelů k jednomu historic-
kému a správnímu problému, který tak trochu 
probudil jinak poklidnou atmosféru ve městě. 

Mgr. Miroslav Landa

My, co nejsme na fejsbuku
Vážení přátelé, 
zdravím vás a chci se podělit o informace z po-
sledního zasedání zastupitelstva. Tentokrát bylo 
přítomno více občanů Dobříše a to bylo dobře. 
Přišli hlavně kvůli přejmenování ulice Plukov-
níka B. Petroviče. Rada města věřila, že tento 
partyzán, který byl členem NKVD, si nezaslouží, 
aby ulice byla pojmenována po něm. Občané, 
kteří tu žili koncem války v roce 1945, znali ho 
jako Petroviče a byli moc rádi, že tu i s dalšími 
partyzány byl. Jejich přítomnost dodávala dob-
říšským občanům odvahu, že se na ně mohou 
spolehnout. To také učinili, když zajali oddíl SS 
a zajaté Němce odvezli do Březnice, a to v době, 
kdy Dobříší procházelo množství ozbrojených 
Němců ať civilistů, nebo vojáků i příslušníků SS. 

Stačilo málo a s městem a obyvateli mohl být 
konec, zásah plukovníka Petroviče přivoláním 
ruského letadla urychlil odchod posledních SS, 
kteří pročesávali Dobříš. Příjezdem Rudé ar-
mády byl definitivně konec války. Také musím 
poděkovat panu Miloslavu Landovi, který jako 
historik se postavil proti modernímu úsilí někte-
rých o předělávání dějin.

Dalším bodem byly Brodce. Již v roce 2016 jsme 
se postavili proti zástavbě Brodců, hrůzná před-
stava o satelitním městečku 70 domků, dětském 
hřišti, otočce autobusů byla děsivá. V červnu 
2021 se Brodce objevily na zastupitelstvu znovu 
s tím, že se ale musí projednat s občany. Teprve 
koncem prosince bylo projednávání s občany 

stanoveno na 6. 1. 2022, elektronicky. Kolik ob-
čanů o tom vůbec vědělo a kolik se asi zúčastni-
lo? Nová studie má jen 24 domků. Proč se musí 
toto místo zastavovat, proč nenechat přírodu 
i dalším generacím? Muselo by město zajistit 
kanalizaci, vodovod, novou silnici? Poslední pří-
stup k lesu a přírodě úplně zničit? Zajímavé je, 
že nestačí petice více než 600 lidí proti zástavbě 
v Brodcích a pak stačí 1 osoba a jde přejmenovat 
ulici nebo jedinému udělat vodovodní přípojku.  
Konkrétní zastupitelé, kteří hlasovali pro zasta-
vění Brodců, je nezachránili. Nyní lze zachovat 
Brodce přístupné všem – jedině úspěšným míst-
ním referendem!

Helena Kahounová 
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Potkani v biotejneru
Bioodpady tvoří přibližně třetinu hmotnosti 
domovních odpadů, který končí na skládkách, 
kde se dál rozkládá na methan (skleníkový 
plyn). Obce řeší třídění bioodpadů u bytových 
domů různými způsoby. Jednou z variant jsou 
takzvané hnědé nádoby, které jsou sice nej-
komfortnějším, ale také nejdražším řešením. 
Ke svozu bioodpadů potřebujete mít speciální 
techniku (obyčejné popelářské auto nestačí), 
speciální nádoby (hnědé popelnice mají odvě-
trávání) a za ukládání kompostu na kompostár-
nu se subjektu často platí. Navíc ze zkušeností 
z jiných obcí víme, že v hnědých popelnicích 
u  bytových domů končí velmi často odpad, 
který do nich vůbec nepatří. Kompostárny pak 
nechtějí tento odpad brát a ten je následně 

stejně uložen na skládce. Město Dobříš i z  to-
hoto důvodu zvolilo variantu takzvaného ko-
munitního kompostování, která je postupně 
zaváděna u bytových domů. Aktuálně probíhá 
další vyhodnocovací období sběrné sítě bio-
tejnerů (v současnosti je ve městě instalováno 
10  ks). Velké kompostéry jsou postupně svá-
ženy a obsah je kontrolován a vyhodnocován. 
Již teď víme, že zájem o biotejnery je veliký 
a  jejich kapacita nestačí. Doba nezbytná k vy-
tvoření kvalitního kompostu je jeden rok. Nyní 
jsou biotejnery sváženy 2× i vícekrát ročně. 
Nedozrálý kompost město sváží do nejbliž-
ší kompostárny, kde je kompostovací proces 
dokončen. Velkou část hmotnosti bioodpadu 
(až z 80  %) tvoří voda, která se kompostova-

cím procesem pozvolna uvolňuje. V biotejne-
rech, které jsou nadměrně rychle naplňovány, 
se kompostovací proces zastavuje a dochází 
k  zahnívání, které často doprovází zápach. 
Tyto biotejnery průběžně doplňujeme o tak-
zvaný uhlíkatý materiál (piliny, sláma, štěpka) 
a urychlovač kompostování, který proces opět 
rozbíhá. Co se týče čistoty obsahu biotejnerů, 
tak bohužel musíme konstatovat, že lidé se 
nezdráhají do biotejneru vhazovat kuchyňské 
zbytky v  igelitových sáčcích, rostliny i s květi-
náči, zeleninu či ovoce v původních obalech 
z obchodu aj. Jeden z kompostérů byl plný 
ořechů, kaštanů a kokosů, které se opravdu do 
roka nestačí rozložit. Do  kompostérů nepatří 
ani posečená tráva či odpad z moštování jab-
lek. Tyto odpady kompostovací proces v bio-
tejneru úplně zastaví a rychle nastupuje opět 
zápach a nepříjemný hmyz. Velmi nemile nás 
pak překvapila potkaní rodinka, která se v jed-
nom z biotejnerů zabydlela přes zimu. Biotej-
nery jsou ve spod i po stranách zajištěny silnou 
drátěnkou s jemnými oky. Hlodavci se tak mu-
seli do kompostérů dostat hořejším vhozem. 
Okamžitě jsme situaci začali řešit s výrobcem, 
který přislíbil lepší zabezpečení. Zatím se jedná 
o jediný případ za uplynulé dvouleté období. 
V tomto biotejneru se současně nacházelo vel-
ké množství kostí od masa, které do komposté-
ru nepatří! Dovolujeme si hádat, že právě kosti 
do biotejneru potkany přilákaly. Kompostéry 
jsou určeny ke kompostování biologicky rozlo-
žitelných odpadů z bytových domů: ovoce (vy-
jma citrusů), zeleniny, pokojových květin i se 
substrátem, podestýlky pod drobné mazlíčky 
(nikoliv však steliva pro kočky), pečiva, příloh, 
kávové sedliny, čajových sáčků, proložek od 
vajec. 
Vydat se cestou komunitního kompostování 
je možná na rozdíl od hnědých nádob varian-
ta třídění bioodpadů složitější, ale pokládáme 
ji za udržitelný způsob, který do budoucna, až 
bude síť kompostérů dostatečně hustá, přinese 
své ovoce. Komunitní kompostování je forma 
předcházení vzniku odpadů, kdy z „odpadu“ 
vytvoříme něco, co se dá použít v místě jeho 
vzniku. Věříme, že kompost z biotejnerů bude 
sloužit nejen pro hnojení veřejné zeleně, ale 
lidé si z nich budou moci nabrat kompost pro 
své zahrady či balkony. Proto město aktuálně 
připravuje žádost o dotaci na pořízení dalších 
9 ks, které posílí aktuální síť.

Ing. Kateřina Rambousková, 
odbor výstavby a životního prostředí

Spuštění příjmu žádostí do 4. výzvy kotlíkových dotací
Dne 6. 6. 2022 od 10.00 
hod. bude spuštěn příjem 
elektronických žádostí pro 
4. výzvu kotlíkových dotací.

Postup pro získání dotace žádosti:
1) Vyplnění a odeslání žádosti v elektronic-

kém systému. 
V tomto kroku se k žádosti nepřipojují žádné 
přílohy. Ke každé žádosti bude vygenerován 
unikátní kód a pořadové číslo žádosti. Datum 
a čas přijetí žádosti v elektronické podobě je 
rozhodující pro stanovení pořadí žádosti. 

2) Doručení žádosti na adresu krajského 
úřadu, případně prostřednictvím datové 
schránky.

 Nejpozději do 30 pracovních dní ode dne 
odeslání žádosti v elektronické podobě je ža-
datel povinen doručit: 
a) vygenerovanou a podepsanou žádost 

v  listinné papírové podobě se všemi ná-
ležitostmi a přílohami v obálce na adresu 
Krajského úřadu Středočeského kraje, 
Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21, a to 
osobně do podatelny v úředních hodinách, 
které jsou zveřejněny na internetových 

stránkách Středočeského kraje, nebo pro-
střednictvím poštovních nebo kurýrních 
služeb. V případě doručení listinné papí-
rové podoby žádosti prostřednictvím poš-
ty či kurýrní služby je rozhodující datum 
doručení na Krajský úřad Středočeského 
kraje, nikoli datum předání zásilky poště či 
kurýrní službě k přepravě. Obálka s vyge-
nerovanou žádostí musí být označena 
jménem, příjmením, adresou a PSČ ko-
nečného uživatele. Na obálce musí být 
uvedeno: Žádost o dotaci z Programu 
„Výměna zdrojů tepla na pevná paliva 
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ve Středočeském kraji pro nízkopříjmo-
vé domácnosti – NEOTEVÍRAT“ 

 nebo
b) vygenerovanou žádost ve formátu pdf spo-

lu se všemi náležitostmi a přílohami ve for-
mátu pdf prostřednictvím datové schránky 
na Krajský úřad Středočeského kraje; iden-
tifikátor datové schránky Středočeského 
kraje: keebyyf. Konečný uživatel zašle 
žádost prostřednictvím své vlastní datové 
schránky.

 Každý, kdo si o dotaci požá-
dá a splní podmínky, dostane  
peníze na výměnu kotle.

3) Povinné přílohy žádosti
a) Fotodokumentace původního kotle před 

výměnou, včetně štítku s uvedením typu 
a výkonu kotle, pokud na kotli je. 

b) Kopie Dokladu o kontrole technického stavu 
a provozu stávajícího spalovacího stacionár-
ního zdroje na pevná paliva s ručním při-
kládáním o jmenovitém tepelném příkonu 
10–300 kW včetně, sloužícího jako zdroj 
tepla pro teplovodní soustavu ústředního 
vytápění, tzn. původního kotle (kotle před 
výměnou) napojeného na otopnou sousta-
vu. Dokument primárně slouží k potvrzení 
relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.

c) Doklady prokazující přijatelnost fyzické 
osoby k podpoře z pohledu výše příjmů 
(např. daňové přiznání, potvrzení o pří-
jmech, potvrzení o důchodu, potvrzení 
o  dávkách a příspěvcích poskytovaných 
Českou správou sociálního zabezpečení 
nebo Úřady práce ČR).

d) Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu 
u peněžního ústavu, popř. potvrzení o ve-

dení běžného účtu u peněžního ústavu, 
na kterém bude uvedené jméno, příjmení,  
trvalé bydliště a datum narození konečné-
ho uživatele. Běžný účet musí být založen 
na osobu konečného uživatele.

4) Povinnosti konečného uživatele
 Konečný uživatel je povinen zrealizovat a do-

končit dílčí projekt (tzn. výměnu starého kot-
le za nový zdroj) do 24 kalendářních měsíců 
ode dne podepsání smlouvy, nebo nejpozději 
do 31. 12. 2025, a to v té lhůtě, která z těch-
to dvou lhůt skončí dříve. Konečný uživatel 
je povinen doručit poskytovateli závěrečnou 
dokumentaci dílčího projektu do 30 kalendář-
ních dnů ode dne ukončení dílčího projektu.

 Konečný uživatel je povinen v rámci závěreč-
né dokumentace dílčího projektu doložit tyto 
dokumenty: 
1) kopii faktur/daňových dokladů za zreali-

zované práce, dodávky a služby:
2) kopie bankovních výpisů dokládajících 

úhradu nebo potvrzení o transakci vyda-
né bankou (originál bankovních výpisů si 
konečný uživatel uschová pro případnou 
kontrolu), v případě hotovostní úhrady 
doloží konečný uživatel kopii příjmového 
daňového dokladu nebo účtenky (originál 
si konečný uživatel uschová pro případ-
nou kontrolu); příkazy k úhradě nejsou 
akceptovány;

3) doklad o ekologické likvidaci původního 
kotle – potvrzení ze sběrného dvora, sběr-
ných surovin, výkupny kovů nebo firmy, 
která má dle obchodního rejstříku opráv-
nění k likvidaci kotlového tělesa, tj. k na-
kládání s odpady;

4) fotodokumentaci nového zapojeného 
zdroje tepla, u tepelných čerpadel je nut-
né předložit fotodokumentaci všech částí 
(venkovní i vnitřní jednotky); fotodoku-

mentace musí být v ostré a jasné kvalitě;
5) kopii dokladu (protokolu) o instalaci a uve-

dení nového zdroje tepla do provozu;
6) kopii zprávy o montáži;
7) kopii protokolu o revizi spalinové cesty 

dle vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kont-
role a revizi spalinové cesty v případě, 
že  je novým zdrojem tepla spalovací 
zdroj (pozor, nejedná se o čištění a kont-
rolu spalinové cesty, ale o revizi spalino-
vé cesty);

8) fotodokumentaci potvrzující kapacitu/
velikost akumulační nádoby o minimál-
ním objemu 55 l/kW instalovaného výko-
nu kotle v případě pořízení kotle pouze 
na biomasu s ručním přikládáním (včetně 
případného zásobníku TUV, pokud je tím-
to kotlem ohříván);

9) kopii osvědčení o profesní kvalifikaci oso-
by, která provedla instalaci nového zdroje 
tepla;

10) vyúčtování zálohy, pokud mu byla posky-
tovatelem poskytnuta.

Pro ty, kdo si s podáním žádosti nebudou vědět 
rady nebo nebudou disponovat potřebným 
vybavením pro podání žádosti, bude v jednotli-
vých krajích k dispozici asistenční pomoc. 

V případě dotazů můžete kontaktovat také 
Kateřinu Kučerovou, v budově odboru vý-
stavby a životního prostředí (nad Penny 
Marketem), druhé patro, kancelář č. 2.07, 
e-mail: kucerova@mestodobris.cz, tel. čís-
lo: 318 533 369.

Odbor výstavby a životního prostředí, 
MěÚ Dobříš

Na úvod: ředitel školy je v podstatě manažer. 
Na něm záleží, jaké trendy škola sleduje, kam 
se vyvíjí, jakým způsobem se vyučuje. Vede 
pedagogy a sám by měl být svojí pedagogic-
kou praxí vzorem… Bohužel v současné době 
nemají ředitelé a ředitelky často tolik času vě-
novat se samotnému pedagogickému vedení, 
určovat trendy vzdělávání, plně a maximálně 
sledovat moderní způsob výuky.
Nedivím se jim. Ředitelé/ky zastávají ještě 
mnohé další agendy, o kterých se nám ani ne-
sní, a buďme rádi, možná je to často i noční 
můra. Jen co se muselo zvládnout v posled-
ních dvou letech, a ani integrace dětí z válkou 
postižené Ukrajiny rozhodně není procházka 
růžovým sadem. 
Naše město s řediteli městských škol komuni-
kuje, získává od nich informace a má snahu jim 
pomoci. Přesto bychom mohli najít ještě lep-
ší a  funkčnější model koncepční spolupráce. 

Jaký? Školská komise = nárazový můstek a po-
radní orgán pro: 1. snížení administrativní zá-
těže ředitelů spočívající v pomoci a sjednocení 
účetní a ekonomické oblasti. Ředitel by neměl 
být přetěžován ekonomikou. 2. Dále by komi-
se měla pomoci s kontrolou a revizemi ne-
movitého majetku a 3. měla by hrát důležitou 
roli v  spolupodílení se na plánech podpory 
a rozvoje školy. 
V dnešní vyhrocené době považuji za velmi 
důležité, aby všichni ředitelé navzájem sdíleli 
a poskytli součinnost v prevenci kriminality, 
právě například prostřednictvím školské komi-
se. Na  Dobříš se bohužel vrátil problém drog. 
A proč aktivně nepomoci školám s tímto faktem 
bojovat? (Jde o téma přesahující hranice škol.) 
Školská komise + policie + OSPOD + například 
klub Terén a jiní = účinnější způsob prevence. 
A když už jsme u těch rovnic. Drogy v roce 2022 
mají různé podoby a nejsou nesehnatelné. 

Děti by to takzvaně měly mít na talíři nejlépe 
obden. 
Uchopíme-li výše zmíněná témata systematic-
ky, mohli bychom pro ředitele získat větší pro-
stor pro rozvoj pedagogického vedení a zvyšo-
vání kvality vzdělávání našich dětí a vnoučat.
Jednoduše řečeno: šťastný ředitel = úspěšná 
škola = spokojené děti a rodiče.

Jindřiška Romba, zastupitelka města Dobříše
Zdroj foto: archiv zastupitelky

Jindřiška Romba: V červnu na téma škol a návrhu 
řešení, jak rozpohybovat školskou komisi a pomoci 
ředitelům. Proč?
Školní rok se chýlí ke konci. Děti i my rodiče se těšíme na prázdniny. Všem přeji, aby načerpali energii 
a sílu do nového školního roku. Na dva měsíce si oddychneme od vyjmenovaných slov, počítání 
zlomků, vybavování si historických panovníků a vypustíme slepé mapy. Možná to bude vypadat 
scestně, ale přesto, že je červen, chci psát o školské komisi.
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ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35
Den Země na „staré škole“
Dne 22. dubna si každoročně připomínáme ce-
losvětový Den Země, který je ekologicky moti-
vovaným svátkem. Je dnem věnovaným naší 
planetě, a tím vlastně nám všem. Datum oslav 
je inspirováno původními dny Země, které se 
konaly při oslavách jarní rovnodennosti a osla-
vovaly příchod jara, nakonec bylo ale vybrá-

no pozdější datum. Pro žáky naší školy byl na 
tento sváteční den připraven pestrý program. 
Děti prvního, druhého a třetího ročníku luštily 
křížovku, hledaly rozdíly. Řešily kvíz, přesmyčky 
a  rébusy. Poznávaly rostliny a živočichy. Zemi 
složily básničku a nakreslily přáníčko. Od čtvrté-
ho ročníku již byly úkoly složitější. Každý ročník 
se věnoval jednomu ze zadaných témat (Pták 
roku; Cestujeme vesmírem; Putujeme Dobříší 
a okolím; I cizí kraje jsou nám blízké; Multipolis 
aneb Přemýšlíme o sobě; Voda = život). Výsled-
kem jejich celodenního snažení se staly velmi 
zdařilé plakáty. Práci dětí zpestřila další stanovi-
ště. V tělocvičně si mohly vyzkoušet svou obrat-
nost na opičí dráze a dovednosti při poskytová-
ní první pomoci. Ve školní budově si zopakovaly 
pravidla při třídění odpadu. Pro žáky devátého 
ročníku byly připraveny pokusy s destilovanou, 
minerální a dešťovou vodou. Děkujeme všem za 
odvedenou práci.

Jitka Hadamovská a Matěj Velebil

Novinky z kroužku japonštiny
V prosincovém čísle jsme psali, že jsme v letoš-
ním školním roce na naší škole otevřeli kroužek 
japonštiny. Nyní přinášíme další zprávy. Kromě 
výuky samotného jazyka se seznamujeme i s ja-
ponskými reáliemi, ať už se jedná o japonskou 
kuchyni, kulturu či život v dnešním Japonsku.
V rámci těchto aktivit jsme před Vánocemi uspo-
řádali „suši párty“. Žáci připravili suši vlastní vý-
roby. Někteří žáci měli zkušenosti s přípravou 
suši již z domova. Ti nás obohatili o nové re-
cepty. Jiní vyráběli suši poprvé. Párty jsme si ale 
všichni společně užili a veškeré připravené suši 
lahodilo nejen chuti, ale i oku.

Dalším zajímavým zpestřením našich japon-
ských setkání byl videohovor do Tokia s vý-
znamným českým japanologem panem Petrem 
Holým. Petr Holý žije již dlouhá léta v Japonsku, 
ale některým občanům Dobříše jistě není ne-
známý, neboť je to dobříšský rodák, absolvent 
naší základní školy a Gymnázia K. Čapka. Pan 
Holý si s námi velmi rád popovídal i proto, že 
vinou pandemických opatření se za poslední 
dva roky domů na Dobříš nedostal. Celý asi ho-
dinový rozhovor probíhal ve velmi přátelském 
duchu, žáci se na příklad dozvěděli o životě 
v současném Japonsku či o možnostech studia 
japonštiny. Děkujeme a těšíme se zase někdy na 
viděnou!
Studium japonštiny obnáší nejen zvládnutí vý-
slovnosti, slovní zásoby a gramatiky, ale také 
systému písma, který patří k nejsložitějším na 
světě. Japonština totiž používá kombinaci čín-
ských znaků (kandži) a dvou fonetických slabič-
ných abeced (hiragana a katakana), v některých 
případech i latinku (rómadži). Nejvíce použí-
vanou slabičnou abecedu hiraganu si někteří 
zdatní žáci již osvojili téměř celou. Postupně se 
seznamujeme i se znaky převzatými z čínštiny. 
Jejich psaní trénujeme například formou ka-
ligrafie, která je mezi žáky velmi oblíbená.

Alexandra Kubátová

Úspěchy v okresních kolech fotbalových turnajů
V měsíci květnu proběhlo několik fotbalových utkání na okresní úrovni. Naše škola hrála 4. května 
okresní kolo v Minifotbalu ZŠ v kategorii žáků 6. a 7. tříd a umístila se na skvělém 3. místě. Ve čtvrtek 
5. května se v okresním kole Minifotbalu ZŠ dařilo družstvu v kategorii 8. a 9. tříd, které skončilo 
na skvělém druhém místě. Proběhlo také okresní kolo McDonald‘s Cupu, kde ve středu 4. května 
v nejmladší kategorii 1.–3. tříd naše družstvo obsadilo skvělé čtvrté místo v okrese. V dalším turnaji 
v úterý 10. května v kategorii 4.–5. tříd obsadilo naše družstvo skvělé 2. místo. Všem hráčům gratu-
lujeme ke skvělým umístěním a děkujeme za reprezentaci školy.

Pavel Hadraba

Uzávěrka příspěvků 
do prázdninovéhového dvojčísla 

Dobříšských listů 
bude 15. června 2022.

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

e-mail: dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Ekopobyt v MEVPIS Vodňany
Ve dnech 28.–29. 4. 2022 se pro vybrané žáky 
7. a 8. tříd uskutečnil ekopobyt ve Vodňanech.
Pro skupinu 30 žáků byl připraven bohatý dvou-
denní program v MEVPIS (Mezinárodní environ-
mentální vzdělávací, poradenské a informační 
středisko ochrany vod Vodňany).

Navštívili jsme sádky, vysazovali candáty, lovili 
a zkoumali vodní plankton a pozorovali jednot-
livé druhy ryb, a dokonce i raků.
Všem se program moc líbil a odnášíme si spous-
tu nových znalostí.

Hana Petráková Hartmannová 
a Daniela Malá

Sportovní úspěchy 2. ZŠ Dobříš
Zkušenosti, radost, napětí, odvaha, fair play, 
slzy, zklamání, zážitky, nové dovednosti, přá-
telství… Jen několik vybraných pojmů z mno-
ha prožitků našich reprezentantů na okresních 
soutěžích školní sportovní ligy. Velká gratulace 
za reprezentaci naší školy a města Dobříš patří 
nejen žákům, ale také učitelům a trenérům! 

Skvělé výsledky v krátkém shrnutí zde: 

• 1. místo okres – MINIBASKETBAL, chlapci 
4. až 5. třída (Příbram)

• 1. místo okres – ODZNAK VŠESTRANNOSTI, 
družstva 2. stupeň (Sedlčany)

• 1. místo okres – BASKETBAL, chlapci 8. až 
9. třída (Příbram)

• 1. místo okrsek – FOTBAL, chlapci 4. až 5. tří-
da (Dobříš)

• 1. místo okres – ATLETIKA, dívky družstva 
8.  až 9. třída (Dobříš), těšíme se na krajské 
kolo v Kolíně 25. 5.

• 1. místo okres – ATLETIKA, chlapci družstva 
8. až 9. třída (Dobříš), těšíme se na krajské 
kolo v Kolíně 25. 5.

• 2. místo okrsek – FOTBAL, chlapci 1. až 3. tří-
da (Dobříš)

• 2. místo okres – ATLETIKA družstva, dívky 
6. až 7. třída (Dobříš)

• 2. místo okres – ATLETIKA družstva, chlapci 
6. až 7. třída (Dobříš)

• 2. místo okres – FOTBAL, chlapci 4. až 5. třída 
(Příbram)

• 2. místo okres – FOTBAL, chlapci 6. až 7. třída 
(Příbram)

• 3. místo – BASKETBAL, chlapci 6. až 7. třída 
(Příbram) 

• 7. místo kraj (postup) – BASKETBAL, chlapci 
8. až 9. třída (Nymburk)

• 12. místo kraj (postup) – ODZNAK VŠE-
STRANNOSTI, družstva 2. stupeň (Slaný)

• 4. místo okres – VOLEJBAL, 6. až 9. třída dívky 
(Příbram)

• 4. místo okres, postup (skupina) – FOTBAL, 
chlapci 1. až 3. třída (Dobříš)

• 5. místo (skupina) – FOTBAL, chlapci 8 až 
9. třída (Příbram)

• 7. místo – BASKETBAL, dívky 8. až 9. třída  
(Příbram)

• 7. až 9. místo – VYBÍJENÁ, chlapci 4. až 5. třída
• 7. až 9. místo – VYBÍJENÁ, dívky 4. až 5. třída

Cvičíme s ukrajinskými dětmi! 
Naše škola jako jediná na Dobříši pracuje s mno-
ha dětmi, které k nám se svými rodiči uprchly 
z Ukrajiny. Učitelé naší školy jim poskytují školní 
zázemí, vzdělání a doučování českého jazyka. 
I ve sportu pro ně máme projekt, kde se učite-
lé tělocviku snaží o výuku v komunitní skupině 
ukrajinských dětí. Výuka pohybových doved-
ností, her a stmelování kolektivu probíhá s men-
ší jazykovou bariérou, kterou se nám pomocí 
angličtiny a ruštiny daří, mnohokrát s úsměvem, 
překonávat.

Michal Ciboch

Co se děje ve školní družině?
 Tento měsíc jsme se v rámci celoročního námě-
tu „Z pohádky do pohádky“ zaměřili na „Kama-
rády z Večerníčku“. Vyrábíme pexeso, leporela 
a  papírové loutky s touto tematikou. Také se 
hodně věnujeme sportovním a pohybovým 
hrám venku. Téměř v každém oddělení družiny 
máme nové kamarády z Ukrajiny, a tak se je sna-
žíme zapojovat do všech našich činností. Spor-
tovní hry a soutěže patří mezi ty nejoblíbenější. 
Proto jsme pro děti připravili sportovní odpo-
ledne, při kterém si zahrály turnaj ve vybíjené 
a změřily si síly v přetahování lanem.

Klára Szabová, ŠD

Jarní výlety a akce na 1. stupni
Květen a červen jsou ve školním roce tradičně věnovány nejenom učení ve škole, ale děti i peda-
gogové se těší hlavně na výlety a mimoškolní aktivity. Děti z prvního stupně v květnu zavítaly do 
plzeňské zoologické zahrady a do Prahy do Národního muzea a do knihovny Strahovského kláštera. 
Zoologické zahrady a vůbec pozorování zvířat patří mezi velmi oblíbené dětské činnosti. V zoo si 
děti prohlédly nejenom zvířata, ale rozšířily si i znalosti ze světa rostlin, protože mezi jednotlivými 
pavilony a ohradami tamější zoo jsou záhony plné květin a keřů, které v tomto období tak nádherně 
kvetou a jsou plné barev. Třídy, které navštívily Národní muzeum, byly obohaceny o prohlídku histo-
rické budovy a prohlédly si Prahu z výšky. Vystoupaly totiž do prosklené kopule, odkud je nádherný 
výhled na střechy okolních domů i na vzdálenější pražské památky. Třídy, které si udělaly výlet na 
Strahov, si prošly historické sály plné knih, glóbusů, obrazů a soch a byly nadšené hlavně ze skrytých 
schodišť schovaných v útrobách knihovny, obdivovaly staré cenné tisky a po prohlídce interiérů si 
udělaly i procházku k Petřínské rozhledně a do sadů v okolí kláštera. 
Všechny výlety nám přišly velmi zajímavé. Poznatky, které na výletech žáci získali, jistě využijí k roz-
šíření svých znalostí v různých předmětech. V tomto školním roce jsme všichni na tyto akce natěšení 
i z toho důvodu, že poslední dva školní roky byly ovlivněny covidem a nebylo možné se těmto akti-
vitám věnovat v takovém rozsahu, na jaký jsme zvyklí.

Tereza Moslerová, tř. učitelka V.C

2. ZŠ Dobříš
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Týden v Trnce plný projektů
Začátek května se v Trnce nesl ve znamení 
projektové výuky. Všichni žáci a žákyně druhé-
ho stupně se na týden v rámci svých ročníků 
zapojili do práce na tematických projektech. 
Šesťáci pracovali na tématu Stromy. Užili si bá-
dání v lese, prožili vědecký den nazvaný „Stromy 
a voda“ a navštívili lesní školku v Mokrovratech, 
kde se naučili poznávat různé druhy dřeva, po-
máhali se stavbou dřevěného plotu a uvařili 
si oběd na ohni. Zakončovalo se výstavou na 
zahradě Trnky, kde jsou umístěny sochy z růz-
ných druhů dřeva doplněné o další informace 
o stromech, a také shrnutí uskutečněných akti-
vit. Na školní zahradě šesťáci nově zasadili jedlý 
kaštan a fíkovník. 
Projekt sedmé třídy Kameny zmizelých má dlou-
hodobý charakter a sedmáci na něm začali pra-
covat již před nějakou dobou. Je koncipovaný 
jako pátrání po osudech dobříšských židovských 
rodin Fleischmannových a Popperových. Téma-
tu se věnovali v dějepisu, výchově k občanství, 
českém jazyce a literatuře a ve výtvarné výcho-
vě. Dozvídali se o souvislostech holocaustu, 
zkoumali databáze jeho obětí a zjistili, kolik dob-
říšských Židů bylo deportováno a  kolik jich za-
hynulo. Četli vyprávění pamětníků, kteří přežili, 
dozvěděli se, co byly norimberské zákony a  jak 
byl život českých Židů od  roku 1939 postupně 

omezován. Také navštívili dobříšský židovský 
hřbitov a setkali se s paní Zorou Rysovou, která 
se významně podílela na jeho záchraně. V  Te-
rezíně se seznámili s osudy konkrétních dětí 
a nakonec instalovali výstavu v bývalé dobříšské 
synagoze (kulturním domě) zachycující proces 
bádání a sběru informací. Do konce června si na 
ní můžete přečíst také texty k obrazům výtvarní-
ka Heshama Malika, který se tématem holocaus-
tu a přeživších dlouhodobě zabývá a se kterým 
měli naši žáci možnost se osobně setkat.
Osmáci pracovali na tématu Globální problémy 
a seznamovali se s tím, jak lze globální problémy 
řešit na lokální úrovni. Rozdělili se do dvou sku-
pin, jedna se zabývala takzvanou fast fashion 
(rychlou módou) a tím, jak tento byznys funguje 
a jaké jsou jeho alternativy. Druhá skupina zpra-
covávala téma přírodních katastrof a jejich vliv 
na klima a celkový život na Zemi. Ve spoluprá-
ci s dobříšským Domem nad vodou došlo pod 
vedením Noemi Trojanové i na up-cycling – šití 
nových kousků ze starých oděvů nebo na dob-
rovolničení na pastvině. Z obou skupin vzešly 
zajímavé výstupy ve formě prezentací, posterů 
nebo scének. Všechny děti si z projektového 
týdne odnesly spoustu zážitků, inspirace i ná-
mětů k zamyšlení.

Adéla Sauerová

Hledáme pamětníky,  
kteří si vzpomínají  
na židovské obyvatele Dobříše
Vážení občané Dobříše,
v rámci projektu Kameny zmizelých pátráme 
v  ZŠ TRNKA už druhým rokem po osudech ži-
dovských dobříšských rodin. Hledáme fotogra-
fie, dokumenty, příběhy nebo vzpomínky na ži-
dovské rodiny, které žily před 2. světovou válkou 
v Dobříši a okolních obcích. 
Ukázalo se, že vypátrat informace o těchto ro-
dinách není snadné, proto se na vás obracíme 
s touto prosbou. Jakákoliv vzpomínka či doku-
ment nám významně pomohou v našem bádá-
ní. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat 
na e-mailové adrese: klvacovapetra@zstrnka.cz.
Za vaši pomoc děkujeme.   

Žáci sedmé třídy ZŠ TRNKA

SOU Hluboš v projektu Erasmus+
SOU Hluboš, včetně 
jeho odloučeného 
pracoviště Dobříš, se 
úspěšně zapojuje do 
mezinárodních ak-
tivit v rámci progra-
mu Erasmus+. Tento 
program podporuje 
spolupráci a mobili-

tu ve všech sférách vzdělávání a v odborné pří-
pravě. Projekt v tomto programu byl plánován 
na období roků 2019–2021. Škola se zapojila do 
aktivity mezinárodní mobility žáků i pedago-
gických pracovníků. Našimi partery v zahraničí 
byly tři školy na Slovensku v Prešově. Jednalo se 
o Střední odbornou školu technickou, Střední 
odbornou školu dopravní a o Střední odbornou 
školu služeb. Průběh realizace ovlivnil covid-19, 

kdy jsme museli operativně řešit přesunutí ter-
mínů jednotlivých stáží, reagovat na požadav-
ky epidemických opatření pro účastníky atd. 
Realizaci projektu jsme byli nuceni prodloužit 
o jeden rok. I přes vzniklé problémy se projektu 
zúčastnilo 48 žáků a 11 pedagogických pracov-
níků školy. Stáže pro žáky byly organizovány na 
4 týdny, pro pedagogické pracovníky na 1 tý-
den. Žáci v učňovských oborech Automechanik, 
Kadeřník, Truhlář a studijním oboru Kosmetické 
služby v průběhu stáže získávali nové odborné 
dovednosti v partnerských školách a odborných 
firmách. Také u nich došlo k rozviji osobních 
zkušeností a dovedností. Zvýšily se u nich kom-
petence pro jejich budoucí odbornou činnost 
a došlo i ke zvýšení jejich osobnostního rozvoje.
Pedagogičtí pracovníci při odborné stáži zís-
kávali nové informace o způsobu odborného 

vzdělávání v partnerských školách, zúčastňovali 
se vyučovacího procesu, vyměňovali si vzájem-
ně zkušenosti, diskutovali o problémech od-
borného vzdělávání. Na základě příkladů dobré 
praxe u partnerských škol zařazují nově získané 
zkušenosti do své činnosti nebo činnosti školy. 
Realizace projektu má pozitivní dopady na žáky 
školy, pedagogické pracovníky školy a na všech-
ny zainteresované partnerské organizace. Proto 
plánujeme v této projektové činnosti pokračo-
vat a SOU Hluboš zpracovala a podala novou 
žádost na realizaci zahraničních odborných 
mobilit.

Ing. Oldřich Půlkrábek
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Den Země v Lidické
Oslavy Dne Země připadly v letošním roce na pátek 22. 4. 2022. Naše škola se 
tématu ochrany přírody věnovala již v úterý 19. 4. 2022, a tak jsme po návra-
tu z velikonočních prázdnin skočili rovnýma nohama do povídání o ekologii, 
tvoření myšlenkových map a nástěnných plakátů. Zopakovali jsme si to, co už 
o ochraně životního prostředí a třídění odpadu víme, a přidali nové poznat-
ky a informace. A abychom nezůstali jenom u teorie, vydali jsme se, vybaveni 
rukavicemi a pytli, do okolí školy a snažili se ulicím a parkům ulevit od všeho, 
co do nich nepatří.
V pátek 22. 4. 2022 jsme navštívili hřiště B. Němcové, kde se konaly oslavy Dne 
Země s tématem „Rozkvetlá Dobříš“. Děti se aktivně zapojily do plnění úkolů na 
jednotlivých stanovištích, zaskákaly si na nafukovacích hradech a s nadšením 
přijaly možnost posadit se do skutečného bagru. Obrovskou radost měly z od-
měn v podobě balonků a létajících talířů. Musím tuto akci zhodnotit jako velice 
povedenou a všem, kteří ji připravili, patří velké dík.

Mgr. Libuše Kabylová, DiS., koordinátor EVVO

Zprávy z Lidické 
Rozloučení se zimním časem oslavili žáci naší 
školy tradičními čarodějnicemi a do jarních ak-
tivit se zapojili spolu s ostatními úklidem města 
na akci Den Země.
Všeobecný „hlad po kultuře“ i v průběhu květ-
na sytíme návštěvou divadla v Praze (U22), kam 
jsme jeli ve spolupráci s mníšeckou školou, 

návštěvami besed v místní knihovně a taktéž 
návštěvou oceňovaného filmu Zátopek v kině 
v Příbrami.
A na co se můžeme těšit? Jistě na celoškolní vý-
let do ZEMĚRÁJE, třídní projekty a na největší 
radost všech: na prázdniny! 

Mgr. Eva Burešová

Speciální školství na Dobříšsku
Škola v Lidické přivítala děti u proběhlých zápi-
sů do 1. ročníku a i s přestupy do dalších roční-
ků se počet žáků stále zvyšuje. Ukázalo se, jak 
je zdejší škola zřízená podle paragrafu 16 škol-
ského zákona v současné době pro mnohé děti 
potřebná, jak důležitý je individuální přístup 
k těmto dětem a vlastně i obecně jak velký ná-
růst vývojových poruch učení a chování, poruch 
autistického spektra, mentálního a kombinova-
ného postižení mezi školáky doopravdy je.
Potřeba speciálního školství na Dobříšsku se da-
tuje od roku 1942 a naše škola v Lidické vlastně 
navázala na pomocnou třídu zřízenou v době 
II. světové války v budově měšťanské školy chla-
pecké na náměstí Komenského. 
Dne 22. 6. 2022 jsou zájemci zváni  
na den otevřených dveří.  
Srdečně vás zveme. 

Mgr. Eva Burešová

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
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překlenout mořská girlanda, kterou si u nás vy-
robíte s Jítinou pomocí. Vstup volný, materiál 
zdarma.

PIKNIKOVÝ KNIŽNÍ BAZAR
 – úterý 21. 6. 12.00–18.00

Bazar s knihami všech žánrů a oborů na trávníku 
před knihovnou! Stovky zajímavých titulů pro 
děti i dospělé. Šplouchací bazének, pétanque, 
kuželky, soutěžní hra pro děti, výtvarná dílna, 
výměnný swap bazárek nepotřebného obleče-
ní, domácí občerstvení. Přijďte posedět na dece, 
nakoupit skvělé čtení za pár korun, či dokonce 
nabídnout k prodeji vaše vlastní, již nepotřeb-
né knihy. V případě nepříznivého počasí se akce 
koná uvnitř v knihovně.

A na závěr upozornění:
KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH:
Obě půjčovny (pro děti i pro dospělé) jsou od 
1. 7. do 31. 8. otevřeny takto:
úterý 8.00–18.00, středa 8.00–17.00, sobota 
9.00–12.00, v pátek 1. 7. je tedy knihovna již za-
vřena.
Ve dnech státních svátků – úterý 5. 7. a středa 
6. 7. – je knihovna zavřena.

Milí čtenáři, přejeme vám krásný konec jara i za-
čátek léta, a nezapomeňte si na prázdniny na-
chystat pár pěkných knih!

Romana Bodorová

A co vám nabízíme v červnu?

MDU: SESTRA ANGELIKA PINTÍŘOVÁ
 – čtvrtek 2. 6. od 17.00

Foto: Roman Vlk
Sestra Angelika je česká řeholnice. Diecézní ředi-
telka pro Papežská misijní díla, vychovatelka ve 
výchovném ústavu, moderátorka rozhlasového 
pořadu, lektorka dramatické výchovy, jedna z řá-
dových sester, které pečovaly o prezidenta Vác-
lava Havla v závěru jeho života... Co to znamená 
být boromejkou v 21. století? Jaká je historie 
a současnost její kongregace? Vstupné 60 Kč.

KNIHOMRNĚ – pondělí 6. 6. od 10.00
Nikdy není příliš brzy na to, abychom svému 
dítěti začali pomáhat k jeho budoucím dobrým 
učebním výsledkům! A v knihovně to jde zábav-
nou formou.
Pětina českých dospívajících nedokáže číst s po-
rozuměním a dobře se orientovat v textu. Pokud 

jde o učně, na úrovni funkční negramotnosti je 
60 procent z nich. Čtení je primárně jazyková do-
vednost, která vzniká a prohlubuje se v rodině již 
v raném věku. A náš speciální program pro děti 
(zejména) od 0 do 5 let tomu může napomoci. 
Rytmy, říkanky, písničky, pohádka a pohybové 
i další různorodé prvky. Pravidelně jednou mě-
síčně, vstup volný. Program trvá zhruba 40 mi-
nut. V tomto termínu můžete přijít bez ohlášení 
– nebo se nám ozvěte na knihovna.dobris@se-
znam.cz, popř. na tel. č. 777 299 044, nabídneme 
vám místo ve skupině se stejně starými dětmi.

VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: MOŘSKÁ GIR-
LANDA – pondělí 6. 6. od 12 do 17 hodin
Taky už cítíte vůni moře a písku na dálku? 
To  zoufalé čekání na prázdniny vám pomůže 

KNIHOVNA PRO UKRAJINU
1) SBÍRKOVÁ KASIČKA
Městský úřad Dobříš pořádá veřejnou sbír-
ku na pomoc běžencům, jednu z kasiček 
najdete také v knihovně.

2) PŘIJĎ SI HRÁT I ODPOČINOUT  
DO KNIHOVNY! – každé úterý od 16.00
Děti, které se nečekaně octly v novém, nezná-
mém světě, mají na Dobříši místo, kam mohou 
šest dní v týdnu – samozřejmě zdarma. A kaž-
dé úterý od 16.00 se jim budou věnovat kni-

hovníci – program se bude měnit podle věku 
a potřeb dětí. Hry pro malé i větší děti, pomoc 
s prvními českými slovíčky, prohlížení kní-
žek, X-box, virtuální realita, deskové hry, pu-
zzle, jednoduché pohádky,… Kroužek bude 
v době letních prázdnin uzavřen.

3) ČEŠTINA PRO CIZINCE – kurz zdarma
Pořádáme již tři kurzy českého jazyka pro do-
spělé a mládež – o volných termínech se infor-
mujte v knihovně.

Knihovna: sestra Angelika, výtvarná dílna 
i piknikový bazar – letos trochu nově!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, prázdniny jsou za dveřmi a knihovna vám čekání na ně ráda zpří-
jemní nabídkou svých služeb a programů. V otvírací době knihovny si též můžete odpočinout v naší 
venkovní čítárně – RELAX BOoXu, kde pro vás stále doplňujeme zásobu bazarových knih k prohlíže-
ní i odnesení zdarma domů. A co dál?

Letní Kino na kolečkách v Dobříši
Pokud jste fanoušky filmu a libujete si v let-
ním počasí, máme pro vás skvělou zprávu! 
Do našeho města opět míří letní Kino na ko-
lečkách a my si tak budeme moci užít filmové 
zážitky pod širým nebem v krásném prostoru 
zámeckého anglického parku.

Tradičně chystají organizátoři promítání nové 
české komedie, kde se bude vybírat mezi fil-
mem Kdyby radši hořelo, Střídavka a Po čem 
muži touží 2.

„Rádi bychom, aby se také promítala jedna po-
hádka pro děti. Program a čas promítání bude 
upřesněn na webu města,“ dodala za město Dob-
říš paní Radka Brožová. 
V hledišti dobříšského letního kina se setká-
me ve středu 29. června, ve středu 27. čer-
vence a ve středu 24. srpna (změna programu 
vyhrazena – dle vládních opatření).
Ke sledování filmů pod širým nebem vás zve 
město Dobříš a Kino na kolečkách. 

Zpracovala DH
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Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do 
neděle 26. června 2022. Otevřeno: po–čt 
8.30–16 hod., ne 14–16 hod. Vstup zdarma!

4. 6. Milan Kundera: Jakub a jeho pán – diva-
delní představení. PREMIÉRA!!!
Podbrdské národní divadlo v režii Martina Zajíč-
ka uvede hru Jakub a jeho pán Milana Kundery. 
Melancholická komedie o úskalích lásky vyrůstá 
z rozkoše vyprávění (a přerušování) líbezných 
milostných historek i kruťáckých intrik; je to 
oslava krásy lidské pošetilosti i jejího rubu – hoř-
kosti z prázdnoty a opakování. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 4. června 
2022 od 19.30 hod. Vstupné 150 Kč. Předpro-
dej vstupenek v trafi ce U Davida.

10. 6. Bohemian Pink Floyd – Tribute band
Skupina Bohemian Pink Floyd vznikla na začát-
ku roku 2019 spojením zkušených hudebníků ze 
dvou do té doby existujících Pink Floyd tribute 
bandů. Do KD se vrací po dvou pandemických 

letech. Fanoušci originálu i revivalu se tedy mo-
hou těšit na známé a léty prověřené hudební 
pecky této legendární kapely.
I v současné sestavě působí dvě půvabné zpě-
vačky z Dobříše Katka Šindelářová a Alena Kai-
serová, takže to je další důvod přijít a konečně 
se trochu bavit...
Společenský sál KD, pátek 10. června 2022 
od 20.30 hod. Vstupné: 190 Kč (předprodej 
v trafi ce U Davida) a 220 Kč (Goout.net a na 
místě). Předprodej vstupenek od 17. 5. 2022.

Kultura červen 2022
Výstava: DVA OBZORY TICHA – Zuzana Hut-
ňanová a Alena Laufrová
Výstava dobříšské výtvarnice Zuzany Hutňano-
vé a pražské grafi čky Aleny Laufrové je třetím 
společným projektem. Jejich přátelství bylo 
stvrzeno kdysi v Čapkově Strži a trvá a sílí do-
dnes.

Výtvarné umění je vlastně mlčenlivé, tiché, spo-
juje se s divákem vnitřními hlasy. Výstava vybízí 
k možnému dialogu dva tvůrčí obzory. Uvidíme 
malbu, keramiku, kombinované kresebné tech-
niky a autorské objekty z papíru – knihy a reliéfy.

Zámek Dobříš se těší na vaši návštěvu…
Zámek Dobříš zahájil v sobotu 14. května 2022 
turistickou sezónu. Přijďte se podívat do nově 
upravené francouzské zahrady a užít si kouzlo 
jednoho z nejkrásnějších zámků u nás.
Od 14. května 2022 je pro veřejnost na zámku 
Dobříš otevřen revitalizovaný francouzský park 
a nové prostory zámecké oranžérie. Z bývalých 
technických místností oranžérie je nyní vytvoře-
na expozice vody a lesa. Co vše zde na návštěv-
níky čeká, prozradila vedoucí provozního úseku 
dobříšského zámku paní Kateřina Doušová: 
„V nové interaktivní expozici nazvané Voda a život 
čeká návštěvníky plno zábavných aktivit, nových 

informací a her nejen pro děti. Interaktivně pojata 
byla také expozice nazvaná Tajuplný les. Dále mů-
žete navštívit expozici o Františku Ignáci Platzero-
vi, významném barokním sochaři. V prostorách 
oranžérie byla slavnostně otevřena a veřejnosti 
zpřístupněna dlouho očekávaná galerie obrazů 
Emilie Milerové, na kterou navazuje expozice zá-
meckého zahradnictví.“
To ovšem není vše. Na venkovní severní stěně 
oranžérie vás jistě zaujme nově vymalovaná ilu-
zivní malba a ve francouzském parku pak napří-
klad opravená fontána dětí hrajících si s rybou, 
chrliče vody či obnovené bazénky. V přilehlém 

anglickém parku můžete mimo jiné navštívit mi-
nizoo nebo si udělat příjemnou procházku pod 
stínem stromů.
Vnitřní prostory zámku Dobříš budou zpřístup-
něny později.
„Ve vnitřních prostorách zámku připravujeme 
novou prohlídkovou trasu. Interaktivní expozi-
ce bude vyprávět příběh dvou starobylých rodů 
od 10. století přes období Marie Terezie, období 
světových válek, totality až k následném návratu 
ke svobodě,“ upřesnila paní Doušová ze Správy 
zámku Dobříš.

OTEVÍRACÍ DOBA ZÁMKU DOBŘÍŠ:
Oranžérie (vstup z anglického parku) – mož-
nost zakoupení vstupenek do Oranžérie 
a francouzského parku:
květen, červen, září
středa–neděle 9.00–17.00 hod.
červenec, srpen
úterý–neděle 9.00–18.00 hod.

Návštěvní centrum – možnost zakoupení 
upomínkových předmětů a vstupenek do 
francouzského parku a Oranžérie:
květen, červen, září
středa–neděle 8.00–16.15 hod.
červenec, srpen
úterý–neděle 9.00–17.15 hod.

Anglický park otevřen denně zdarma od 7.00 
do 21.00 hod.

Zpracovala DH, autor foto: Denisa Havlíčková

Připravujeme:
23. 7. Summer fest Dobříš 2022
Ani letos si nenechte ujít naši tradiční hudební 
akci, která se opět uskuteční ve skate/bike par-
ku V Lipkách. I letos přijedou na Dobříš zahrát 
skvělé kapely, na které se určitě vyplatí přijít… 
Budou to domácí Los Fotros, našlápnuté Lety 
mimo, energičtí Deaf Heart, balkánský Cirkus 
Problem a mladá hořovická kapela The Agies.
Tak neváhejte a přijďte, léto a muzika, to patří 
k sobě. Více informací o programu v příštích DL. 
Sledujte facebook a webové stránky KD Dobříš. 
Těšíme se na vás!

Jindřiška Kastnerová
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Noc kostelů na Dobříši
V pátek 10. června budete mít jedinečnou 
příležitost poznat dobříšský kostel jako mís-
to odpočinku, přijetí a krásné hudby. Po mši 
svaté v 18.00 bude následovat program na 
jednotlivých stanovištích: 
• hudební vstupy a cappella – zpěv mezzosop-

ranistka Pavla Švestková 
• korálkování – výroba křesťanských symbolů 

z korálků z Preciosy (děti i dospělí) 
• přímluvná modlitba – možnost požádat 

o modlitbu za své záležitosti 
• možnost rozsvítit svíčku, vylosovat citát z Bible 
• možnost rozhovoru s knězem v soukromí 

oratoře 
• nabídka knih pro děti i dospělé z oblasti spiri-

tuality, psychologie, filozofie
Doba programu 19.00–21.00, ukončení dle ná-
vštěvnosti. www.nockostelu.cz

Dobříšské večery hudby
Zveme na koncert pořádaný ve čtvrtek 16. června 2022 od 19.00 v Zrcadlovém sále 
dobříšského zámku.
Představí se King‘s College London Symphony Orchestra pod vedením dirigenta Phoebuse Kyria-
koudise. Zazní skladby od Sibelia, Reineckeho, Williamse, Elgara, Bizeta a Ka Youn Yoo.
Symfonický orchestr King‘s College London je stěžejním tělesem hudební fakulty Univerzity King‘s 
College v Londýně. Prosadil se na hudební scéně hlavního města a stal se jedním z nejlepších stu-
dentských orchestrů ve Velké Británii. Orchestr sdružuje nejlepší členy z mnohých londýnských in-
stitucí i ze samotné domovské univerzity.
Vstupné – dospělí 250 Kč, studenti a děti vstup volný. Předprodej vstupenek v návštěvním centru 
zámku a půl hodiny před zahájením koncertu. Koncert je pořádán Římskokatolickou farností Dobříš 
ve spolupráci s The Prague Concert Co.  Ivo Kylar

Pozvánka na slavnostní Svěcení varhan a Noc kostelů
V pátek 10. června se koná tradiční Noc kos-
telů. Dobříšský kostel Nejsvětější Trojice bude 
otevřen od 18 hod., kdy po bohoslužbě budou 
mít návštěvníci možnost vyrobit si z korálků 
Preciosy ornament, zapálit svíčku nebo požádat 
o modlitbu za své potřeby. Také kněz P. Angelo 

bude k dispozici k rozhovoru, zájemci si budou 
moci zakoupit křesťanskou literaturu. Program 
bude prokládán hudebními vstupy mezzosop-
ranistky Pavly Švestkové. 
V neděli 12. června budou při mši svaté v 9 hod. 
slavnostně posvěceny nové varhany v dob-

říšském kostele Nejsvětější Trojice. Svěcení se 
ujme pomocný biskup Karel Herbst. Zájemci 
budou moci zhlédnout výstavu v Pastoračním 
centru sv. Tomáše, která zmapuje celou historii 
výroby nových varhan.

Mgr. Veronika Tetuová

Noc kostelů
Noc kostelů – den, kdy jsou otevřeny všem a do-
kořán kostely, kaple a modlitebny – letos v Čes-
ku připadá na 10. června.
V dobříšském evangelickém kostele program 
zahájíme v 19.00 hod. krátkou vernisáží ja-
ponských tušových maleb sumie výtvarníka 
Rudolfa Měřínského, následovat bude koncert 
pražského smíšeného sboru Lucky Voice Band. 
Ten ztvárňuje hudbu rozmanitých kultur, stylů, 
jazyků a emocí a koncertuje s úspěchem jak 
v Česku, tak v zahraničí. Pod vedením talentova-
né a energické sbormistryně Lucie Freiberg za-
zní písně duchovní i lidové, nebudou chybět ani 
spirituály. Sboristé Lucky Voice Bandu budou 
rádi, když přijdete jejich radost ze zpěvu společ-
ně s námi 10. června do dobříšského evangelic-
kého kostela sdílet.

Srdečně zve staršovstvo ČCE Dobříš

Venkovský dům světoznámého spisovatele Karla 
Čapka má neopakovatelné kouzlo. Z bezplatné-
ho parkoviště je to procházkou kolem rybníka 
jen 400 metrů, k domu skrytému pod hrází se 
dostanete i po turistických značkách nebo cy-
klostezce. Relaxovat můžete v tiché zahradě, 
třeba u bistra s prodejem z okénka a posezením 
pod vysokými stromy nebo v původní Čapkově 
pergole. Naším tipem je dobrá káva od místní-
ho dodavatele honduraského původu. Novotou 
voní také dvanáctistránkové retro noviny prvore-
publikového stylu se spoustou dobových článků, 
úsměvných fotek, inzerátů a zajímavostí o poby-
tu Čapka i jeho blízkých na Strži.   

Do 20. září je k vidění nová výstava „V nouzi po-
znáš přítele“, na své si přijdou třeba ctitelé Huga 
Haase nebo Karla Poláčka. Až do konce října tu 
budou k vidění dosud nevystavované perličky 
ze soukromých sbírek, třeba rukopis Karla Čap-
ka se soupisem dřevin k výsadbě kolem domu 
nebo dopisy a básně Josefa Čapka a Ferdinanda 
Peroutky z koncentračního tábora. Připomeň-
me také expozici v prvorepublikové garáži, 
mapující čtyři století tradice místních hamrů, 
strojíren a hutí. 
V rámci festivalu Středočeské kulturní léto se 
v  zahradě na Strži uskuteční čtyři akce. Zahá-
jíme v sobotu 11. června od 18 hodin čapkov-
ským představením Vršovického divadla MANA. 
Inscenace Věry Maškové „Ve dvě na Kodaňské“ 
přiblíží mnohaletý konflikt dvou milujících se 
duší, Karla Čapka a herečky Olgy Scheinpflu-
gové. Víte, že doživotní užívání Strže dostali od 
příbuzného, podnikatele Václava Palivce, jako 
dar ke svatbě, završující jejich patnáctiletou 
známost? Více informací:  
www.capek-strz.cz, www.facebook.com/Pamat-
nikKarlaCapka, www.instagram.com/pamatnik-
karlacapka  

Zdeněk Vacek 
Foto: archiv Památníku Karla Čapka

Ke kávě u Čapka retro noviny!
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše (denně kromě pondělí od 9.00 do 
17.00) láká nejen novou výstavou „V nouzi poznáš přítele“, romantickou zahradou 
s  kvetoucími záhony či vůní honduraské kávy v bistru pod stromy. Za rozumnou 
cenu espressa si přikupte prvorepublikové retro noviny se spoustou úsměvných fo-
tek i příběhů o velkém umělci a jeho blízkých. 
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FESTIVALU ZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠZÁMEK DOBŘÍŠ
OPEN AIR

10. – 14. 8.22
předprodej vstupenek: Goout.net, Zámek Dobříš
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10. 8. STŘEDA
19:30  Galakoncert v parku (francouzský park Zámku Dobříš)

Hudba nejen W. A. Mozarta v zahradách francouzského parku nás přenese do atmosféry 18. století 
zároveň s překvapením večera.  Jaroslav Svěcený – housle, Collegium Jaroslava Svěceného, Hana Jonášová
– soprán, Karel Untermüller – viola, Lucie Tóth – klavír, Zdeňka Žádníková  – průvodní slovo. 
Vstupné 390 Kč

11. 8. ČTVRTEK
19:30  Varhanní slavnost (kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši) 

Jaroslav Svěcený – housle, Pavel Svoboda - varhany, Zdeňka Žádníková Volencová – autorské básně, 
příčná flétna. Přijďte si užít energii a nádherný zvuk nových dobříšských varhan. Vstupné 290 Kč

12. 8. PÁTEK
19:30  Ve znamení ohnivého tanga! (nádvoří Zámku Dobříš)

Večer nabitý emocemi a hudbou hudebního mága Astora Piazzolly! Jaroslav Svěcený – housle, 
Markéta Laštovičková, Martin Šulc, Martin Kot, Viktor Stocker – akordeon, host: tanečník flamenga 
Eduard Zubák s partnerkou. Vstupné 390 Kč, senioři a studenti 290 Kč

13. 8. SOBOTA
11:00 Kašpárek domek staví (nádvoří Zámku Dobříš)

Pohádka pro celou rodinu – divadelní soubor LOKVAR. Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, 
rodinné vstupné 2+2/5 za 300 Kč

11:00 a 13:00 Slavné evropské housle 17.–20. století – výstava 
(Konírna Zámku Dobříš) Komentované prohlídky soudního znalce Jaroslava Svěceného. 

19:30    Na Vivaldiho! (nádvoří Zámku Dobříš) 
Unikátní koncertní a divadelní večer aneb Co jste o Vivaldim možná ještě neslyšeli! Scénář a režie: 
Zdeňka Žádníková, komorní orchestr Virtuosi Pragenses, v roli Antonia Vivaldiho Jaroslav Svěcený. 
Vstupné 490 Kč, senioři a studenti 390 Kč

14. 8. NEDĚLE
11:00 Matěj a čerti (nádvoří Zámku Dobříš)

Pohádka pro celou rodinu – divadelní soubor LOKVAR. Vstupné 100 Kč, děti do 3 let zdarma, 
rodinné vstupné 2+2/5 za 300 Kč

19:30 Ciganski diabli (SK) a Jaroslav Svěcený (nádvoří Zámku Dobříš)
…. česko-slovenský uragán proletí dobříšským zámkem 
Vstupné 490,- Kč , senioři a studenti 390,-Kč 

PODPOŘMESPOLEČNĚČESKOUKULTURU.TĚŠÍMESENAVÁS.
Akce je spolupořádánaměstemDobříš a koná se pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje
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Příprava na léto v Aerobik studiu Orel Dobříš
Závodní sezóna je v plném proudu a my se 
opět můžeme pochlubit úspěchy našich týmů 
z posledních závodů. Zlato na závodech Mistry  
s Mistry 8. 5. v Kutné Hoře vybojoval tým 
mladších juniorek se skladbou Jin Jang, tým 
dětí a  kadetek přivezl stříbro a bronz získaly 
juniorky starší. Také dance tým Áquilas nás 
skvěle reprezentoval na závodu Česko se 
hýbe 28. 4. v Praze, odkud zaslouženě přivezl 
bronzovou medaili. Na svou závodní premiéru 
se chystá i tým závodní přípravky, který bude 
soutěžit v  kategorii tým show se svojí sklad-
bou Čarodějky ze země Oz. Budeme jim držet 
palce, ať se jim závod vydaří.
Pokud stále nevíte, co s dětmi o letních prázd-
ninách, u nás v orlovně se o ně umíme posta-
rat. Máme připravené tři turnusy příměstských 
táborů. První dva termíny v červenci jsou sice 
již obsazené, ale v turnusu na konci srpna, 
29.–31. 8., se místa určitě ještě najdou. Program 

na Sport Campech je velmi pestrý, sportuje-
me v  orlovně i venku, děláme celodenní výle-
ty a každý turnus je vždy tematicky zaměřený. 
Dětem je zajištěn pitný režim, oběd, dopolední 
a odpolední svačina a nuda u nás nemá místo.

Tancem nadšená děvčata od 13 let se můžou 
přihlašovat na náš Taneční kemp, který se koná 
od 21. 8. do 26. 8. v RC Štědronín. Věnovat se bu-
deme různým moderním tanečním technikám 
a nácviku choreografií a po absolvování kempu 
je možné pokračovat v našem závodním dance 
týmu Áquilas. Podrobné informace naleznete 
na našich webových stránkách.
Stalo se již tradicí, že na konci června pořádáme 
pro všechny děti, které k nám chodí sportovat, 
i jejich rodiče oblíbený táborák s opékáním buř-
tů. Symbolicky tak zakončujeme další odcvičený 
školní rok. Tentokrát se sejdeme ve středu 29. 6. 
od 16 hod. na hřišti v orlovně. Všichni jsou srdeč-
ně zváni. Již nyní pracujeme na pestré nabídce 
cvičení a sportování roku dalšího. My už se moc 
těšíme i na některé nové dětičky, nabídka bude 
opět velmi široká, a nezapomeňte, jak zní naše 
heslo: POZOR! Cvičení způsobuje zdraví a radost!

Tým ASOD

BSK JUNIORS TEAM 
BSK JUNIORS TEAM, z. s., je dětský cyklistický 
oddíl zaměřený na horská kola. Oddíl byl, jako 
samostatná právnická osoba, založen v březnu 
2022, ale jeho kořeny sahají až do roku 2018, 
kdy byl v Novém Kníně založen oddíl BSK CYK-
LO-MARKET JUNIORS, a většina tehdejších členů 
jsou i dnešními členy BSK JUNIORS TEAMu. 
Tréninky dětí vedou trenéři Gabriela Hrubá 
a  Jakub Furch, oba ostřílení závodníci a zkuše-
ní trenéři v práci s dětmi. Oddíl sídlí na Dobříši, 
kde probíhá většina cyklistických tréninků, zim-
ní tréninky pak v rámci spolupráce s T. J. Sokol 
Nový Knín probíhají v sokolovně v Novém Kníně. 
Trénujeme 3× týdně, na začátku závodní sezóny 

březen/duben vyrážíme v rámci ČR na několika-
denní soustředění.
Závodní sezónu většinou startujeme na pře-
lomu dubna/května a končíme v říjnu. Tým se 
společně účastní závodů horských kol seriálu 
Kola pro život, Pražského a Českého poháru a lo-
kálních oblíbených závodů (Pařez, Dolnohbitský 
tvrďák, Brdonoš atd.).
Oddíl je registrovaný v Českém svazu cyklistiky 
a v České unii sportu.

Nábor nových členů do BSK JUNIORS 
TEAM pro děti ve věku 7–14 let  
17. června 2022
16.00–16.30 hod. prezentace
16.30–18.00 hod. nábor 
(fyzické a cyklistické dovednosti, společná vy-
jížďka)
Restaurace Krmelec Vlaška Dobříš

Baví tě horská cyklistika, chceš s námi tréno-
vat, jezdit po závodech a stát se členem naše-
ho týmu? Přijď s kolem za námi.
BSK JUNIORS TEAM, z. s., bskjuniors@seznam.cz, 
777 846 215

Gabriela Hrubá, předseda spolku

Klub seniorů Dobříš
Všem svým členům připomínáme pláno-
vané červnové akce:
8. 6. 2022 – Hořovice
Prohlídka zámku, památná místa. Výlet pří-
městskou dopravou. Odjezd v 8.35 hod. z ná-
městí, zastávka č. 6.

11.–16. 6. 2022 – Sezimovo Ústí
Wellness Hotel MAS, rekondiční pobyt. 
Finanční náklady hradí účastník. Závazně 
obsazeno 25 míst, volné ještě 1 místo.

22. 6. 2022 – Lány
Zámek, park, muzeum T. G. Masaryka. Cena 
zájezdu 250 Kč, autobus zajištěn.

29. 6. 2022 – členská schůze v kulturním 
domě od 13.30 hod.
Kromě zhodnocení činnosti za 1. pololetí 
roku bude pozornost věnována našim jubi-
lantům.

Každé pondělí v době 13.30–15.30 hod. 
se rádi scházíme k popovídání, zpívání, 
předčítání a jiné zájmové činnosti v klu-
bovně komunitního centra Svět dobrých 
lidí u rybníka Papež. Tam získáte případně 
další informace.
Těšíme se na setkání! 

Výbor klubu

Dne 4. 5. 2022 navštívili členové Klubu seniorů 
Dobříš rodinnou sklárnu Rückl v Nižboru. 
Prohlídka sklárny i výklad průvodkyně se setkal 
s velkým zájmen.

Členské schůze Základní organizace ČZS Dobříš
Vážení přátelé, naše Základní organizace 
ČZS Dobříš dne 7. května 2022 zorganizovala 
jednání členské schůze, na kterém bylo přija-
to toto usnesení:
1. Členská schůze souhlasí se zprávou o činnosti 

ZO ČZS Dobříš za rok 2022.
2. Členská schůze souhlasí se zprávou o hospo-

daření za minulé období.
3. Členská schůze bere na vědomí zprávu KK.
4. Členská schůze souhlasí s plánem činnosti na 

rok 2022.
5. Členská schůze pověřuje výbor ZO k dalšímu 

jednání o nové osadě s místní samosprávou 
a s OVOZP.

6. Členská schůze se usnesla na dobrovolných 
brigádách na moštárně, a to každou první so-
botu v měsíci od 8.00.

7. Členská schůze se usnesla na zvýšení odměny 
ze 70 Kč na 140 Kč při zvýšení ceny za pálení 
na 195 Kč/l pro cizí a 170 Kč/l pro členy orga-
nizace.

8. Žádáme všechny členy organizace, aby se do-
stavili během měsíce května vždy v pátek od 
14.00 do 18.00 nebo 
v sobotu od 8.00 do 
10.00 na moštárnu 
s  platnou legitimací 
ke kontrole člen-
ských známek.

Karel Vítek, předseda 
ZO ČZS Dobříš
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Středočeský přebor ve sportovní gymnastice 
v Týnci nad Sázavou 10. 5. 2022

Vrchol závodní sezóny pro dobříšské gymnast-
ky se velmi vydařil. Vyslali jsme 4 družstva. Třem 
z nich zacinkaly na krku medaile.

V kategorii mladší žákyně I (2013–14) jsme zís-
kali bronzovou medaili (Čechová Jana, Slezáko-
vá Scarllet, Strnadová Eliška). Nejlépe se umístila 
Jana – 6. místo, Eliška byla 7. a Scarllet 20. 

V kategorii mladší žákyně II (2011–12) získa-
la děvčata stříbrnou medaili (Guttenbergová  
Terezie, Sochorová Helena, Beranová Kateřina, 
Carbochová Marie). Zároveň si Terka vybojova-
la jako jednotlivkyně 3. místo a postoupila na 
republikové finále do Prahy. Maruška 11., Helča 
13., Kačka 15.

V kategorii starší žákyně III (2011–09) obsadila 
děvčata 5. místo (Hrdličková Barbora, Laštovko-
vá Sofie, Baudisová Markéta). Nejlépe se umístila 
Barča na 6. místě jako jednotlivkyně, Sofie 17., 
Markéta 23.

V kategorii starší žákyně IV (2008–07) také děv-
čata stála na 3. stupínku, o zisk bronzové me-
daile se postarala 8. Hošková Hana, 12. Vávrová 
Karolína, 14. Mandová Sabina. 
Celkem se závodu zúčastnilo 135 závodníků 
a závodnic z 9 oddílů Středočeského kraje.

Soňa Lásková, foto: J. Holcová 
(úprava Soňa Lásková)

Dráčata si na zimní spánek nepotrpí
Ačkoli zima je u mnoha živočichů obdobím 
hibernace a odpočinku, Dráčata jsou stále ak-
tivní, tedy alespoň ta dobříšská. Zdejší oddíl 
rodinného skautingu ukazuje, že chuť potkávat 
se a zažívat společná dobrodružství jeho čle-
nům rozhodně nechybí. Po lednové opičí dráze 
v  dobříšské sokolovně proto naplánovali hned 
dvě další akce.
V únoru se členové oddílu vydali na návštěvu 
Zooparku jeleni Homole. Zejména ti mladší 
ocenili, že si mohou zvířecí osazenstvo pro-
hlédnout skutečně zblízka a některá ze zvířat 
dokonce krmit. Úspěch měli králíci, malá pra-
sátka, elegantní daňci i poněkud netradiční 
skotští tuři s dlouhou srstí. Dětské hřiště ve 
spodní části areálu pak radost z pobytu venku 
ještě zvýšilo.
Březnová výprava vedla ke Kozičínu. Na rozdíl 
od únorové akce se tentokrát šlo dále od civili-

zace, a tak bylo mnohem více času na společné 
hry. Děti si zkusily překonat imaginární potok 
po krách (které byly zastoupeny novinovými 
listy) a po vzoru pohádky O dvanácti měsíčkách 
si mohly v lese nasbírat borůvky a maliny, na 
kterých si společně pochutnaly. Díky sbíraní pří-
rodnin získaly děti nové znalosti o světě kolem 

Sokol Dobříš:  
Červen patří dětem
V neděli 5. června naše jednota pořádá akci pro 
děti – Cestu za pohádkovým dědečkem. Tato 
akce proběhne v anglickém parku, na cestu je 
možné se vydat od 10.00 do 12.00. Přijďte se 
projít lesem plným pohádkových bytostí a spl-
nit hravé úkoly. Na konci stezky vás bude čekat 
pohádkový dědeček s odměnou.
Ve čtvrtek 16. června od 17.00 proběhne v so-
kolovně akademie, během které vystoupí oddíly 
dětí i dospělých a předvedou, čemu se během 
cvičebního roku věnovaly. Těšit se můžete na 
představení sletových skladeb, ukázky cvičení 
na nářadí a s různým náčiním apod.
Další červnovou akcí pro děti bude opičí dráha. 
I letos jsme se zapojili do celorepublikového pro-
jektu Noc sokoloven. V rámci této akce pořádáme 
pro veřejnost výstavu starých fotografií naší jed-
noty a opičí dráhu pro děti. Obojí proběhne v so-
botu 25. června od 10.00 do 11.30 v sále dobříšské 
sokolovny. Na všechny akce jste srdečně zváni.

Za T. J. Sokol Dobříš Gita Otavová

nás a nechybělo ani dobrodružství ve formě zá-
věrečné návštěvy lanového centra.
Nyní se všechna Dráčata těší, až jim jarní vítr 
foukne trochu teplého vzduchu pod křídla a bu-
dou moci vyrazit za dalšími společnými zážitky.

Za 3. oddíl Dráčata Dobříš Petr Bílek
Děkujeme městu Dobříš za finanční podporu čin-
nosti dobříšského skautského Střediska prof. Oliče.

Skautské Středisko prof. Oliče Dobříš 
pořádá příměstské tábory pro děti  
ve věku 6 až 11 let. Můžete se těšit 
na různé hry a výlety! 
Ponorka: 15.–19. 8. 2022
Expedice do džungle: 22.–26. 8. 2022
V ceně je zahrnut oběd a veškěrý materiál 
k aktivitám. Program probíhá v čase 8.30–
16.00 hod. Děti je možné přivést od 7  hod. 
Tábor se odehrává v prostorách a okolí 
skautských kluboven Papežanka. 
Přihlášky na webu: dobris.skauting.cz
Kontakt: primestak.dobris@skaut.cz
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Humanitární koridor přímo na Ukrajinu
Kdo jsme?
Humanitární koridor na Ukrajinu vznikl v reakci 
na válku na Ukrajině. Jeho zakladatel Matouš 
Bláha, který pochází z Dobříše, se o humanitární 
pomoc zajímá dlouhodobě. Do této doby půso-
bil především v Bosně a Hercegovině s iniciativou 
Balkan Solidarity Network, kterou založil s další-
mi dobrovolníky. 

Co děláme?
V návaznosti na vývoj celé situace na slovensko-
-ukrajinské hranici se nyní plně zaměřujeme na 
převoz humanitární pomoci přímo na Ukrajinu. 
Na Slovensku pronajímáme hlavní sklad, který 
je k dispozici všem organizacím a jednotlivcům. 
Naše organizace je schopná převézt jakékoli 
množství humanitární pomoci prakticky na kte-
rékoli místo na Ukrajině. 

Jak to děláme?
Od začátku války jsme na Ukrajině každý den, 
tým 20 dobrovolníků je stálý. Máme kontakty 
na spediční ukrajinské firmy, které nám pomá-
hají s logistikou. To, co kriticky chybí, je logis-
tika z Evropy přes hranice na Ukrajinu. Většina 
řidičů nemůže přejet hranice, aby humanitární 
pomoc naložili, a většina evropských kamionů 
nemůže na Ukrajinu z důvodu války. Následně 
je tu obrovský problém s naftou. Na Ukrajině se 
prakticky nedá koupit, proto ji musíme dovážet. 
Napříč všemu se nám daří vše, co k nám dove-
zete, téměř okamžitě dostat na druhou stranu. 
Destinace, které podporujeme a kde se snažíme 
reagovat na stále se měnící situaci, jsou napří-
klad Mykolajiv, Oděsa nebo Charkov.

Co dál?
Ukrajinci si ve válce vedou výborně a všechny 
nás těší, že pomalu vytlačují skřety z některých 
území, jako je například oblast okolo Sumy, nic-
méně ještě zdaleka nemáme vyhráno. Válka ne-
končí, přichází horké léto, je potřeba voda, jídlo 
a nafta.

Žádáme všechny, kdo mají chuť pomoci ať už 
finančně na nákup chybějících potravin, nebo 
na provoz našich vozidel. Nebo mladší ročníky, 
pokud mají řidičský průkaz a chuť se zapojit. 
Ozvěte se nám na e-mail: humanitarnikoridor@
seznam.cz nebo na stránky www.koridorua.cz. 

Finanční sbírka: 
www.doinio.cz/humanitarni-koridor-primo-na-
-ukrajinu. Možné je přispět i na transparentní 
účet: 2401922355/2010.

Termín potravinové sbírky na Dobříši v červnu:
Kdy? 20.–25. 6. 2022 (9.00–19.00) nebo po te-
lefonické domluvě

Kde? Pastorační centru sv. Tomáše, Na Nábřeží 
1650, Dobříš

Co?
 hygienické potřeby:
• dámské vložky, tampony
• pleny pro děti, ale i dospělé
• prací prostředky
• úklidové prostředky

	trvanlivé potraviny:
• konzervy už hotových jídel
• voda
• kojenecké výživy
• olej
• instantní polévky
• těstoviny
• luštěniny
• koření
• mouka

Zodpovědná osoba: 
Irena Bláhová, tel.: +420 724 306 135

Matouš Bláha
 (redakčně upraveno)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky

Dne 19. května 2022 by 
naše maminka, babič-
ka a  prababička, paní  
Milada Čechová, oslavila 
90. narozeniny. Zároveň 
14. srpna uplyne již 8 let 
od jejího úmrtí. Kdo 
jste ji znali, vzpomeňte 
s námi. 

S láskou a bolestí syn Tomáš s rodinou 
a dcera Hana.

Neodešel jsi navždy, zů-
stáváš stále živý ve vzpo-
mínkách nás všech, kteří 
jsme Tě milovali…
Dne 16. června 2022 
uplyne 8 let, kdy nás na-
vždy opustil náš milova-
ný manžel, tatínek a dě-
deček František Novotný. 

S láskou vzpomíná manželka Věra, 
syn Tomáš a dcera Ilona.

Dne 9. června 2022 
uplynou 2 roky, kdy nás 
navždy opustil náš milo-
vaný syn, manžel, otec 
a dědeček pan Zdeněk 
Peták z Dobříše, který by 
se letos 28. června dožil 
66 let.

S láskou na něj stále vzpomíná celá rodina. 
Vy, kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

Děkujeme.

Dne 9. června 2022 by se dožil 90 let pan 
Vratislav Rainer a 3. července 2022 by se paní 
Věra Rainerová dožila 89 let, oba z Dobříše.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 17. června 2022 
tomu bude již 10 let, 
kdy nás navždy opustil 
pan Josef Palivec z obce 
Drevníky.

S láskou vzpomíná 
celá rodina.

Poděkování
Srdečně děkuji panu starostovi našeho měs-
ta a zároveň i Klubu seniorů Dobříš za milé 
blahopřání k mému jubileu. 

Jiřina Knesplová, Dobříš

Poděkování panu starostovi, paní místosta-
rostce a panu místostarostovi za přání a dá-
rek k mým 98. narozeninám. 

Vlasta Fiřtová
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roku 2019 provozujeme vlastní sítotiskovou díl-
nu, umíme na textil tisknout i zajímavé obrázky, 
nápisy či loga. 
Nově si u nás mohou zájemci zakoupit i sa-
motné látky pro vlastní tvorbu. Nabízíme také 
službu cateringu ve formě slaného či sladkého 
pohoštění. Vytvořili jsme pracovní místa i pro 
muže, kteří zajišťují drobné stavební a údržbář-
ské práce a údržbu zeleně. 

Pod názvem naší nové společnosti připravuje-
me webové stránky, kde se budete moci s na-
bízenými službami i produkty seznámit podrob-
něji. 
Všem vám, kteří nám věříte a podporujete nás, 
srdečně děkujeme. 

Noemi Trojanová

Co se děje v komunitním centru Svět dobrých lidí
Do pomoci Ukrajině jsme se vrhli rovnýma no-
hama. Dva dny po začátku války jsme s pomocí 
široké veřejnosti dali dohromady první sbírku, 
která již v pondělí směřovala na slovenskou 
hranici do Sobrance a dále na Ukrajinu. Vlna so-
lidarity byla obrovská, zapojily se obce a mnoho 
jednotlivců nabídlo pomocné ruce i dopravu. 
Nedlouho po začátku války do centra začali cho-
dit pro pomoc váleční uprchlíci. Především ženy 
s dětmi poptávaly oblečení, jídlo a rady, kam se 
dále obrátit pro pomoc.

Začátkem března přišla paní učitelka Andrea 
Boženiková z Dolních Hbit se svými žáky s ná-
padem uspořádat pro ukrajinské děti relaxač-
ní odpoledne, kde se seznámily a dozvěděly 
se navzájem o svých kulturách. Takto se zatím 
konala čtyři setkání a každý měsíc pokraču-
jeme. Nesmírně si vážíme ochoty studentů 
Gymnázia Karla Čapka a paní profesorky Ben-
dové, kteří nabídli svá páteční odpoledne 
k doučování jazyka svým ukrajinským vrstev-
níkům.

Vážení spoluobčané, 
před více než sedmi lety jsme v rámci Charity 
Starý Knín otevřeli dílnu a krámek Rukama no-
hama, kde jsme začali se zaměstnáváním sociál-
ně a zdravotně znevýhodněných osob. I díky vaší 
podpoře se dílna s krámkem udržela přes neleh-
ké covidové období a stále se rozvíjí. Aby u nás 
našlo uplatnění více zdravotně znevýhodněných 
osob, rozhodli jsme se založit sociální firmu. 

Prvního dubna tedy vznikla sociální fir-
ma Xaverius, s. r. o., která kromě textil-
ní dílny nabízí i další služby. 
Na originální zboží z naší dílny se můžete přijít 
podívat do krámku Rukama nohama v Dobříši 
v Pražské ulici 271. Prodáváme zde výrobky ur-
čené k přímému užití, dárky pro radost či jiné 

dekorativní předměty. V případě zájmu jsme 
schopni šít i bytové doplňky, jako jsou například 
závěsy, ubrusy, přehozy a podobné. Protože od 

Dílna a krámek Rukama nohama se stávají součástí 
společnosti Xaverius, s. r. o.

V dubnu začaly kurzy českého jazyka pro Ukra-
jince. Místostarostka obce Ouběnice paní Zlata 
Koukolíčková nabídla dvě svá volná dopoled-
ne k výuce příchozích. Kurzy byly rozděleny na 
pokročilé a začátečníky. Účast je opravdu hojná 
– dospělí se v průběhu kurzu zdarma učí nejen 
jazyk, ale poznávají i naše reálie.
Dne 14. května patřilo odpoledne v centru se-
tkání ukrajinských a českých žen i dětí, kdy si 
spolu uvařily speciality svých kuchyní a děti tvo-
řily veselé dekorace.
Neobešli bychom se bez samotných ukrajin-
ských žen, které se zapojily do pomoci přímo 
v komunitku. Třídily přijaté věci do komunitního 
šatníku, pomáhaly s distribucí potravinové po-
moci a přeložily propagační materiál k nabízené 
pomoci nebo k akcím. V neposlední řadě nám 
velmi pomohly s tlumočením potřeb příchozích 
zde v centru.
Do Světa dobrých lidí prozatím dorazilo 
561  ukrajinských osob, které čerpaly humani-
tární pomoc. Potraviny jsme vozili z potravi-
nové banky Central, ale vzhledem k situaci se 
hodí opravdu každá pomoc. Proto děkujeme 
obchůdku Bakulenky a všem, kteří se rozhodli 
přispět na nákup potravin! 

Mimo výše zmíněné aktivity se toho u nás děje 
mnoho, stále realizujeme Kreativní malování, 
Nordic walking, kurz Šití s Verčou, různá tvoření 
a na červen se chytají další akce. Od dubna pro-
story využívá Klub seniorů Dobříš, jehož členo-
vé se u nás pravidelně scházejí.
Pro další dotazy a informace volejte kancelář 
MAS Brdy–Vltava na tel. 605 344 750 nebo koor-
dinátorce centra na tel. 603 592 627. Pro aktuální 
dění sledujte facebook Svět dobrých lidí.

Projekt SVĚT DOBRÝCH LIDÍ – Komunitní cent-
rum, s registračním číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_
047/0016105, je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým MAS Brdy–Vltava 
Eva Lenhartová
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Stále živý odkaz starosty 
Adolfa Scharta 
Jsou lidé, na které by se zapomínat nemělo, 
a naopak si na ně vzpomenout při každé možné 
příležitosti. Jedním z nich je i bývalý člen Okraš-
lovacího spolku města Dobříš Adolf Schart, 
od  jehož tragické smrti letos uplyne 80 let. 
Tento významný dobříšský starosta se narodil 
2. června 1899 v Kopidlně. Po roce 1901 se rodi-
na přestěhovala do Prahy, kde Adolf vystudoval 
Vyšší průmyslovou školu strojírenskou. Po od-
chodu ze školy nastoupil do železáren ve Staré 
Huti u Dobříše, kde žil a pracoval jeho dědeček, 
truhlářský mistr. Díky tomu nemusel nastoupit, 
jako inženýr strojírny, do války. Na železárny byl 
během 1. svět. války nařízen vojenský dohled, 
protože byly dodavatelem pro rakousko-uher-
skou armádu. Po skončení války se s vedením 
závodu nepohodl v otázkách na modernizaci 
závodu, které jako inženýr navrhoval. Pokoušel 
se také zasadit o zlepšení a řešení sociálních 
podmínek, včetně zvyšování mezd. V roce 1922 
železárny opustil. 
Již předtím si v roce 1919 vzal za manželku 
dceru hoteliéra Heinze Otýlii a v roce 1920 se 
jim narodila dcera Dagmar. Po odchodu ze 
železáren jej Heinz zaměstnal ve svém hotelu 
„Na knížecí“. Adolf Schart byl v Dobříši veřejně 
činný v  Sokole, ve straně Českých socialistů 
a byl členem městského zastupitelstva. V roce 
1932 byl zvolen za starostu města Dobříše. 
V době zlepšování hospodářských poměrů 
nastaly problémy s  nastupujícím nacismem 
v Německu. Na žádost Karla Čapka přislíbil vy-
dání domovského práva v Dobříši německým 
antinacistům a nadále vystupoval statečně na 
obranu republiky v době ohrožení Českoslo-
venska. Jeho dcera Dagmar byla v těch pohnu-
tých časech na studijním pobytu ve Francii. 
Její matka, jež se bála války a chtěla mít dceru 
doma, ji vyzvala, aby se vrátila. Ta však odmítla. 
Proto jí přilákala lstí, že  je otec vážně nemoc-
ný. Aniž by si to uvědomila, odsoudila dceru 
k smrti. Po obsazení republiky nacistickým Ně-
meckem Schart nadále vystupoval jako člověk 
statečný, s citem pro řešení sociálních záleži-

tostí. Vlastenectví pro něj nebylo již jen pouze 
planým pojmem. 
Čtvrtého června 1942, týden po spáchání 
atentátu na zastupujícího říšského protektora 
R. Heydricha, byla dokončena na Dobříši insta-
lace městského rozhlasu po drátě. Než jej však 
stačili slavnostně vyzkoušet, objevily se na ná-
městí vozy říšskoněmecké policie (gestapa). 
Velení si zřídili v místní škole, odkud prováděli 
razie v domech a bytech na Dobříši. Hledali 
zbraně, pátrali po neohlášených osobách či 
poznatcích o schvalování atentátu na protek-
tora. Zástupci policie byli též vysláni do rad-
nice, která se nacházela v čp. 230 na náměstí. 
Zde kontaktovali starostu Adolfa Scharta jako 
nejvyššího představitele města. Nařídili mu 
prostřednictvím městského rozhlasu vyzvat 
občany ve městě, aby se ihned odebrali do 
svých domovů. Mimodobříšští se měli shro-
máždit v sále místní sokolovny. Po skončení vý-
zvy starostu v policejním autě odvezli do jeho 
domu na křižovatce Příbramské a Průšovy ulice 
(čp. 490). Odkud ho, podle svědectví sousedů, 
odvedli spoutaného do auta. Podle všeho u něj 
našli znehodnocený revolver, který dostal od 

presidenta T. G. Masaryka. Po poledni celý od-
díl i se zatčeným Schartem odjel do Prahy. Ve-
lení policie nařídilo jeho manželce Otýlii a dceři 
Dagmar, aby se druhý den dostavily na velitel-
ství gestapa v Praze. S vědomím, že na ně ne-
bylo uvaleno žádné obvinění, odjely se svršky 
pro svého manžela a otce. Zde však byly i ony 
následně zatčeny. Po třech týdnech státní roz-
hlas a noviny oznámily, že „Adolf Schart, jeho 
manželka Otýlie a dcera Dagmar byli poprave-
ni v podvečer dne 26. června 1942 na vojenské 
střelnici v Praze Kobylisích.“ V dobách takzvané 
„heydrichiády“ stačilo k popravě pouhé pode-
zření ze souhlasu k atentátu, ze zesměšňování. 
Následovaly popravy. Cílem bylo zlikvidovat 
české vlastence a  českou inteligenci vůbec. 
Nesmíme však zapomenout ani na druhou 
popravenou manželskou dvojici, kterou byli  
Antonín a Vlasta Oktábcovi. Vlasta byla popra-
vena 24. 10. 1942 a Antonín 26. 1. 1943. Zemře-
li, protože věřili, že český národ nesmí klesnout 
na kolena, a my si musíme alespoň připomínat 
jejich osobní hrdinství. 

Petr Kadlec, předseda Okrašlovacího spolku 
města Dobříše 

Dobříšský Palach
Ernest Körösi se narodil 13. září 1938 na Slovensku v malé vesnici Rešica 
u maďarských hranic. Narodil se sice jako československý občan, ale už po 
dvou měsících se jeho vesnice stala součástí Maďarska a on maďarským 
občanem. V roce 1945 se jako školák opět stal občanem českosloven-
ským. Po vychození maďarské základní školy pracoval rok v zemědělství, 
aby poté nastoupil na hornické učiliště v Karviné, protože českosloven-
ský průmysl nutně a rychle potřeboval tisíce nových horníků. Do té doby  
Ernest žil výhradně v maďarském jazykovém prostředí, neuměl ani pořád-
ně slovensky. Náhle byl vržen do města, kde se hovořilo pouze česky a čás-
tečně polsky. Dokázal se s tím vyrovnat a učiliště úspěšně dokončil v roce 
1956. Nutno však podotknout, že nároky na absolventy hornického učili-
ště nebyly v té době nijak přehnané. Ernest se odstěhoval do Ostrova nad 
Ohří a začal pracovat v dole v Jáchymově jako lamač, razič či rubač. Čili 
začínal tak říkajíc od píky. Zde se seznámil s manželkou a svatba se konala 
v roce 1958. Brzy se jim narodily první dvě děti a těsně před stěhováním se  
Ernest stal na několik měsíců příslušníkem Pomocné stráže Veřejné bez-
pečnosti v Ostrově nad Ohří.
V rámci reorganizace v roce 1961 se Ernest i s rodinou přestěhoval do 
Dobříše. Konkrétně do panelového bytového domu u kina. Začal pra-
covat jako lamač a později střelmistr v uranovém dole na šachtě 11A 
Bytíz, kde z převážné většiny tu nejtěžší práci dělali vězni z nedalekého  
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nápravného zařízení. A právě s nimi se Ernest 
brzy sblížil a začal jim nosit různé potřebné věci 
– potraviny, léky i lihoviny. Později svou pomoc 
rozšířil i o doručování dopisů a věcí mezi vězni 
a jejich rodinami, ale 6. listopadu 1963 byl dopa-
den a v květnu 1964 odsouzen lidovým soudem 
ke snížení platu o 15 % na dobu tří měsíců. Před 
větším trestem ho ochránila skutečnost, že byl 
členem KSČ i ROH, dosahoval vynikajících pra-
covních výsledků a hlavně si za pašování věcí ne-
nechával od vězňů platit. V souvislosti s trestem 
však byl přemístěn na povrch, kde se už nemohl 
s vězni setkávat. Ernestovi to nevadilo, protože 
o přeložení na povrch žádal už od roku 1961.
I přes členství ve straně a dřívější výpomoc 
u Pomocné stráže VB se pamětníci shodovali na 
tom, že Ernest rozhodně nepatřil mezi příznivce 
komunistického režimu. S přibývajícím věkem 
lze dokonce říct, že se začal přiklánět spíše ke 
kritikům režimu. Více než s československými 
komunisty však měl problém se samotným  
Sovětským svazem. Už od roku 1956, kdy sovět-
ské tanky utopily v krvi maďarskou snahu o de-
mokratizaci země, měl vůči Sovětskému svazu 
značné výhrady. Po příjezdu sovětských tanků 
i do Československa v srpnu 1968 se zdravotní 
a  psychický stav Ernesta prudce zhoršil. Pode-
psalo se na něm i deset let práce s radioaktivním 
uranem. Trpěl úzkostmi, depresemi a údajně ho 
postihly záchvaty epilepsie, což se projevilo 
i  v  zaměstnání. Jeho dřívější vysoké výkony se 
staly minulostí a zaměstnavatel ho přeřadil na 
méně náročnou i hůř placenou pozici. Ernest 
nastoupil na dlouhou nemocenskou a do práce 
se vrátil až 17. února 1969. V uranových dolech 
se dohodl na ukončení pracovního poměru 

a  projevil zájem o práci ve zdravotním středis-
ku, kde mu bylo nabídnuto zaměstnání v místní 
sádrovně. Údajně projevoval o nové zařazení 
velký zájem, ale vše nakonec dopadlo jinak.
Dne 27. února 1969 odpoledne vyšel z domu čp. 
1011 v dnešní Jáchymovské ulici, polil se hoř-
lavinou a zapálil. Kolemjdoucí ho sice po chvíli 
uhasili, ale i tak utrpěl těžké popáleniny na dvou 
třetinách těla. Podle některých dobových novin 
se zapálil již na chodbě domu, v tom se infor-
mace různí. Po převozu do Prahy třicetiletý otec 
čtyř dětí svým zraněním po několika dnech pod-
lehl. Přesněji zemřel 6. března v 15.30 v nemoc-
nici v Praze 2, ale na hrobě má uvedené datum 
úmrtí 6. 4. 1969. To může svědčit o tom, že ulo-
žení urny do hrobu i výroba nápisu na náhrobní 
desce se uskutečnila s velkým časovým odstu-

pem od úmrtí. Komunisté na případ od samého 
počátku uvalili informační embargo a čin byl 
okamžitě označen za běžný pokus o sebevraž-
du způsobený duševní chorobou. Zjevná spo-
jitost s činem Jana Palacha nebyla zmiňována, 
natož prošetřována. Následně byl Ernest Körösi 
v  komunistickém tisku vypodobňován jako blá-
zen, cvok, labilní uzlíček nervů apod., což příliš 
nekoresponduje s předchozími hodnoceními 
v zaměstnání. Tam ho po celá šedesátá léta hod-
notili jako kamarádského, přímého, pracovitého 
a velice oblíbeného kolegu, který se dobře stará 
o svou rodinu a žije řádným životem. Pracovní 
hodnocení sice nemají úplně nevyšší výpovědní 
hodnotu, ale rozhodně působí věrohodněji než 
komunistický tisk.
Jan Palach se sám označil za pochodeň čís-
lo 1 a jeho čin následovalo na třicet mužů, ně-
kteří byli spíše ještě chlapci. Sice to zní hrozně, 
ale Jan Palach si svým prvenstvím dokázal za-
řídit největší publicitu. Dokázal šokovat i ko-
munisty, kterým trvalo několik dní, než zatrhli 
pravdivé informování v médiích. Po roce 1989 
se v podmínkách nového režimu rozhodlo, že 
za jednoznačně politického následovníka Jana 
Palacha lze označit pouze Jana Zajíce, který se 
rovněž upálil v blízkosti Václavského náměs-
tí v  Praze, i  když se o jeho činu tehdy téměř 
nikdo nedozvěděl. U ostatních pochodní už 
bylo obtížné rozeznat, do jaké míry se jednalo 
o drastické řešení osobních problémů, či o po-
litický projev vzdoru a protestu. Navíc se vět-
šina upálila mimo Prahu, takže bylo pro státní 
moc snazší jejich čin zakamuflovat před veřej-
ností i zahraničím. Komunisté úspěšně všechny 
hodili do jednoho pytle a svorně je označili za 
vyšinuté opilce a blázny, ačkoliv to ve většině 
případů nebyla pravda. Případné dopisy na 
rozloučenou s uvedenými důvody sebeupálení 
policie zabavila či zničila a pozůstalým zakáza-
la cokoli říkat.
Vše nasvědčuje tomu, že Ernest Körösi byl po 
příjezdu tanků silně deprimovaný ze situace 
ve společnosti, ale neméně deprimovaný byl 
jistě i Palach se Zajícem, jinak by nepřikročili 
k tak hroznému a bolestivému kroku. Je pak už 
celkem jedno, jestli se jednalo o čistě politicky 
motivovanou či medicínskou depresi. Způsob 
sebevraždy svědčí o tom, že Ernest věděl o Pa-
lachovi a nosil ho v hlavě. Nakolik byl jeho čin 
motivován snahou o protest, nebo jen snahou 
o ukončení všeho, to už dnes není nikdo scho-
pen určit.

Jan Michl, Petr Kadlec
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Vážení spoluobčané, 
zní to až neuvěřitelně, ale čtyři roky volebního 
období se chýlí ke konci. Zažili jsme dobu covi-
dovou, která tak trochu zkreslila vnímání času. 
Svádí to k dělení historie na „před“ a „po“ co-
vidu. Zvlášť v kulturní, sportovní a společenské 
oblasti je to výrazné. Na druhou stranu se nám 
právě v době covidové podařily dvě, na naše 
poměry, velké stavby. Ale o tom dále.

V listopadovém vydání našeho zpravodaje roku 
2018 jsme uváděli aktivity, které bychom chtě-
li ve volebním období uskutečnit. Mezi těmi, 
které se nepodařilo zrealizovat, je cyklostezka 
do Dobříše kolem kostelíčka. V tomto případě 
nezáleží tak úplně na naší obci, aby k realizaci 
došlo – ačkoli jsme vyvíjeli aktivitu a dokonce 
došlo na projednávání návrhu projektu.
Bytové domy – tam dochází průběžně k in-
vesticím ve formě příspěvku na rekonstrukce 
jednotlivých bytů podle požadavků nájemců. 
V průběhu letošního roku ještě plánujeme vý-
měnu střešní krytiny na domě čp. 332. 
Akce, které se podařilo realizovat zcela, bylo 
úspěšné dokončení rekonstrukce interiéru Kul-
turního domu a pokračování ve formě nové 
fasády a úprav místností v patře jako zázemí 
pro místní ochotníky. Je potěšující, že se opět 
obnovil jeho provoz a velké díky patří prá-
vě místním ochotníkům, kteří letos dokázali 
hned dvakrát za sebou zaplnit sál při před-
stavení Charleyova teta. Následné vystoupení 
hostujícího spolku KLAS se Saturninem bylo 
také zdařilé a úspěšné. Jarní divadelní sezónu 
v kulturním domě završilo dětské představení 
Cirkus Rámus v podání žáků místní základní 
školy, jejichž největší odměnou byl nadšený 
potlesk zcela zaplněného hlediště. Ani letošní 
maturanti, na rozdíl od dvou předchozích let, 
nepřijdou o tradiční plesy. 
Stavebními akcemi, které skutečně otestovaly 
všechny naše možnosti, dosavadní zkušenos-
ti a psychickou odolnost, byla výstavba nové 
budovy mateřské školy a také kabin TJ. Jsou 
to akce velkých rozměrů co do objemu stav-
by a  také objemu finančních prostředků. Díky 
souběžné realizaci těchto staveb jsme po dobu 
dvou let pracovali s několikanásobným roz-
počtem, než jsme byli do té doby zvyklí. 

Co se týká místních komunikací, rozhodli jsme 
se po dlouhém zvažování k opravě povrchu 
dvou cest mimo obydlenou část. A to od Pa-
mátníku Karla Čapka na rozcestí „U Borovic“ 
a pak dále k lokalitě Nad Strží. I z důvodu vět-
ší frekvence návštěvníků jsme chtěli vytvořit 
schůdnou okružní trasu pro pěší a  cyklisty. 
Současně s tím byla provedena oprava povr-
chu komunikace Pod Chotobuší a křižovatky 
s ulicí Malostranská.
To jsou vyjmenovány asi nejzásadnější ze sta-
vebních akcí. Mezi ty relativně drobnější patří 
oprava místní komunikace k chatám U Pěti 
lip, opěrná zeď a oplocení u dětského hřiště 
Rafanda, výměna střechy u čp. 178 na návsi, 
odvodňovací úprava spojovací cesty mezi 
ulicemi Karla Čapka (naproti obchodu) do uli-
ce Ladislava Malého. Také byla obec nucena  

zrealizovat úpravu komunikace Ke Strži. Na zá-
kladě objevujícího se nedostatečného tlaku 
vody v lokalitě Nad Strží vybudovala obec tla-
kovou stanici v ulici Malostranská. 
Z dalších úspěšných aktivit bych rád připomněl 
pořízení automobilu Ford Tranzit pro dobro-
volné hasiče, pořízení kompostérů pro občany, 
umístění hrací sestavy s lavičkou do lokality 
Nad Strží.

Také bych zmínil vodorovné dopravní znače-
ní kolem hřiště v ulici Sportovní a přilehlých 
křižovatkách. Velice se osvědčilo. Možná se 
tento krok nezdá tak zásadní, nejedná se však 
o finančně bezvýznamnou záležitost. Nicméně 
není záměrem obce označit tímto způsobem 
všechny křižovatky v obci. Tato lokalita byla 
vybrána, protože je tam velká frekvence aut, 
zároveň je to místo, kde se téměř po celý rok 
pohybuje mnoho chodců, a především dětí 
všech věkových kategorií. 
Ani ve škole jsme nezaháleli a v průběhu uply-
nulých tří let jsme nechali vyrobit repliky pů-
vodních dveří v celé budově, abychom zacho-
vali ráz školy. Také došlo na obměnu svítidel ke 
zvýšení pohodlí dětí ve třídách. 
Aktuálně se dokončuje rekonstrukce objektu 
bývalých kabin a sociálního zařízení v objektu 
Rafanda. Zvýší se tím kapacita pro návštěvníky 
nebo lze prostor využít třeba pro menší rodin-
né akce, aniž by se omezil běžný provoz.
Toto volební období bylo více než úspěšné 
v získávání dotací. 
První byla dotace na Ford Tranzit pro Sbor 
dobrovolných hasičů, kdy došlo k zahájení 
procesu získání dotace i pořízení vozu ještě 
v  přechozím volebním období. Investice byla 
v  hodnotě téměř 959 tis. Kč, dotace činily 
750  tis.  Kč (300  tis.  Kč z fondu Středočeského 
kraje a 450 tis. Kč z Ministerstva vnitra ČR).
Z fondu Středočeského kraje byla v roce 2019 
dotovaná výměna střešní krytiny, kdy výše 
dotace činila 324,5 tis. Kč z celkové investi-
ce 406  tis. Kč a také rekonstrukce kulturního 
domu – fasáda, investice ve výši 905 tis. Kč, do-
tace 724 tis. Kč.
Další dotací Středočeského fondu obnovy ven-
kova je částka 1 521 tis. Kč na výše zmiňovanou 
opravu povrchu okružných komunikací kolem 
obce, kdy se celkové náklady vyšplhaly do výše 
2 320 tis. Kč.
V roce 2020 se podařilo získat dotaci z Operač-
ního programu životního prostředí na pořízení 
kompostérů pro občany naší obce společně 
s obcemi Borotice a Rybníky, kam se ještě po-
dařilo pořídit menší štěpkovač. Celková inves-
tice 2 352 tis. Kč, dotace 1 977 tis. Kč. 
Z Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu pak byla dotovaná částkou 32 158 tis. Kč 
výstavba mateřské školy s jídelnou, kdy celko-
vé investice byly ve výši 48 mil. Kč.
V loňském roce byla ještě promptně podaná 
žádost o dotaci na výstavbu kabin TJ od Národ-
ní sportovní asociace, která byla také schvá-
lena a již obdržena. Celková částka investice 
15 mil. Kč, dotace ve výši 5 300 tis. Kč.

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

Pozvánka
na 26. veřejné zasedání zastupitelstva obce, 
které se koná dne 27. 6. 2022 od 18 hodin 
v obřadní síni Obecního úřadu ve Staré Huti. 

Blahopřání
Významného životního jubilea se v měsíci 
červnu dožívá pan Vladimír Švehla. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Srdečně děkuji SPOZ a Obecnímu úřadu ve Staré 
Huti za milou návštěvu paní Pechanové a Březi-
nové a blahopřání k mým narozeninám, též dě-
kuji všem gratulantům. Vše mě mile potěšilo.

Marie Synková

Touto cestou bych chtěl poděkovat Obecnímu 
úřadu a SPOZ ve Staré Huti za milou gratulaci 
k mým narozeninám.

Jonáš Bedřich

Vzpomínáme
V červnu 2022 uplyne 
již 15 let, co nás opusti-
la naše máti paní Marie 
Kliková.

Synové Jirka 
a Vláďa Klikovi

Dne 4. 6. 2022 uplyne jeden rok, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička, pra-
babička Naďa Cihelková. Kdo jste jí znali, věnuj-
te jí svou vzpomínku s námi.

Stále s láskou rodina Novotných, Cihelkova, 
kamarádka Marie Synková

Klub důchodců 
pořádá setkání jubilantů v neděli 26. 6. 2022 
ve 14 hodin v Kulturním domě ve Staré Huti. 
K tanci, poslechu i zpěvu zahraje tradiční hudba  
„Kamarádi“.

Brigáda
Přijmeme brigádnici/brigádníka na údržbu zá-
honů v obci. Informace v kanceláři obecního 
úřadu.
Zároveň bychom chtěli poděkovat za práci paní 
Libuši Frajerové, protože záhony pod jejíma ru-
kama po dobu dvou let vzkvétaly. 
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Troufám si říci, že toto končící čtyřleté období 
bylo, jak se říká, nejzáživnější. Dosud asi nej-
náročnější stavby, lockdowny a coronavirus, 
školka potýkající se s potížemi, které by vydaly 
na román (kompletní obměna pedagogické-
ho sboru během prázdnin, roční fungování 
v  provizoriu kvůli stavbě, několik neočekáva-
ných kontrol). Ovšem nelze říci, že bylo nej-
náročnější. Každý rok je specifi cký. Nejvíc ale 
záleží na tom, jak společně fungujeme, jak si 
dokážeme pomáhat. Nesmírně oceňuji oka-
mžité zapojení mnoha občanů do šití roušek, 
jejich distribuce, zájem o druhé. Nebo vlnu 
zájmu a fi nanční pomoci při tornádu na Mo-
ravě, podpoře uprchlíků z Ukrajiny. To je asi to 
nejpodstatnější. Abychom si nebyli vzájemně 
lhostejní. 

Ještě si dovolím krátký vzkaz pro ty, kterým 
se nedaří dodržovat základní pravidla soužití, 
slušnosti a vzájemné ohleduplnosti. Možná se 
stačí jen zamyslet a dodržovat jen jedno jedi-
né: Nečiň druhému to, co nechceš, aby činil on 
tobě. Nebo alespoň nečiň venku za svým plo-
tem to, co bys doma také nedělal/a. Doma také 
nesypeš odpad vedle popelnice, ale do ní; také 
si neblokuješ vrata, ale parkuješ mimo vjezd; 
také si nezahrabáváš do kompostu vybourané 
cihly…

Dovolte mi závěrem, abych touto cestou podě-
koval všem, kdo se podílí na chodu obce. Všem 
zastupitelům, zaměstnancům, ale i dobrovol-
níkům, členům všech aktivních spolků v naší 
obci. Všem občanům, kterým jednoduše zále-

ží na obci, ve které žijí. Kteří jsou ochotní jak 
přiložit ruku k dílu, když je potřeba, stejně tak 
jako přijdou na kulturní nebo sportovní akci, 
kterou organizují jejich spoluobčané. I prostá 
účast jako divák je odměnou pro ty druhé, kteří 
akci pořádají a dobrovolně jí věnují svůj volný 
čas. Poděkování patří ale i všem, kteří nejsou 
„Huťáci“, ale ve Staré Huti jsou nebo mnohá 
léta aktivně působili, ať už ve škole, spolcích, 
knihovně. Práce vás všech si velice vážím a dě-
kuji za ní za všechny obyvatele naší obce. 

Rádi bychom v tomto složení zastupitelů, které 
dozná jen malých změn, pokračovali i nadále. 
Budeme se o vaše hlasy ucházet v podzimních 
komunálních volbách.

Petr Dragoun, starosta

Zprávičky z naší MŠ
Vážení čtenáři, zdravíme Vás z naší 
huťské školičky. 

Měsíc duben byl zaplněn mnoha pestrými, zá-
živnými, prožitkovými, zábavnými a naučnými 
akcemi. Začali jsme s přípravami na Velikonoce, 
zdobením vajíček, sázením obilí a trávníčků pro 
zápichy, vyráběním dekorací a pečením cukroví. 
Velikonoční týden byl završen výletem do Čecho-
vy stodoly, kde si děti zopakovaly velikonoční tra-
dice a zvyky, vyrobily si ozdobu s kraslicí a kouzel-
ným zaklínadlem otevřely skálu s pokladem. 
Ve školce nás již podruhé navštívilo divadélko 
Nána se Slepičí pohádkou. Všechny děti zaujal 
děj tematické pohádky i krásné kulisy, které si 
mohly osahat a vyfotit se s nimi. 
Tak jako minulý rok nám pan Kubišta věnoval 
svůj čas a připravil dětem preventivní program 
Chováme se bezpečně, tentokrát i s pomocí své-
ho kolegy. Děti si mohly prohlédnout policejní 
vůz zvenku i zevnitř, při odjezdu nám i zablikalo 
a krátce zahoukalo. Ve třídě děti zhlédly obrázky 
motivující ke správnému chování, byly jim se-
jmuty otisky prstů, vyzkoušely si těžké policejní 
helmy a další příslušné vybavení. 
Polovina dubna byla velmi důležitá pro před-
školní děti, které čekal Zápis do první třídy ZŠ 
Stará Huť, který probíhal na téma Večerníček. 
Děti byly velmi šikovné a budoucí paní učitelka 
se na všechny přijaté děti velmi těší. Při zápisu 
děti dávaly najevo, že se také těší na nové zážit-
ky ve škole. Aby se děti seznámily dobře s pro-
středím školy, byly jim umožněny návštěvy tříd 
formou hravých vyučovacích hodin v rámci pro-
jektu My se školy nebojíme. 

Konec měsíce dubna uzavřel čarodějnický rej 
v maskách. Čarodějnice a kouzelníci si zazpívali 
a zatančili s Čárymírou, vytvořili si různé lektva-
ry a splnili připravené soutěže ve třídách. Od-
měnou jim byla malá sladkost se slavnostním 
předáním diplomu. Některým dětem se jejich 
masky líbily natolik, že v převlečení strávily i celé 
odpoledne. Děkujeme všem rodičům, kteří se do 
příprav a výroby masek pro děti zapojili, protože 
tím velmi přispěli k tomu, aby si děti tento den 
pěkně užily.
Začátkem května u nás proběhl také zápis do 
MŠ. Děti, které se přišly do školky podívat s ro-
diči, si prošly třídy, objevily spoustu stavebnic 
a didaktických her, pohrály si s kamarády nebo 
se svými sourozenci a dostaly na památku výro-

bek od dětí a omalovánku. Naše nové kamarády 
velmi rádi uvidíme v adaptačním týdnu ještě 
před zahájením školního roku a pomůžeme jim 
se zapojením do chodu školky tak, aby se jim 
u nás brzy zalíbilo. 
V květnu nás navštívilo divadélko A Šmytec 
s pohádkou Cesta kolem světa, které se také 
velmi vydařilo, děti pobavilo a zaujalo. Na děti 
čeká Den dětí, který proběhne v duchu pl-
ných překvapení a zábavy. V polovině června 
se chystáme na výlet do zážitkového parku 
Zeměráj Kovářov. Poté už se budeme pomalu 
připravovat na prázdniny. V úplném závěru se 
slavnostně rozloučíme s budoucími školáčky 
na zahradní slavnosti a vyrazíme vstříc letním 
zážitkům.
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28. června 2022 celá škola navštíví centrum ře-
mesel a bylinné zahrady „Botanicus Ostrá”.
29. června 2022 se uskuteční zahradní slav-
nost, kde se rozloučíme s našimi žáky 5. ročníku.
30. června 2022 si slavnostně předáme vy-
svědčení a zhodnotíme práci za celý školní rok 
2021/2022.

Nezapomeňte se přijít podívat na naši novou 
výstavu výtvarných prací žáků na plotě školního 
hřiště. Výstava je tentokrát věnována přírodě ko-
lem nás. 
A na závěr vám všem chceme popřát krásné 
a slunečné prázdniny.

Dana Kunrtová

NOVÝ SMĚR

Základní škola
Milí čtenáři,
červen je nejkrásnější měsíc v roce, 
začíná léto, dny se prodlužují a na-
stává i konec školního roku.
Celý měsíc květen probíhala setká-

ní s předškolními dětmi „My se školy nebojíme”. 
Paní učitelky připravily celkem šest hodin plný 
zábavy a úkolů, které děti plnily s nadšením a elá-
nem. Všichni se shodli, že se do školy moc těší.
11. května 2022 byl vyhlášen „Český den proti 
rakovině”. Dívky ze 4. ročníku prodávaly květ mě-
síčku lékařského. I když jsme malá škola, přispěli 
jsme do celonárodní sbírky krásných 5 404 Kč.
11. a 18. května 2022 navštívili žáci 1. a 2. roč-
níku obecní knihovnu ve Staré Huti. Děkujeme 
tímto paní Daně Jarošové za pěkně připravený 
program a sladké odměny.
Ani ve školní družině se naši žáci nenudí. Potře-
bovali jsme doplnit písek do pískoviště a do-
skočiště. Děkujeme fi rmě Profous za dovezení 
a  složení bílého písku. Protože práce šlechtí, 
museli se žáci chopit lopat a kolečka. 4,4 tuny 
písku sami během dvou dnů převozili. O zábavu 
tedy bylo postaráno.
27. května 2022 se uskuteční školní kolo reci-
tační soutěže. Nejlepší žáci postoupí do oblast-
ního kola, které se uskuteční v Památníku Karla 
Čapka dne 30. května 2022.
…a novinky z vyučování: Informatika trochu 
jinak, a to zábavnou formou. Všichni žáci milují 

stavebnici Lego. Vedení školy zakoupilo pro vý-
uku informatiky stavebnice Lego, které se dají 
propojit s počítači. To byste koukali, co vše se dá 
postavit a rozpohybovat. Tak zábavné vyučovací 
hodiny se hned tak nikde nevidí.
Další novinkou ve vyučování při hodinách vlas-
tivědy si žáci 5. ročníku vyzkoušeli, jak se dá pra-
covat s mobilními telefony a QR kódy.

Co nás čeká v červnu...
6.–9. června 2022 pojedou žáci 4. a 5. ročníku 
na pobyt v přírodě na Šumavu.
20.–24. června 2022 pojedou žáci 1. ročníku 
také na pobyt v přírodě do Strnadovského mlý-
na u Sedlčan.

Chtěli bychom Vás pozvat na tuto velkou akci, 
která se v takovém rozsahu bude konat na 
starohuťském hřišti díky bezvadnému zázemí 
poprvé v novodobé historii. Budeme vás potře-
bovat, přijďte vytvořit našim děvčatům skvělou 
atmosféru. 
Naše holky si zajistily účast na domácím mist-
rovství suverénním vítězstvím v krajské soutěži. 
Rozpis zápasů a týmy, se kterými se střetneme, 
ještě neznáme, protože jednotlivé krajské sou-
těže ještě nejsou dohrané. 
V této chvíli víme jen to, že nás čekají 2 zápasy 
v pátek, 2 v sobotu a jeden v neděli. Víme také 
to, že ofi ciální zahájení celého mistrovství bude 
v pátek od 10.00 hod. 
Budeme se snažit vyhrát každý zápas, ke kte-
rému nastoupíme. K tomu ovšem bude potře-
ba 100% nasazení od úvodu každého zápasu. 
Máme velkou pokoru k soupeřům, protože 
víme, že nás nečeká vůbec lehká práce, o čemž 
jsme se již přesvědčili na zimním halovém pře-
boru v Litvínově, kde jsme nezahráli vůbec po-

dle našich představ. Máme tedy velkou motivaci 
předvést daleko kvalitnější a hlavně stabilnější 
výkony po celý turnaj. Musíme být ale velice 
obezřetní, víme totiž, že soupeři dokáží potres-
tat naše sebemenší zaváhání.
Vaše podpora bude opravdu velmi důležitá, 
a proto věříme, že zaplníte po celý víkend všech-
na volná místa kolem hřiště a vytvoříte pro hol-
ky nezapomenutelnou atmosféru. My můžeme 
slíbit, že do každého zápasu dáme 100 % a věří-
me, že vás potěšíme. 
Naše děvčata se kvalifi kovala také na Mistrovství 
ČR v kategorii dorostenek, které se bude konat 
17.–19. 6. v dalekém jihomoravském Vracově. 
Věříme, že i tam budeme mít přímo na místě 
Vaši zdatnou podporu a pokusíme se i v této 
kategorii přivézt do Staré Hutě nějaké pěkné 
umístění. I když jsme si vědomi, že konkurence 
v této kategorii je obrovská a budeme startovat 
s nejmladším týmem v turnaji.
Držte nám palce.

FF

Národní házená 
Vážení příznivci našeho krásného národního sportu, ve dnech 10.–12. 6. se ve Staré 
Huti bude za podpory obce konat Mistrovství České republiky v Národní házené 
v kategorii starších žákyň. 
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Psal se rok 1981 a od 1. července začalo nové 
volební období, již třetí pro mne jako tajem-
níka MNV a první pro předsedu Františka 
Snopka. Oba jsme se znali už dříve z různých 
funkcí a z práce. Do nového období jsme šli 
s  optimismem a snahou svou prací obci co 
nejvíce prospět. Za tři týdny však přišel 21. čer-
venec a s ním od rána započala velká zkouška.  
Začal se odvíjet příběh, který bych nazval VELKÁ 
VODA. To se nad Dobříší, jak popisuje Fanda, 
a  nad naší obcí objevily těžké mraky a  začalo 
několik dní intenzivně pršet. Nejprve si Fanda 
a místní radní nebezpečí neuvědomovali. Já byl 
s rodinou na dovolené v Tatrách a  tak jsem 
začal konat až po návratu, kdy mne navštívili  
Karel Hejnic, pan Holeček a Karel Motl. To už 
tekla voda proudem od Krásného Života do 
ulice Dělnická a zaplavovala ulici Ke Strži. Fan-
da vzpomíná, že první signál, že je situace pro 
obec špatná, bylo otevření stavidla Huťského 
rybníka rybáři z Dobříše. Já už jsem věděl, že 
stavidlo ve Strži se musí vyřezat autogenem, 
otevřeli však výpusť. Déšť neustával a voda se 
valila do rybníků z celé spádové oblasti Dobříš-
ska jako velký příval. Během krátké doby množ-
ství vody nestačilo protékat stavidlem a  hla-
dina dosáhla koruny hráze, velký proud začal 
i na potoku přes „Pechrák“ do Strže. V té době 
jsme si začali uvědomovat vážnost situace,  

neboť voda se začala rozlévat v okolí rybníka 
Strž, začala se zaplavovat spodní část obce pod 
traktorkou a též od Chlumeckých se záplava 
začala blížit ke kapličce. Oba rybníky začaly 
přetékat přes korunu hráze. Rozhodovalo se, 
zda rozbourat hráz „Pechráku“ pro lepší od-
tok. Stáli jsme před řešením evakuace občanů. 
Po dohodě s okresními orgány bylo rozhodnu-
to vyčkat, sledovali jsme další stoupání vody. 
Vím, že okres vyhlásil pohotovost ozbrojených 
složek v závodech (Uranové doly, Rukavice, 
Moravie a pod.), které měly pomáhat v případě 
evakuace. A to jsme ani nedomýšleli, co by se 
stalo, kdyby hráz rybníka, pomalu obnažovaná 
až na dřevěnou konstrukci s hlínou, praskla… 
Po dohodě s představiteli okresu bylo rozhod-
nuto, že jediným řešením, jak snížit riziko protr-
žení hráze huťského rybníka, je posílit pevnost 
hráze. A tak na příkaz okresu začaly během ně-
kolika hodin velké nákladní Tatry navážet těžké 
kvádry a lomový kámen. Na hrázi je rovnal Míla 
Vodenka pásákem a Jenda jej dirigoval. Jeho 
výrok slyším dodnes: „Hráz nemůže prasknout, 
kam by jsme chodili na ryby!” Ale že by byl jeho 
dům potopen, na to vůbec nemyslel. Až v od-
poledních hodinách přišel zlom, dostali jsme 
zprávu, že nevydržela a praskla hráz rybníka 
Strž. Tato voda se spojila s vodou z přeplně-
né Kocáby. Volal jsem předsedovi povodňové  

komise p.  Štěpánkovi do Knína, že jsou ohro-
ženy obce v povodí Kocáby a město Knín. 
Je pravda, že při snaze zmírnit účinnost vodní-
ho živlu zahynul občan ve Velké Lečici a že byly 
prokázány velké škody, co povodeň způsobila. 
Po  zkoumání protržené hráze říkali rybáři, že 
velkou vibrací bylo vymrštěno potrubí a hráz 
tak praskla. Bylo nám jasné, že se to mohlo stát 
i u rybníka Huťského, a tak se ukázalo jako vel-
mi dobré rozhodnutí zpevňovat hráz. Děsivá 
byla představa, co by povodňová vlna proved-
la, neboť zde bylo zadrženo daleko větší množ-
ství vody, a to, že jsme měli v rukách životy lidí 
při rozhodování o evakuaci. Vzali jsme na sebe 
riziko rozhodnutí při představě paniky, kdyby 
se evakuovalo. Odstupem času víme, že to bylo 
špatné rozhodnutí, neboť bylo na nás zajistit 
bezpečnost našich občanů, ale i těch v povodí 
Kocáby. Tím, že přestalo pršet a voda přestala 
přetékat přes hráz, nám spadl z ramenou ob-
rovský balvan odpovědnosti. Bylo jasné, že 
nejhorší riziko pominulo a občané, kterých se 
ohrožení týkalo a měli zaplavené domy, mohli 
přistoupit k odstraňování způsobených škod. 
Náprava nepřišla hned, trvalo měsíce, než 
se mohlo říci, že je obec v pořádku. Velký dík 
v  pomoci při povodni i následně patřil všem, 
kteří pomáhali, zejména hasičům, členům rady 
a celému poslaneckému sboru i ostatním dob-
rovolníkům ze zasažených objektů. Snad je 
vhodné z těchto obtížných chvil vzpomenout 
ještě na případ záchrany paní Františky Styb-
líkové z areálu Čapkova muzea. Bylo to jen pár 
hodin po začátku povodně, když jsme dostali 
zprávu, že paní Styblíková volá o pomoc, pro-
tože jí povodeň uvěznila z obou stran v areálu 
muzea a že má strach. Okamžitě se vydali ji za-
chránit Fanda a několik dobrovolníků. Napnuli 
nad hladinou lano a v silném proudu vody jí na 
zádech Fanda přenesl. Akce se podařila a když 
se ti dva za nějaký čas setkali, tak svědek jejich 
setkání vyprávěl, že Fanča říkala: „Fando, ale 
byla jsem těžká, viď?” a to, že Fandu objíma-
la kolem krku, oba komentovali s humorem. 
Ale  tenkrát ve skutečnosti to žádná legrace 
nebyla. Ty hodiny, kdy velká voda v obci kulmi-
novala, byly pro mne i Fandu obdobím velkého 
napětí, stresu a rizika, protože jsme si uvědo-
movali vážnost situace a velké odpovědnosti 
za naše rozhodnutí. Domnívám se, že situaci, 
kdy část obce zasáhla povodeň, jsme nemohli 
ovlivnit, ale úsilí o zpevnění hráze Huťáku a ná-
sledná řešení v  obnově části poničené obce 
byla pozitivní.

O povodni existuje filmový záznam od pana 
Uhlíka, je založen v archivu obce jako jeden 
z  dokladů historie obce. Letos to bude tedy 
41  let od této události a tak se asi z paměti 
něco vytratilo, tak ať nám to občané, kteří po-
vodeň zažili, prominou. Nakonec bychom chtě-
li dodat, že příběh povodně byl pro nás velkým 
poučením pro budoucnost, protože i  když 
v současnosti jsou podmínky jiné a provedená 
opatření (bezpečnostní přeliv, všechna opatře-
ní při stavbě dálnice D4, nové potrubí od lesa 
z Krásného Života pod železničním přejezdem 
apod.) nelze vyloučit, že velká voda či jiné pří-
rodní riziko může nastat. Konkrétních příkladů 
je dost – povodeň 1997, 2002 atd. Nakonec 
František Snopek dodává, že voda je pro lidi 
i přírodu životně potřebná, ale když je jí moc, 
tak škodí!

Josef Libický st., František Snopek st.

NOVÝ SMĚR

Vzpomínáme na povodeň v roce 1981 ve Staré Huti
Po vzpomínkách na muzikanty ze Staré Huti a okolí chci z historie obce zejména 
mladší generaci seznámit s krátkým obdobím, v němž byla část obce ohrožena 
přírodní katastrofou. A to ve vzpomínkách se svým kamarádem Fandou Snopkem. 

Odtok rybníka Strž v podobě před povodní

Voda opadala několik dníProtržená hráz rybníka Strž
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Mírové náměstí 190 
Dobříš
otvírací doba
PO:  8.00 - 12.30 /  13.00 - 18.30
ÚT:  8.00 - 13.30
ST:   8.00 - 12.30 /  13.00 - 18.30
ČT:  8.00 - 13.30
PÁ:   8.00 - 12.30 /  13.00 - 17.30

CLEAN GREEN ČISTÍRNA
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