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Knihovna slavila

Městská knihovna Dobříš, nejstarší veřejná knihov-
na na okrese Příbram, oslavila ve čtvrtek 18. června 
své 145. narozeniny. Přátelské setkání s čtenářskou 
veřejností se uskutečnilo v areálu za sportovní halou. 
Této úctyhodné instituci a jejím pracovnicím přejeme 
mnoho spokojených malých i velkých čtenářů a snad 
k jejímu dalšímu výročí i nové důstojnější prostory pro 
její krásnou a záslužnou činnost. Paní ředitelka Hana Venderová vítá hosty.

A dechovka vyhrávala...Berušky se připravovaly na vystoupení

Děti soutěžily
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ZM schválilo:
 rozpočtové opatření č. 3/2009 a bere na vědomí 

informaci o plnění rozpočtu města k 31. 5. 2009. 
V souvislosti s očekávaným propadem příjmů z daní 
a nejistým příjmům z prodeje majetku navrhla RM 
nezačínat některé investiční akce, aby se včas přede-
šlo rozpočtovému schodku.

 poskytnutí investičního příspěvku na dobudování 
fotbalového hřiště pro MFK Dobříš do maximální 
výše 500 tis. Kč. (MFK očekává státní dotaci ve výši 
5 mil. korun, spoluúčast příjemce ve výši 10 % bude 
řešena formou příspěvku města MFK).

 příspěvek ve výši 150 tis. Kč na činnost o.s. Nezdi, 
 navýšení ceny vodného na částku 34,40 Kč/m3 vč. 

DPH. (O důvodech tohoto opatření jsme informovali 
již v DL č. 6/09).

 Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o veřejném 
pořádku, opatřeních k jeho zabezpečení a čistotě 
ve městě Dobříši. (Vyhláška m.j. stanoví přesné vy-
mezení nočního klidu a používání hlučných strojů 
a zařízení o víkendech a svátcích).

 zadání územního plánu Dobříše podle § 84 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

 kupní smlouvu mezi městem Dobříš, jako prodáva-
jícím, a paní Věrou Feithovou a paní Ing. Ludmilou 
Mlynářovou, jejímž předmětem je prodej pozemků 
st. parc. č. 2360/3, zastavěná plocha a nádvoří, o vý-
měře 28 m2 a parc. č. 1440/128, ostatní plocha/ne-
plodná půda, o výměře 246 m2, vše k.ú. a obec Dob-

říš, za cenu 100 Kč za 1 m2 předmětných pozemků. 
(Jedná se o částečné narovnání vlastnických vztahů 
− náhrada za vynucený nevýhodný prodej pozemků 
obci v 80. letech).

 odkup části cca 20 m2 pozemku parc. č. 3097, ostat-
ní plocha/jiná plocha, k.ú. a obec Dobříš od České 
spořitelny, a.s., za cenu 250 Kč za 1 m2. (Pozemek 
pod chodníkem u pobočky ČS).

 bezúplatný převod části 449 m2 pozemku parc. 
č. 2470/1 (nově oddělená parcela č. 2470/58), ostat-
ní plocha/silnice, k.ú. a obec Dobříš, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Dobříše. 
(Pozemek pod chodníkem podél hl. komunikace 
Pražská v úseku Na Ligruse – Malé Paseky).

 bezúplatný převod pozemku parc. č. 2532/59, ostatní 
plocha/silnice, o výměře 49 m2, k.ú. a obec Dobříš, 
z vlastnictví České republiky do vlastnictví města Dob-
říše. (Pozemek pod chodníkem v ul. Čs. Armády).

 souhlas s poskytnutím provozních úvěrů pro měst-
ské společnosti DOKAS, TEAR a VHS od příslušných 
bank,

 vstup města Dobříše do Svazku obcí Vodovod Vltava 
– Brdy a souhlasí s úhradou poměrné části finanč-
ních prostředků pro zpracování studie proveditelnosti 
“Skupinový vodovod Hubenov – Dobříš – Nový Knín.“ 

 poskytnutí půjčky z Fondu oprav a modernizace by-
tového fondu města Dobříše dle OZV č. 9/2000 panu 
Michalovi Slavkovskému a Společenství pro dům 
1244, 1425 a 1246, 

 projekt „Instalace bezpečnostních stojanů na kola 
aneb v Dobříši bezpečněji“ a schvaluje vyčlenění 
částky v rozpočtu města na jeho realizaci, resp. spo-
lufinancování ve výši 32 000 Kč,

 spolufinancování projektu „Společně na Dobříši“
v souvislosti s podáním žádosti o dotaci na tento 
projekt z revolvingového fondu MŽP. (Předpokláda-
ná výše dotace 1 mil. Kč a desetiprocentní spoluúčast 
města. Z dotace by mohly být zajišovány komunitní 
akce a kampaně − např. Den Země, Pojme si hrát 
společně apod.).

 zrušení zakázky na dopracování studie a projektové 
dokumentace řešeného území – Městský dům Dob-
říš z důvodu stávajících nejasných možností získání 
dotace na výstavbu Městského domu Dobříš.

 konání valné hromady společnosti Středisko zdraví, 
s.r.o dne 23. 6. 2009, včetně jejího programu, a po-
věřuje starostu města hlasovat o návrhu na zrušení 
LSPP,

 souhlas s ukončením pověření řízení městské poli-
cie panem Josefem Němcem, řízením MP pověřilo 
starostu Mgr. J. Melšu.

 
ZM neschválilo:
 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o stanovení 

koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti. Tímto 
koeficientem se násobí daňová povinnost za jednot-
livé pozemky, stavby a byty s výjimkou zemědělské 
půdy. Návrh OZV obsahoval doporučení RM stano-
vit místní koeficient ve výši 2 (v současné době má
hodnotu 1).

 návrh prodeje částí pozemků st. parc. č. 43/1 a parc. 
č. 2452/43, k.ú. a obec Dobříš – Karnetova zahrada.

ZM revokovalo:
 usnesení o schválení prodeje bývalých kasáren Svatá 

Anna a uložilo radě města předložit na příští jednání 
zastupitelstva města návrh na využití bývalého vojen-
ského areálu.

Po mnoha týdnech plánování, shánění, domlouvání, 
zajišování,… je tady! Oranžové hřiště u Pastorační-
ho centra sv. Tomáše je konečně otevřené. 12. června 
v 15.30 se v rámci celoodpoledního programu sešli 
také ti, kteří figurovali kolem stavby Oranžového hřiště,
a slavnostně přestřihli jak jinak než oranžovou pásku. 
Mezi vzácnými hosty se objevil zástupce Nadace ČEZ pan 
Martin Pavlíček, starosta Dobříše Jaroslav Melša, pra-
covníci města, Petra Štěpová za MC Dobříšek, ale také 
zástupci firmy Doosan Bobcat Manufacturing s.r.o., kteří
pomáhali se zemními pracemi, a zástupci Římskokato-
lické farnosti Dobříš, kteří celou stavbu iniciovali. Mezi 
přítomnými byli i pracovníci firmy J+E, která stavbu
hřiště realizovala. Jako gesto vděčnosti za téměř milio-
nový dar Nadace ČEZ byl slavnostně předán dort v po-
době hřiště a dort s logem Nadace ČEZ, které připravila 
cukrárna Stáňa z Malé Hraštice.

Program zahájila vernisáž prací dětí výtvarných dílen 
při MC Dobříšek a hudební program. Pak došlo na slav-
nostní otevření hřiště. MC Dobříšek se k odpolednímu 
programu připojilo celostátní kampaní „Táta dneska 
frčí“. K vidění byla pestrá ukázka činností Tátovského 
klubu a tátové se postarali také o soutěže a sportovní 
aktivity na novém hřišti. Současně proběhl historicky 
první Den bez úrazů na Dobřiši v rámci celorepubliko-
vé kampaně Zdravých měst. Jeho přípravu a realizaci 
měl na starosti turistický oddíl FAN TAN ve spolupráci 

s Oblastním spolkem ČČK Příbram. Tra byla tvořená 
5 stanovišti, kde měly děti s rodiči zvládnout ošetření 
běžných zranění (popálenina, zlomenina, odřenina), 
přivolat záchranku či provést kardiopulmonální resusci-
taci (KPR). Celkem stanovišti prošlo asi 50 dětí s rodiči. 
Společným cílem bylo mimo jiné upozornit na závaž-
nost problematiky úrazovosti a důležitost prevence při 
snižování počtu úrazů. Příjemné odpoledne zakončilo 
jedinečné divadelní představení pro rodiče s dětmi od 
5 let „Škola Malého stromu“ 
– které zahrály herečky di-
vadla Lávka Iveta Dušková 
a Petra Bílková. Celoodpo-
lední akci spolufinancovalo
MPSV v rámci soutěže Obec 
přátelská rodině roku 2008. 

A tak od tohoto páteční-
ho odpoledne areál farnosti 
kolem Pastoračního centra 
sv. Tomáše nabízí široké ve-
řejnosti nejen dětské hřiště, 
ale i možnost sportovního 
vyžití. Sportovní hřiště je 
určené především pro vo-
lejbal a nohejbal, ale je zde 
také jeden koš pro streetbal, 
a nakonec také malé branky 

na florbal nebo pro malou kopanou. Přístup na hřiště je
zvolen přes dětské hřiště Archa. Přijít je možné kdykoli 
mezi 8. hodinou ráno a 20. hodinou večer. Pokud by si 
někdo chtěl herní plochu rezervovat, je to možné tele-
fonicky na tel. 318 521 677 nebo na 602 308 881 stejně 
jako domluva vybavení (tyče na sí pro volejbal,…). 

S přáním dobrého startu se sportoviště otevírá všem 
sportovním příznivcům Dobříše!

Michal Němeček a ostatní organizátoři

Stručné informace z 21. zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
Zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 18. června 2009 a účastnilo se jej 14 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: MUDr. 

Stanislav Holobrada, Jana Svobodová, Petr Sevald, Bc. Kamil Zajíček, Karel Čihák, JUDr. Jaroslav Musil, Josef Němec.
S ohledem na termín uzávěrky DL nemůžeme čerpat z ověřeného zápisu tohoto jednání, proto přinášíme pouze 

stručné informace o projednávaných bodech bez uvedení přesného a ověřeného znění usnesení zastupitelstva.
V úvodu jednání vzalo ZM na vědomí informace o postupu prací v souvislosti s prodejem obchodních podílů 

a majetku společnosti TEAR s.r.o. Dobříš (statický posudek, znalecký posudek, zadání podmínek soutěže k pro-
deji), kterou přednesli advokát JUDr. Jaroslav Zvolský a soudní znalec v oceňování nemovitostí pan Josef Veselý.  
JUDr. Zvolský předpokládá, že proces prodeje společnosti by mohl být ukončen v polovině října t.r.

Oranžové hřiště
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Dobrovolní a profesionální hasiči se při letošních 
slavnostech vytáhli. Divákům připravili nezapomenutel-
nou podívanou, na kterou se bude dlouho vzpomínat... 
Začalo to průvodem sborů doborovolných hasičů z mno-
ha obcí dobříšského a příbramského regionu, který pro-
šel náměstím k pódiu, aby se mohlo uskutečnit tradiční 
stužkování historických vlajek, z nichž některé reprezen-
tovaly více jak stoletou historii hasičských spolků a jejich 
záslužnou činnost. Následovalo přivítání oficiálních hos-
tů, vysokých představitelů hasičských záchranných sborů 
kraje a okresu a zahájení slavností. Při této příležitosti 
obdržel starosta města Mgr. J. Melša hasičské vyznamená-
ní Za zásluhy, které převzal od plk. Ing. Jiřího Heinricha, 
ředitele územního odboru Příbram HZS Středočeského 
kraje. Právě pan plukovník Heinrich byl otcem myšlenky 
obohacení letošních májových oslav o hasičskou prezen-
taci, a to v souvislosti s květnovým svátkem patrona hasičů 
sv. Floriána a vysvěcením nové stříkačky CAS 15 Renault 
Midlum SDH Dobříš. Především díky jeho osobnímu při-
spění, profesionální zkušenosti a velkorysosti mohli ná-
vštěvníci oslav shlédnout bohatý hasičský program u ryb-
níku Papež, který nabídl průřez všech možných činností 
záchranářských sborů spolu s přehlídkou staré i nejno-
vější techniky. Velké i malé „kluky“ určitě nadchly ukázky 
profesionálních hasičů při hašení požáru, při vystřihování 
zraněné osoby z havarovaného automobilu, či atraktivní 
zásah vrtulníku Letecké služby Policie ČR, jehož posádka 
− letečtí záchranáři HZS Kladno − předvedla ukázky ha-
šení ze vzduchu i záchranu tonoucích se osob. Zážitkem 
pro všechny byla určitě závěrečná vodní fontána, kterou 
předvedly jednotky z okrsků Dubno, Příbram I, Trhové 
Dušníky, Příbram − Zdaboř, Háje a Podlesí. Součástí 
programu byla také soutěž v požárním útoku, které se 
zúčastnilo i místní dámské družstvo městského úřadu, 
s nímž si exhibičně zazávodil i pan starosta. V mužské 
kategorii nakonec zvítězilo družstvo dobrovolných hasičů 
ze Lhotky, mezi ženami byly nejlepší hasičky z Obor.

V této souvislosti dovolte, abychom poděkovali všem 
hasičům a hasičkám, kteří na Dobříš přijeli a vzorně re-
prezentovali své sbory. Pochvalu si zcela jistě zaslouží or-
ganizátoři hasičské prezentace, bez jejichž zápalu by neby-

lo možné tuto akci uskutečnit, především to jsou plk. Ing. 
Jiří Heinrich, ředitel ú.o. Příbram HZS Středočeského kra-
je, npor. Ing. František Vacek, velitel stanice Dobříš HZS 
Středočeského kraje, Petr Oplíštil z MěÚ Dobříš a dobříšští 
dobrovolní hasiči s velitelem Radkem Studeným.

Hasičská šou byla bezesporu velkolepá, ale i na hlav-
ním pódiu a v jeho okolí se děly zajímavé věci. Kromě 
těch tradičních, jakými jsou motorkářská jízda, příjezd 
parního vlaku, Dobříšský běh, hudební a taneční vystou-
pení škol a spolků, se například povedl ustanovit nový 
rekord v nafukování balónků (v našem případě s novým 
logem města). Růžový nebo modrý balónek nakonec bě-
hem 20 vteřin nafouklo podle pravidel 223 účastníků 
rekordu. Uvidíme, jestli se někdo rozhodne tento rekord 
v budoucnu překonat.

Krátce před polednem paní místostarostka Eva Marva-
nová slavnostně převzala od viceprezidenta pro vývoj Ing. 
Dobroslava Raka velkorysý dar společnosti Doosan Bobcat 
Man městu Dobříš − kolový nakladač S 130. Děkujeme!

Na dětském hřišti se poprvé hrála pohádka pro děti. 
Podle živých reakcí dětí i rodičů během scénicky zají-
mavého představení souboru Loutky bez hranic to byla 
úspěšná premiéra.

Na hřišti u škol se uskutečnil fotbalový turnaj pří-
pravek. Pohár si odnesli mladí fotbalisté MFK Dobříš. 
Gratulujeme!

V kostele Nejsvětější Trojice se uskutečnil koncert 
duchovní hudby. Byla to příjemná možnost opustit hluk 
atrakcí a shluk lidí na náměstí a na chvíli se ocitnout v úpl-
ně jiné dimenzi naplněné pokojnou hudbou a klidem. 

V kulturním domě se odpoledne uskutečnila soutěž 
v deskových hrách, která i přes krásné počasí přilákala 
velký počet účastníků. Jsme prostě hravým národem.

Sympatické a živé bylo vystoupení oblíbené skupiny 
Schodiště a vyvrcholením programu se zcela podle plánu 
stal koncert Michala Prokopa se skupinou Framus 5. Bra-
vurnímu výkonu barda české bluesrockové scény a jeho 
věhlasných muzikantů nadšeně aplaudovalo celé náměstí. 

Žádná česká veselice se samozřejmě nemůže obejít 
bez dobrého piva a guláše. Letos jsme neslyšeli v tomto 
směru žádné výtky, ba právě naopak, velkou pochvalu 
sklidila novinka − rozměrný pivní stan s početnou ob-
sluhou. Všechny stánky s občerstvením tak zvládly po 
celý den bez dlouhého čekání napojit a nasytit velké 
množství hostů. 

Nechceme zapomenout ani na doprovodné akce, 
které k májovkám již tradičně patří. Velmi úspěšně pro-
běhl letošní ročník divadelního festivalu. Od pondělí do 
pátku se v KD hrálo amatérské divadlo a na každé před-
stavení přišel velký počet diváků. Na divadlo se konečně 
i v Dobříši chodí, velkou zásluhu na tom bezesporu má 
i místní ochotnický soubor Disk, který festival organi-
začně zajišuje. 

Nedělní svatební květinový den na zámku svou profe-
sionální úrovní a společenským významem již překročil 
hranice našeho regionu. Není tedy divu, že i letos byl vel-
mi důstojnou voňavou tečkou za májovými slavnostmi. 

Děkujeme všem dobříšským organizacím i jednot-
livcům, kteří se nezištně podíleli na přípravě a náplni 
tradičního programu slavností, byli jimi: Skautský oddíl 
Minehaha a tábornický oddíl Zlatý list, skupina lidí ko-
lem Sylvy Řehákové a Jarky Apeltauerové, 1. ZŠ, 2. ZŠ, 
ZUŠ, ZŠ praktická a speciální, Sokol, Orel, MFK, SK Vlaš-
ka, Tom 19199 Fantan, gymnast. oddíl TJ RZ, Okrašlo-
vací spolek, divad. sk. Kruh, Řimskokatolická farnost, 
Josef Kunrt − Kolocentrum, sp. Bobcat.

Těšíme se na vás příští rok!
Jindra Kastnerová, KD Dobříš

Díky podpoře z Ministerstva zemědělství ČR je v pl-
ném proudu akce „Doplnění kanalizace města Dobříš“, 
práce na novém vodovodu a kanalizaci byly dokončeny 
v lokalitě Na Kole, momentálně práce probíhají v ulici 
Hálkova. Předpoklad je, že práce zde budou probíhat 
ještě do konce srpna letošního roku, poté budou práce 
pokračovat v ulicích Bořivojova a U Plovárny. 

V pátek 12. 6. bylo v 9.00 hod. starostou města Mgr. 
Jaroslavem Melšou za účasti architekta Pavla Nasadila 
a zástupce dodavatelské firmy Benst s.r.o. pana Berky
slavnostně otevřeno zrekonstruované atrium radnice 
(budova č.p. 119). Byly provedeny nové sanační omít-

ky, byly položeny nové dlažební kostky, bylo vybudováno 
pítko a byly osazeny nové vchodové posuvné dveře s po-
hybovým čidlem. Na rekonstrukci se finančně podílelo
Ministerstvo kultury ČR.

V týž den od 16.30 hod. proběhlo také slavnostní ote-
vření tzv. Oranžového hřiště, které bylo vybudováno v areá-
lu Pastoračního centra Dobříš. Finanční prostředky na vy-
budování nového sportovního hřiště poskytla Nadace ČEZ. 
Slavnostní otevření zahájil P. Ing. Michal Němeček, starosta 
města Mgr. Jaroslav Melša a zástupce Nadace ČEZ pan Mar-
tin Pavlíček. Hřiště je určeno především pro míčové hry 
jako jsou streetball, nohejbal, volejbal, florbal, fotbálek. 

Bc. Pavel Oplíštil, 
referent odboru míst. rozvoje MěÚ Dobříš

Letošní slavnosti především ve znamení hasičů

Co se děje
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Odbor správy majetku obdržel 23. 3. 2009 rozhodnutí, kterým bylo povoleno pokácení smuteční vrby. Strom byl 
posuzován fundovanými dendrology dvakrát, a to v listopadu 2008 a únoru 2009 vždy se závěrem, že se jedná o dřevi-
nu s odlomenou primární korunou, s částí kmene, který je prakticky mrtvý, s příznaky hnití, s odumírajícími větvemi 
druhého i prvního řádu, a napadením houbovými patogeny. Jednalo se o strom rychle rostoucí, krátkověký se dřevem 
rychle podléhajícím zkáze. Koruna byla nestabilní, hrozilo její zřícení bez zjevné příčiny. Strom ponechaný ve stavu, 
ve kterém se nacházel, byl vážným nebezpečím pro obyvatele města. Přes všechna tato zjištění jsme podstoupili 
riziko a sečkali prvního vyhnízdění ptáků, kteří by se mohli v koruně stromu nacházet. V tomto čase byla vysazena 
náhradní výsadba 1 ks jinanu dvoulaločného a 3 ks smrku Pančičova na tomtéž pozemku, na kterém smuteční vrba 
rostla. Koncem května byly nejméně třikrát zaznamenány větší poryvy větru, kdy docházelo k padání nebezpečných 
větví. Na základě těchto skutečnosti jsme přikročili k pokácení dřeviny v době vegetace, i když nám bylo ve vydaném 
rozhodnutí doporučeno kácet mimo vegetační období. Strom byl důkladně prozkoumán a lze konstatovat, že žádný 
výskyt hnízd či život nebyl v jeho koruně zjištěn. Nebyly nalezeny ani obydlené dutiny, vše lze zkontrolovat na skládce 
ve Svatém Poli. Pravdou je, že k rozhodnutí strom pokácet přispěla i situace, která se odehrává ve městě Zlín, kdy 
odpovědným úředníkům prokazatelně hrozí obvinění z trestného činu obecného ohrožení, a to se sazbou na tři až 
deset let odnětí svobody. 

Dřevinu pokáceli pracovníci společnosti DOKAS Dobříš, spol. s r. o., po celou dobu kácení byla přítomna vedoucí 
odboru správy majetku. Jak už bylo řečeno mnohokrát, cílem města není stromy kácet, ale starat se o ně s péčí 
řádného hospodáře. V dubnu bylo vysazeno 33 ks krásných zdravých stromů, v nejbližší době budou zahájeny práce 
(ošetření a zdravotní řez) na stromových alejích v ulici Dublinské Kaštánky a v ulici V Lipkách. 

V Dobříši 18. 6. 2009, Hana Hovorková, vedoucí oboru správy majetku

Výsledky za město Dobříš

Uvádíme strany a jiné subjekty, které získaly více než 5 % 
platných hlasů:

Město Dobříš − Volební účast 31,16 %
Strana Platné hlasy
číslo název celkem  v % 
2 Křes. demokr. unie − Čs. str. lid. 111 5,28
4 Občanská dem. strana 753 35,87
21 Komunistická str. Čech a Moravy 262  12,48
33 Česká str. sociálně demokrat. 419  19,96

Okrsek č. 1 − Klub důchodců, Dukelské nám.
volební účast 32,02 %
ODS 31,80 % KDU − ČSL 6,74 %
ČSSD 17,59 %  Suverenita 5,30 %
KSČM 16,14 %
Okrsek č. 2 − 2. ZŠ − volební účast 28,99 %
ODS 34,12 % KDU − ČSL 9,45 %
ČSSD  23,98 % KSČM  6,75 %
Okrsek č. 3 − ZUŠ − volební účast 34,53 %
ODS 31,60 % KSČM 15,80 %
ČSSD  21,23 % Suverenita  6,91 %
Okrsek č. 4 − 5. MŠ Větrník − volební úč. 29,08 %
ODS 38,77 % KSČM  11,37 %
ČSSD  18,07 %
Okrsek č. 5 − Sádky − volební účast 34,21 %
ODS 42,61 % KSČM 9,73 %
ČSSD  16,77 %
Okrsek č. 6 − ZŠ praktická − volební účast 28,56 %
ODS 38,59 % KSČM  12, 57%
ČSSD  22,51 %

Vítězem voleb se stala ODS. Zvítězila absolutně i ve všech 
volebních okrscích na Dobříši.

Základní informace
Dne 1. 7. 2009 vstoupí v účinnost nový zákon č. 300/2008Sb., o informačním systému veřejné správy. Důležitým 

prvkem zákona je uznání elektronických dokumentů jako rovnocenných s papírovými a zajištění jejich bezpečnosti. 
Datové schránky transformují vnitřní a vnější vztahy veřejné správy pomocí informačních a komunikačních techno-
logií. Cílem je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy nejširší veřejnosti. Datové schránky 
lze srovnat s běžným e-mailem obsluhovaným přes webové rozhraní. Datová schránka má však ověřeného majitele, 
velmi vysokou míru zabezpečení a slouží výhradně pro závaznou výměnu úředních dokumentů s orgány veřejné 
moci. Každá instituce má přitom jen jednu datovou schránku. Co je doručeno do datové schránky, to je považováno 
po deseti dnech za doručené. Na rozdíl od běžné korespondence, alá obálky s modrým pruhem, odpadá problém 
s nedoručitelností zásilek. Je však velmi důležité hlídat nové dokumenty v datové schránce – k tomu slouží upozor-
ňování na e-mail nebo mobil.

Narozdíl od běžných e-mailů poslouží datové schránky jen ke komunikaci s úřady a mezi úřady. Zpráva ze 
schránky je přitom vždy adresována celému úřadu, nikoli jednotlivým úředníkům. Jako fyzická osoba můžete pro-
střednictvím datové schránky poslat dokument na úřad, ale nikoli jiné fyzické osobě nebo firmě.

Informace proč byla pokácena smuteční vrba  
pod Kolocentrem v ulici Žižkova

Datové schránky − novinka v komunikaci s úřady

Volby do Evropského  
parlamentu 2009

Zápis do základních tanečních kurzů Taneční školy 
Dohnal Dancing pro rok 2010 bude zahájen v úterý 
15. září 2009 v kanceláři Kulturního střediska Dobříš. 
Kurzy se budou konat od září do začátku prosince 2010 
vždy v sobotu od 17.00 nebo od 20.00 hodin ve společen-
ském sále KD Dobříš.
Kontakt: Kulturní středisko Dobříš, Mírové nám. 68, 
kancelář 1. p., tel.: 318 521 302 − Mgr. J. Kastnerová. 

25. 7. a 22. 8. − Letní promítání „Za halou“

Taneční kurzy 2010

Kdo může a kdo musí mít datovou schránku?
Datovou schránku mohou bezplatně získat fyzické oso-
by, nepovinná je také pro podnikající fyzické osoby, po-
vinné je její zřízení pro právnické osoby a pro orgány 
veřejné moci. 
Jak si zřídit datovou schránku 
1. Vyplňte žádost o datovou schránku 
2. Vyplněnou žádost odešlete bu v papírové podobě 

s úředně ověřeným podpisem na adresu ministerstva 
vnitra, nebo e-mailem s ověřeným elektronickým 
podpisem (adresa pro zasílání bude teprve zveřejně-
na). Žádost lze také odevzdat na kontaktních místech 
Czech Point. 

3. Od ministerstva obdržíte certifikát s přihlašovacími
údaji. Do 15 dnů se musíte přihlásit do systému, aby 
datová schránka byla aktivována.

Kontaktní místo Czech POINT a datová  
schránka
Czech pointy zájemcům zprostředkují – kromě již 
běžných služeb – zřízení datové schránky a přístup do 
datové schránky. Pracovník na přepážce za poplatek 
dokument z datové schránky vytiskne, nebo naopak do-
nesený dokument zkonvertuje do elektronické podoby, 
opatří elektronickým podpisem a odešle danému orgá-
nu veřejné moci. 

Získat více informací je možné:
na webu: www.datoveschranky.info nebo na: www.mvcr.cz 
− zde eGovernment na základní nabídkové liště nebo 
na infolince 270 005 200. (po−pá od 9.00–17.00)

zdroj: www.datoveschranky.info, www.zive.cz

Český den proti rakovině

13. května se již po třinácté konal Český den pro-
ti rakovině – Květinový den. I v ulicích našeho města 
jste si mohli zakoupit kytičku a přispět tak k podpoře 
primární a sekundární prevence kolorektálního kar-
cinomu. Na Dobříši jsme celkem prodali 811 žlutých 
kvítků měsíčku a celkem jsme vybrali 17 500 Kč. Všem 
dárcům děkujeme. 

Skautky z oddílu Minnehaha

V době letních prázdnin od 1. 7. do 31. 8. 2009 bude 
pro neorganizované skupinky dětí a mládeže do 15 let 
volně přístupné hřiště s umělým povrchem v areálu zá-
kladních škol. Po celou dobu prázdnin bude možné toto 
hřiště využívat každou středu a pátek v době od 14 do 
18 hodin a každou sobotu v době od 9 do 12 hodin. Při 
těchto návštěvách hřiště je samozřejmě nutno dodržovat 
provozní řád a dbát pokynů správce areálu.

Krásné prázdniny přeje všem dětem starosta 
Jaroslav Melša a místostarostka Eva Marvanová

Nabídka pro děti a mládež  
do 15 let

O.s. Dotkni se si vás dovoluje pozvat na promítání pod ši-
rým nebem v prostorách sportovního areálu „za halou“ 
(možnost občerstvení). 
25. 7 − Renesance − černobílý animovaný film noir
z Paříže roku 2054. 
22. 8. − Temný obraz − animované sci-fi podle spiso-
vatele Philipa K. Dicka o závislosti na látce D. 
Oba filmy balanacují na pomezí sci-fi, krimi a thrilleru
a oba zároveň nabízejí neotřelé a orignální vizuální zpra-
cování. Více informací na www.dotknisefilmu.cz.
25. července a 22. srpna, od 22.00 hodin, sportov-
ní areál „za halou“.



5

Divadelní soubor Kruh a Kulturní středisko Dobříš vás 
srdečně zvou na divadelní představení hry Radima We-
bera EPOCHÁLNÍ VÝLET PANA BROUČKA MEZI IN-
DIÁNY, sepsané na motivy knih Karla Maye a Svatopluka 
Čecha. Režie: Radim Weber, scéna: Vladimír Procházka, 
hudba: Radek Toupal, technika: Michal Semančík a Petr 
Ptáček.
V případě stálého deště se představení překládá na pon-
dělí 6. července.
Památník Karla Čapka ve Staré Huti, neděle 5. 
července 2009 v 19.30 hodin. Vstupné dobrovolné.

Kulturní středisko Dobříš vás srdečně zve na jazzový 
podvečer v příjemném prostředí francouzského parku 
zámku Dobříš. 
Program: 
18.00 Swing band Dobříš 
19.30 Jazzové kvarteto (Jan Tuláček a přátelé)
V případě nepříznivých klimatických podmínek se kon-
cert uskuteční v konírně zámku. 
Zámek Dobříš, pátek 10. července 2009 od 18.00 
hod., vstupné 100 Kč.

O. s. Společnost přátel Mongolska, o. s. Klub přátel Asie, 
město Dobříš a Kulturní středisko Dobříš vás srdečně 
zvou na Dobříšskou jurtu, tradiční setkání v rámci oslav 
mongolského státního svátku Nádam a v jubilejním roce 
150. výročí narození dobříšského rodáka Ondřeje 
Kadlece (1859−1928), autora hudby první mongolské 
hymny. Program akce přiložen.

Zveme vás na tradiční letní festival, který se koná v krás-
ném prostředí anglického parku zámku Dobříš. Letošní 
program festivalu je o den delší a zase o něco programo-
vě bohatší. V této souvislosti žádáme návštěvníky festi-
valu o ohleduplné chování vůči cennému přírodnímu 
prostředí  a lidem, kteří zde žijí. Věříme, že i letos se tato 
akce obejde bez projevů vandalismu či jiného negativní-
ho chování. Upozorňujeme, že je přísně zakázáno vjíždět 
do areálu parku automobily nebo na motorkách, k par-
kování je možné využít bezplatné parkoviště u vstupu do 
parku, případně u sportovní haly. Prosíme také všechny 
příchozí, aby uvnitř parku dodržovali návštěvnický řád.
Program akce přiložen.

Uzávěrka příjmu příspěvků do 
zářijového vydání DL je 20. srpna 2009.

Anglický park − zámek Dobříš 12.−15. 8. 2009
Pořádá Kulturní středisko Dobříš 

a Mayapur sound system

18.00 Bloodline /metal/ Dobříš
18.50 FAG /hip-hop/ Dobříš
19.30 Mop a Džahanna − Dobříš
21.30 Monika Načeva a Michal Pavlíček (CZ) 
23.00  Dj Sunpaja
Vstupné na celý program: 150 Kč

17.00 Tři malá prasátka − představení pro děti 
− loutkové divadlo Buchty a loutky (vstupné: 40 Kč)
20.00 Rocky IX. − představení pro dospělé 
− loutkové divadlo Buchty a loutky (vstupné: 100 Kč)
21.30 Písničkář Mejla Flender – Jocka 
22.00 Promítání filmů − o.s. Dotkni se 
Zvýhodněné vstupné na obě představení: 100 Kč

20.00 KALIYUGA SOUND SYSTEM, DJ YUKIMU-
RA (CZ) + MC AMDIEZ (FR)
22.00 TRANSGLOBAL UNDERGROUND sound 
system (UK) + host Bourama (Afro-nomad sound) se 
svojí World Beat Party 
Program již od 17.00 hod.
Vstupné: od 20.00 do 21.00 hod. 180 Kč; po 21.00 
hod. 200 Kč.

21.00 MY TOYS LIKE ME (UK)
22.30 BAD GIRLZ ON DA STAGE − Ixindamix 
+ MC Sim Simmer
Program již od 11.00 hod.
Vstupné: od 20.00 do 21.00 hod. 150 Kč; po 21.00 
hod. 180 Kč.
Vstupné na oba dny (pátek a sobotu) 300 Kč

Účinkující:
BUCHTY A LOUTKY − pražské nezávislé alternativní 
loutkové divadlo, hrající pro děti i dospělé. Založeno v roce 
1991 absolventy loutkářské katedry pražské DAMU. Svým 
neobvyklým způsobem tvorby vytvářejí unikátní divadelní 
poetiku; klasické tituly i vlastní autorskou tvorbu zpraco-
vávají s nadhledem, nezaměnitelným humorem, s osobi-
tým důrazem na výtvarnou stránku a hudební doprovod. 
Tři malá prasátka − na motivy anglické lidové pohád-
ky. Představení je určeno pro děti od tří let. 
Rocky IX − boxing, kissing, loutking
Uvidíte příběh smutného boxera, jeho osamělých kamarádů 
a nepřátel − inscenaci o pustém zoufalství a nemožnosti se 
postavit. Rocky je hrdina. Není sice zrovna velký chytrák, ale 
má srdce a správný sen. A věří mu. Věří, že vstane a vyhraje. 
Pojte do ringu a nechte si dát ještě jednu. A ještě a ještě 
a ještě... Představení získalo prestižní putovní cenu ERIK za 
nejpozoruhodnější loutkářskou inscenaci roku 2004.
MONIKA NAČEVA a MICHAL PAVLÍČEK 
Akustický gig Načeva+Pavlíček je postaven na průřezu 
tvorby Načevy i aktuálních skladeb z poslední desky 
Mami. V tomto pojetí nejvíce vyzní silné texty Jáchyma 
Topola, otevřený emocionální výraz Načevy a Pavlíčkova 
nezaměnitelná kytara. 
http://www.myspace.com/naceva
TRANSGLOBAL UNDERGROUND − skupina původem 
z Londýna, která se specializuje na spojování západních 
a orientálních hudebních stylů (označováno jako world 

Kultura – červenec−srpen

5. 7. Divadelní soubor Kruh hraje na Strži

12.−15. 8. Hudební a divadelní festival 
pod šapitó

10. 7. Jazzové setkání na zámku Dobříš

11.−12. 7. Dobříšská jurta

Připravujeme na září
4. 9. 18.00 Vernisáž výstavy: Sochy a ikony − Zu-
zana Valenová a Lenka Vlková
5. 9. 18.00 Slavnostní předání cen města Dobříše 
+ koncert Škampova kvarteta − zámek Dobříš
12. a 13. 9. Dny evropského dědictví − vstup do 
muzeí za symbolické vstupné 5 Kč
18. 9. Sasiedzi − koncert polské folkové kapely

HUDEBNÍ A DIVADELNÍ 
FESTIVAL POD ŠAPITÓ

fusion nebo ethno-techno). Jako jedni z prvních přinesli 
na evropské taneční parkety motivy či celé úryvky z arabské 
a orientální hudby, čímž předznamenali pozdější masivní 
nástup hudebního směru, který se nazývá asian underg-
round. Na Dobříši vystoupí v čtyřčlenném soundsystémo-
vém složení. http://www.myspace.com/transglobalunderg-
round. 
KALIYUGA SOUND SYSTEM − reggae & world beats 
Reprezentuje současnou hudební větev, která vznikla v prv-
ní polovině devadesátých let a která je ovlivněná Orientem 
a Asií a fúzuje se současnou elektronickou taneční hudbou.
MY TOYS LIKE ME − electronic music.
Stále populárnější londýnská kapela, která vystupuje 
v mnoha londýnských klubech a na velkých festivalech 
jako Glastonbury. www.myspace.com/mytoyslikeme.
BAD GIRLZ ON DA STAGE − Ix in da mix + MC Sim 
Simmer. Dvojice z legendárního sound systemu Spiral 
Tribe, která vás nenechá sedět a zaručeně pobaví všech-
ny příznivce taneční muziky. http://www.myspace.com/
badgirlzmakemeanmuthaz.
Program zajišuje: Kulturní středisko Dobříš (St, Čt), 
Mayapur sound system (Pá, So), www.mayapur.cz
Sponzoři: Doosan Bobcat Manuf., Bios Dobříš, Fous 
− Střechy Dobříš.

Sestřelený léto 
Kulturně−hudební festival

V sobotu 29. 8. 2009 proběhne v areálu střelnice 
(v Brodcích) na Dobříši největší akce svého druhu, kte-
rá byla kdy na území Dobříše zorganizována. Jedná se 
o rozloučení s odcházejícími prázdninami a létem. Bě-
hem celého dne se budou na „improvizovaném“ pódiu 
střídat různá kulturní a hudební vystoupení za do-
provodu DJ Mr. Pervzident, jehož hlavní show bude od 
20 hodin se vším, co k takové akci patří (světelné efekty, 
obrazcové promítání na plátno,…). DJ vytváří skladby 
přímo během vystoupení a reaguje tak na publikum. 
Ovšem během celé show dojde i na klasičtější skladby 
z 60., 70., 80., 90. let. Tato akce se tak stane nultým 
ročníkem originálního ukončení léta. Podrobný program 
se připravuje, ale informace budou poskytnuty prostřed-
nictvím plakátů a médií. Celá akce se koná ve spolupráci 
s Kulturním střediskem v Dobříši.
Začátek akce: 15.00, konec akce: 0.00−02.00
Místo konání: Areál střelnice (v Brodcích), Dobříš
Vstup: ZDARMA, pouze je zakázáno nošení vlastního 
jídla a nápojů. Občerstvení: pivo, alkoholické i neal-
koholické nápoje, klobásy…
Kontakt a info: sestrelenyleto@email.cz; sestreleny-
leto.blogspot.com.

Středa 12. 8. 2009

Čtvrtek 13. 8. 2009

Pátek 14. 8. 2009 − World Music Night

Sobota 15. 8. 2009 − Electronic Music Night

Dobříš − Via Praha − Paříž
Koncertem skvělé šansoniérky Radky Fišarové byla na 
zámku Dobříš v pátek 18. 6. zahájena výstava Dob-
říš−Paříž, jejímiž pořadateli a garanty jsou Slavomír 
Lener a Miroslav Lipina, majitel galerie La Femme. Vý-
stavu obrazů významných českých malířů i dobříš-
ských amatérských výtvarníků ze série tzv. „domácích 
úkolů“, která je umístěna v galerijních prostorách zám-
ku Dobříš, můžete navštívit do 10. 7. 2009. 
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o. s. SPOLEČNOST PŘÁTEL MONGOLSKA,  
o. s. KLUB PŘÁTEL ASIE 

MĚSTO DOBŘÍŠ A KULTURNÍ STŘEDISKO DOBŘÍŠ
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA 

Tradiční setkání členů a příznivců Společnosti přátel 
Mongolska a Klubu přátel Asie v rámci oslav mongol-
ského státního svátku Nádam a v jubilejním roce 150. 
výročí narození dobříšského rodáka Ondřeje Kadlece 
(1859−1928), autora hudby první mongolské hymny.

11.−12. července 2009
Sobota 11. 7.
10.00 Stavba originální mongolské jurty − anglic-

ký park − zámek Dobříš
12.00 Slavnostní zahájení akce − pozdrav vede-

ní města Dobříše, Velvyslanectví Mongolska, 
kulturní program, slavnostní otevření jurty − 
anglický park − zámek Dobříš

14.00 Přednáška „Dobříšský rodák Ondřej Ka-
dlec − autor hudby k první mongolské 
hymně“ − Pastorační centrum sv. Tomáše 
(Na Nábřeží 1650, Dobříš) 

15.30 Turnaj o putovní pohár Společnosti přátel 
Mongolska v tradičním mongolském národním 
zápase − anglický park − zámek Dobříš 

17.30 Vyhlášení vítězů sportovního turnaje 
18.00−22.00 Společenské posezení s živou hud-

bou, programem a tancem − zámek Dobříš 
− nádvoří zámku Dobříš (příp. konírna)
Po celý den prohlídka jurty, prodej suvenýrů 
a literatury.

Neděle 12. 7.
10.00 Přednáška „Tradiční mongolský svátek Ná-

dam“ − Pastorační centrum sv. Tomáše
11.00 Beseda s mongolskými účastníky „Co nás těší 

a co nás trápí v Česku“ − Pastorační cen-
trum sv. Tomáše

12.00 Demontáž jurty, slavnostní ukončení Dobříšské 
jurty 
Vstup na všechny akce zdarma. Těšíme se na 
vaši hojnou účast!!!

Mongolská jurta a dobříšský rodák Ondřej Kadlec
Společnost přátel Mongolska v ČR organizuje každý rok oslavu tradičního mongolského státního svátku Nádam 
v některém z českých měst. Letošní rok padla volba na město Dobříš, nebo před 150. lety se zde narodil houslista 
a dirigent Ondřej Kadlec, autor první mongolské státní hymny.

Pojme si tedy připomenout jeho zajímavou životní pou, která je spojená i s tehdy velmi vzdálenou a tajemnou 
asijskou zemí Mongolskem. 

Ondřej Karel Kadlec se narodil 18. února 1859 v Dobříši, studoval na pražské 
konzervatoři u Antonína Bennewitze a někdy před rokem 1885 odešel do Ruska. 
Již v r. 1885 působil v Mariinském divadle v Petrohradě jako houslista a později 
jako violista.  V letech 1907−1909 byl Kadlec kapelníkem Tereckého symfonické-
ho kozáckého orchestru a ředitelem odbočky Carské hudební společnosti ve Vla-
dikavkazu, na severním úpatí Kavkazu, v dnešním hlavním městě Severní Osetie. 
V roce 1909 se Kadlec znovu vrátil do Petrohradu, kde působil u finského gardové-
ho pluku, jako kapelník v operním orchestru a učil na středních školách. V Rusku 
užíval poruštěné jméno Andrej Vjačeslavovič Kadlec. V roce 1912 byl Ondřej Kadlec 
jako pracovník divadla v Petrohradě  požádán o složení hudby k první mongolské 
státní hymně. Kadlec upravil původní mongolskou melodii populární písně Oslík 
mimochodník za sto lanů (Zuun langijn žoroo luus). Za tento počin obdržel v r. 

1914 od hlavy mongolského státu bogdgegéna vysoké mongolské vyznamenání, řád Erdene-Očir 2. třídy 4. stupně. 
Po Říjnové revoluci se Kadlec přestěhoval i s rodinou do Samary na Volze, kde založil symfonický orchestr a působil 
jako pedagog na konzervatoři. Je autorem čtyř baletů, opery Aleko, operet, instrumentálních a didaktických prací 
pro housle. V Samaře rovněž dne 6. února 1929 (někdy se uvádí rok 1928) zemřel. O jeho rodině se  příliš mnoho 
neví. Ondřej Kadlec se v Rusku oženil, předpokládá se, že jeho manželka byla Ruska. Spolu měli 6 synů, z nichž 2 se 
ještě v Rusku věnovali hudbě. Jen syn Jiří, narozený v r. 1891 v Petrohradě, působící jako violoncellista v carské opeře 
v Moskvě a od r. 1920 do r. 1933 jako hráč orchestru a učitel hudby v tureckém Cařihradu, se pravděpodobně v roce 
1933 vrátil do rodné země svého otce. V Praze také dne 2. března 1955 zemřel. Byl bezdětný, proto tato rodová větev 
Kadleců zaniká smrtí jeho ženy Larisy v r. 1984. (Zdroj: PhDr. Jiří Šíma, DL 01/2003 − red. upraveno).

Díky řediteli Lidové školy umění v Dobříši panu Josefu Šastnému se ale neztratily všechny vzpomínky na Ondřeje 
Kadlece a jeho rodinu. Pan Šastný se vždy zajímal o osudy dobříšských muzikantů a při svém pátrání narazil i na zají-
mavý osud dobříšského rodáka Ondřeje Kadlece. V Praze vyhledal paní Larisu, ženu již zmíněného Jiřího Kadlece, která 
kromě autentických vzpomínek přenechala panu Šastnému i několik písemných památek na působení Ondřeje Kadlece 
v Rusku. Tyto archiválie dodnes opatruje dcera Josefa Šastného paní Růžena Chovanečková, ředitelka MŠ u kina, které 
se navíc podařilo navázat písemný a v 80. letech během zájezdu i osobní kontakt s vnukem Ondřeje Kadlece Michailem, 
který stále žije v Petrohradě. Její syn Honza navštívil petrohradskou rodinu Kadleců i v r. 2006 při své cestě na Kamčatku. 
Rodina přijala pozvání paní Chovanečkové a v září minulého roku poprvé navštívila Dobříš, rodiště svého děda.  

Nadšeným propagátorem odkazu Ondřeje Kadlece a hlavním organizátorem Dobříšské jurty je orientalista 
PhDr. Jiří Šíma (nar. 1943), který se dlouhodobě zabývá dějinami poznávání národů Mongolska a Číny u nás. 
Pan doktor Šíma pracoval dlouhá léta v Orientálním ústavu Akademie věd ČR a na Ministerstvu zahraničních 
věcí. Je čestným předsedou Společnosti přátel Mongolska a řídí činnost občanského sdružení klub přátel Asie 
Pražská jurta. 

 

jka.

Toulky dobříšskou minulostí Vítání občánků

Dne 21. 5. 2009 byli v zrcadlovém sále zámku Dob-
říš přivítáni noví občánkové města Dobříše:
Barbora Nikodémová, Emma Štenglová, Sebastián Jager, 
Oliver Geraghty, Anežka Krásná, Vanesa Branšovská, Da-
niel Navrátil, Michaela Novotná, Adéla Lazarová, Nikola 
Mocjuková, Vojtěch Vetchý, Adam Stibor a Robin Egert.

Smutné rozloučení

25. 5. 2009 nás navždy opustila naše drahá a milovaná 
maminka, manželka a babička Zdeňka Jechoutová ve 
věku nedožitých 85 let. 

Za tichou vzpomínku děkují Jechoutovi

Vzpomínka

Dne 15. července uplynou 2 roky, 
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav 
Stanovský. Vzpomínejte s námi.

Manželka a děti s rodinami

Poděkování

Děkuji lékařům, sestřičkám a celému personálu Sa-
natoria T.G. Masaryka v Dobříši za péči a slušné zachá-
zení po dobu necelých osmi měsíců na přelomu roku 
2008−2009, kdy jsem se zde léčil. Jen mě trápilo, že 
podobné péče se mi nedostalo v říjnu 2008 v příbramské 
nemocnici.  Josef Novák, Dobříš

Zlatá svatba

S radostí oznamujeme, že dne 30. května 2009 oslavi-
li naši drazí rodiče a prarodiče Dagmar a Jaromír Žákovi 
z Dobříše padesát let od své svatby. Za všechno, co jste pro 
nás udělali a ještě uděláte, děkují 

dcery Dana a Iva s manžely, 
syn Jaromír s manželkou a všechna vnoučata! 

Pozvání na den plný zábavy 
− den otevřených dveří

Azylový den sv. Ludmily v Mokrovratech u Dobříše zve 
v pátek 24. července 2009 děti i dospělé prožít den plný 
zábavy a tvoření do areálu azylového domu a jeho okolí.

Pro děti je připraven bohatý program − soutěže, 
předvádění techniky a práce záchranářů a hasičů, dále 
jízda v terénních vozech. Tyto aktivity se budou odehrá-
vat v lokalitě Královy stolice. V areálu AD na děti čeká 
skákání na trampolíně, výtvarné dílny a hudba. 

Program začíná v 10 hod. soutěžemi a předvádě-
ním záchranářských akcí, od 12 hod. bude možné se 
svézt v terénním voze a od 15 hod. jsou připraveny vý-
tvarné dílny a program na zahradě azylového domu. 

Během celého dne bude zajištěn pitný režim, svačiny 
a další občerstvení. Přijměte, prosím, pozvání na den ote-
vřených dveří a přijte se seznámit s prostředím Azylového 
domu sv. Ludmily a zároveň si užít zábavy a odnést si domů 
zážitky a výrobky. Těšíme se na setkání s vámi.
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Rok se s rokem sešel a opět zde máme léto a letní 
prázdniny, což platí i pro náš spolek. I když budeme 
během léta odpočívat, tak také nezapomeneme při-
pravovat další společenské akce na zbylou část roku. 
O jejich konání vás budeme včas informovat. Tímto se 
na vás těšíme po prázdninách a již te vás zveme na 
oblíbené „Nedělní čaje“ poslední neděli v září. 

Též dokončujeme novou knihu o Dobříši. „Dobříš 
v proměnách 20. století“, která obsahuje 672 dobových 
fotografií a popisuje historii všech domů na náměstí,
které zde stály. Datum vydání ještě upřesníme.

Po skončení již 4. festivalu divadelních ochotnic-
kých souborů, který je doprovodnou akcí zdejších 
májových slavností, patří poděkování zcela určitě vám, 
milí diváci, nejen za vaši přítomnost, ale především za 
váš vždy srdečný potlesk. Nu a samozřejmě jako hos-
titelé musíme poděkovat i hostujícím divadelním sou-
borům z Čenkova, Bystřice u Benešova a Staré Huti, 
které svou účastí pomohly ke kulturnímu zkrášlení 
tohoto týdne.

Však ale ten největší dík jistě právem patří paní Evě 
Jarolímková, majitelce Pekářství a cukrářství Jarolímek 
z Mníšku pod Brdy a provozovatelce zdejší cukrárny 
„U Kadleců, která byla nápomocna nejen při zajišování 
občerstvení pro hrající soubory, ale také dokázala kaž-
dému divadelnímu souboru předat vždy po skončení 
divadelního představení vlastnoručně vyrobený cukrář-
ský „Certifikát“, který byl ozdoben sladkým nápisem:
Bravo, díky, byli jste skvělí… 

Škoda jen, že z oficiálních osobností našeho města
a možná i těch, kteří rozhodují, v jaké výši bude při-
dělováno finančních podpor na tyto a podobné účely,
se kromě starosty města nepřišel nikdo na představe-
ní ani podívat, natož ty „přespolní“ přivítat. Dík proto 
patří našemu starostovi Mgr. Jaroslavu Melšovi, který 
se této úlohy zhostil a ukončil letošní festival. Těšíme 
se společně s vámi na ten nastávající − půlkulatý − 
v příštím roce.

Mirek Vlad. Procházka, divadelní skupina „KRUH“

Mít v současnosti psa je stálý módní standart a je 
jisté, že v dohledné době tomu nebude jinak. K venčení 
anebo k procházkám s našimi čtyřnohými přáteli však 
patří i uklízení toho, co vytrousí. A k tomu majitelé psů 
přistupují jakkoli, tak město Dobříš se již nějakou dobu 
pokouší zavést pomůcky, které by byly těmto majitelům 
nápomocny. Avšak stále z rozpačitými výsledky.

Dlouho zde byli pouze strážníci městské policie, kte-
ré mohl pejskař vídat. jak hlídkují, či hlídají u haly a fot-
balového stadionu. Je však pravda, že mnoho občanů 
a nejen pejskařů by je raději vidělo v jiných konfliktních
lokalitách.

Druhým pokusem bylo, myslím, rozmístění schrá-
nek s pytlíky na psí exkrementy na třech místech. Ty 
však bez příslušných odpadkových košů postrádaly smy-
sl. Nechce se mi věřit, že by pracovníci Dokasu s láskou 
probírali koše a hledali tyto psí dárečky. No a když se 
konečně objevily koše se schránkami pro pytlíky, které 
byly rozmístěné přibližně po třech stech metrech, a to 
od čtrnáctipatráku k hale a dále v Lipkách až k zámku, 
dalo se předpokládat, že se město Dobříš konečně vydalo 
správným směrem, ale ouha. Pytlíky postupně během 
prvního týdne zmizely a zatím jsem neviděl, že by je 
někdo doplňoval. Koše se tak začaly plnit normálním 
smetím. Pokud tak chcete město chránit od nežádoucí-
ho smetí, musíte dát pejskařům jasně najevo, že když si 
jejich pes uleví, tak má tu jistotu, že pytlík bude vždy na 
místě čekat na použití. 

Dejte nám pejskařům šanci udržet město čisté …za-
tím jste na půli cesty.

Petr Kadlec

Již nějakou dobu platí v našem městě, že natřít čers-
tvě dům anebo ze je pozvánkou pro omladinu vzít sprej 
s barvou a načmárat chaotický nápis, který se zdá auto-
rovi cool. Upřímně jsem obdivovatelem pouličního ame-
rického umění, které pokud se dělá dobře a na pro tento 
účel upravených zdech, nebo částech budov, vypadá dob-
ře. Zde se však provozuje čistokrevný vandalizmus, který 
s uměním nemá nic společného. Bylo tak otázkou času, 
kdy tito rádoby umělci znehodnotí opravenou ze kolem 
anglického parku. 

V Lipkách funguje již nějakou dobu skatepark, ve 
kterém by mohla být, tak jako v některých jiných měs-
tech, postavena dlouhá bílá ze, na které by se mohli tito 
rádoby umělci vyjádřit a nepoškozovat cizí majetek. Tyto 
zdi však fungují, jen když si je tito umělci sami udržují, 
případně čistí. 

Petr Kadlec

http://okraslovaci-spolek-dobris.webgarden.cz/

Nástupem dalších členů do Okrašlovacího spolku 
došlo k rozšíření a ozdravění. Ve skupině Patronky je již 
několik vynikajících zpěvaček a zpěváků, tři harmoniky, 
kytara, dvoje housle, klávesy  a buben, který spolu s ba-
sou tvrdí muziku.

Pokračujeme v tradici pobavit občany poslední ne-
děli v měsíci, ale s trochu jiným pohledem. Nenavázali 
jsme na předchozí kabaretní pořady Barevná neděle 
a Sklenička před večeří, na kterých sál zel prázdnotou 
pro nezájem lidí. V našem pořadu Odpolední čaje pro 
pokročilé hrajeme a zpíváme české a moravské lidové 
písničky, trampské a ostatní. Své vystoupení zde má 
i skupina Combo. Již několikrát byl sál zcela naplněn 
dobře se bavícími, zpívajícími a tančícími občany. Tito za 
námi přicházejí, děkují a vybízejí nás na další setkání. 

Naše moto je „VĚK JE POUHÉ ČÍSLO“ a nám nejlepší 
odměnou za vystoupení je smích, tanec a dobrá nálada 
publika.

Poslední dubnová a květnová neděle se nesla prá-
vě v duchu Svátku matek a Dne dětí, kdy se účinkující 
přestrojili a vžili do doby školního věku a v humorném 
pásmu rodičům a prarodičům připomněli období, kdy 
vychovávali své ratolesti. Některé fotografie je možno vi-
dět na webových stránkách www.dobrismodel.cz.

Nejsme tu tudíž jen pro svoji zábavu. Několikrát jsme 
hráli a zpívali v domovech důchodců v Mníšku, Kytíně, 
pečovateláku v Dobříši, na Májových slavnostech v Dob-
říši, Staročeských májích v Mníšku, Muzejní noci na 
zámku v Dobříši a při jiných příležitostech. Vždy s klad-
ným ohlasem publika.

Jsme rádi za jakýkoliv dobře míněný názor, který 
však musí přijmout kolektiv a nemůže si ho jedinec pro-
sazovat jako ten svůj nejlepší.

Závěrem chceme poděkovat vedení města za finanční
podporu z fondu kultury a sportu a KD za poskytnuté zá-
zemí, kdy Okraškovacímu spolku a Patronkám umožňují 
bezplatné využívání prostor kulturního domu pro zkoušky 
a vystoupení. Dále děkujeme občanům za účast na našich 
pořadech, přejeme jim hezké prázdniny plné sluníčka, 
dobré nálady a zveme je na další naši akci Čaje pro pokro-
čilé poslední neděli září 27. 9. 2009 v 17 hod v KD.
PATRONKY při Okrašlovacím spolku KD města Dobříš 

... a ještě poděkování! Okrašlovací spolek Dobříš

Koše pro psy anebo pro lidi?

Památky v ohrožení

Jiný pohled na práci zdejšího 
Okrašlovacího spolku

Letos v lednu tomu bylo 40 roků, co jsem dostal 
od Jáchymovských dolů v Dobříši do pronájmu nový 
byt 3+1 v právě postaveném věžovém domě z litého 
železobetonu a s rodinou se přestěhoval z Milína do 
tohoto pěkného městečka na severovýchodním pod-
hůří Brd. Ale řeknu čtenářům Dobříšských listů, že 
příbuzní a známí, zejména z nedaleké Prahy, nám 
více než byt s krásným výhledem z 11. patra na celé 
rozrůstající se město, věhlasné dlouholetou rukavič-
kářskou tradicí, záviděli zdejší více než 18ti hektarový 
rybník Papež s báječným koupáním v teplé a hlavně 
čisté vodě. “Ten nádherný rybník vám opravdu závi-
díme…, říkali“.

Jenže! Během mnoha posledních roků se závi-
děníhodná situace zcela změnila. Rybníky kolem 
Dobříše včetně zmíněného Papeže převzal do svého 
majetku šlechtický rod Colloredo-Mannsfeld, který 
se v současné době chová tak, jak vidí všude kolem 
sebe, tedy tržně, a konkrétně rybník Papež dlouhodo-
bě pronajal místním rybářům, kteří přece nebudou 
investovat peníze do odbahnění rybníka, když kalná 
voda rybám ještě navíc chutná, a nebudou si dělat 
problémy s jeho vypouštěním. A tak se z rybníka stalo 
odpadiště, všeho co lidem nejen v okolí překáží, pne-
umatikami počínaje a starými lednicemi a pračkami 
konče… Situace, násobena snížením přítoku čisté 
vody na minimum, tak proměnila krásný rybník na 
stoku, do které dokáže vlézt a vykoupat se jen deset, 
možná dvacet lidí z celého desetitisícového města, 
přičemž riskují zdravotní potíže. Nevím, zda „citlivá 
kultivace břehů rybníka Papež“, jak o ní informovaly 
červnové Dobříšské listy, vynahradí občanům, zejmé-
na pak dětem a mládeži, krásné koupání v Papeži 
v době socialismu.

Tomáš Čech

Budou nám opět závidět  
Papež?

V sobotu 25. července vyjede v 10.40 hod. z nádra-
ží Praha Braník parní lokomotiva řady 434.2186 z roku 
1917 v čele historického vlaku do Dobříše, kam přijede 
ve 12.57 hod. Ve 14.05 hod. se parní vlak vydá z Dob-
říše na jízdu do Mníšku pod Brdy (s příjezdem ve 14.38 
hod). Na mníšeckém náměstí a v barokním areálu Skalka 
se bude konat Skalecká pou. Na náměstí vystoupí od 
15.30 hod. skupina Čechomor. O pouti se dozvíte více na 
http://www.mnisek.cz/. Navštívit je možné i státní zámek 
Mníšek. Podrobnosti na http://www.zamek-mnisek.cz/.

Další zastávkou parního vlaku je ve 14.46 hod. ná-
draží v Čísovicích, kde se budou konat oslavy 130. výročí 
založení SDH. K vidění bude mnoho exponátů hasičské 
techniky včetně koňské ruční stříkačky. Připraveny jsou 
ukázky zásahů jednotek hasičů a představení hasičské-
ho vrtulníku. Podrobnosti o oslavách jsou na http://www.
cisovice.cz/. Mezi centrem oslav a nádražím bude od 
parního vlaku zajištěna bezplatná kyvadlová doprava. 

Další informace na  www.parnijizdy.ic.cz

Parním vlakem na oslavy 130 let 
hasičů obce Čísovice a na  

Skaleckou pou v Mníšku pod Brdy 
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Ve dnech 15.−24. května 
jsme my, žáci a žákyně dru-
hého stupně, s doprovodem 
p. uč. Cibocha a pí. uč. Fak-

torové, společně se studenty Pedagogické fakulty Jihočeské 
univerzity vypravili autobusem do Chorvatska. Cesta byla 
velmi dlouhá, ale stálo to za to ;-). Po vybalení všech věcí 
jsme šli na procházku po kempu a osvěžili jsme se v moři. 
Další den jsme zahájili výuku na WS prknech. Zkoušeli jsme 
balanc a přecházení z přídě na zá. Pak následovala krátká 
přednáška o bezpečnosti a zacházení se surfy. Když jsme 
zvládli základy, začali jsme s jízdou na prkně s plachtou. 
Všem se poměrně dařilo, a tak jsme se začali učit i „Halzu“ 
a „Réčko“. Kromě toho jsme si během pobytu vyzkoušeli 
kanoistiku a jízdu na katamaránu. Po celé dny jsme si sami 
vařili, někdy jsme navštívili místní restauraci. Chodili jsme 
na procházky a hráli jsme hry. Zajímavý pro nás byl výlet 
na ostrov Korčula, kde jsme si prohlédli památky, nakoupili 
suvenýry a výletní lokou se vrátili zpátky do kempu. Všich-
ni jsme si celý pobyt užili, naučili jsme se spoustu nových 
věcí a zažili hodně legrace. Také jsme ke konci kurzu udělali 
i pro vás malý, krátký, amatérský film.

CHORVATSKO 
2009

Andrea Šrámková a Iveta Bajerová z 5.A (které získaly za 
2. místo v krajském kole pohár - viz foto) se v celostát-
ním kole v Jeseníku umístily na pěkném osmém místě. 

V 6. ročníku výtvarné soutěže, kterou uspořádal Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje se sídlem v Kladně, 
územní odbor Příbram ve spolupráci s občanským sdružením ELROND, se žákyně Eliška Rybarová a Michaela Sobotková 
umístily na 1. místě ve 2. kategorii. Slavnostní předání cen se uskutečnilo 15. června 2009 v objektu stanice Hasičského 
záchranného sboru v Příbrami. Vítězové si prohlédli prostory stanice a seznámili se s používanou hasičskou technikou.

Mladým umělcům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Mgr. Eva Cacková, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 

Výtvarná soutěž

Stejně jako každým rokem jsme se vydali do ital-
ského městečka Cesenatico. I přes počáteční nepřízeň 
počasí jsme všichni spálení až za ušima. Když se po-
časí vyvede, vyrážíme na pláž, kde uskutečňujeme boj 
o modrá lehátka, který díky Eskilovi vyhráváme, poně-
vadž je tady rychlejší než ve škole. Při večerní návště-
vě turistického městečka jsme všichni okouzleni jeho 
krásou.

Díky návštěvě proslulého světa miniatur už víme, 
jaké to je být o hlavu větší než „Eiffelovka“ a jen o kou-
sek menší než Alpy. Plujíce po loce jsme prozkoumali 
krásy Benátek. Potom, co jsme si všichni prohlédli lili-
putí městečko, jsme skončili na vodním tobogánu, který 
se líbil úplně totálně nejvíc všem. 

Pokoj č. 36, neboli spáleniny z 9.B

Soutěžilo se v kategoriích: Příbramánek, skupina A 
(6.−7. roč.), skupina B (8.−9. roč.), v oborech dějepisu, 
zeměpisu a přírodopisu. Soutěž byla rozdělena na tři čás-
ti: praktická, teoretická a všeobecná. Na každou část jsme 
měli hodinu na vypracování. Za naší školu soutěžili v ka-
tegorii A/14: Krásová Lenka (7.A), Hoštáková Tereza (7.A), 
Cihelka Štěpán (7.A), v kategorii A/13: Čermáková Anna 
(6.C), Holman Lukáš (6.B), Hamza Marek (6.A). Soutěže 
jsme se zúčastnili v doprovodu p.uč. Dany Petříkové. 

Výsledky této soutěže jsme se dozvěděli v pátek 5. 6. 
2009. Měli jsme velkou radost, že naše družstva se 
umístila na 1. a 2. místě! Odměnou v soutěži byly knihy 
a my, vítězové ze 7. roč., obdrželi ještě pohár za 1. místo. 
Zajímavou odměnou za prokázané vědomosti byl i výlet 
na zámek Kozel a návštěva ekologického centra ve Spále-
ném Poříčí. Tento den jsme si všichni moc užili.

Tereza Hošáková, 7.A

Soutěž Tady jsem doma 

Helpíkův pohár − celostátní kolo

Základní škola praktická 
a Základní škola speciální uvádí…

S blížícím se létem jsme vyměnili školní lavice za 
cykloturistický výlet po okolí města Dobříše. Počasí nám 
přálo, a i když byly cesty po vydatných deštích plné překá-
žek, dokázali jsme se přes ně přenést. Radost nám udělala 
jedna maminka ze Staré Huti, která nás pozvala k sobě 
domů, abychom se občerstvili jednohubkami, perníčky 
a limonádou. Nabrali jsme tak sílu na další nelehkou ces-
tu s celou řadou kopců, sjezdů a bahna. Několik z nás 
se jízdou bahnem pěkně „vybarvilo“. Nezbývalo proto nic 
jiného, než se očistit v řece Kocábě. Ze sedla kola je pohled 
nejkrásnější. Člověk vidí i to, co nebylo jeho záměrem, do-
šlo i na sběr hříbků. Na závěr jsme si ještě založili ohniště 
u altánu na Králově stolici a opekli si dozlatova vuřty.

Žáci 9. ročníku 

Cykloturistika

Běh proti drogám

Začátkem měsíce června proběhl další ročník Běhu 
proti drogám. Uskutečnil se v anglickém parku a zú-
častnili se ho žáci 6., 7. a 9. ročníku. Soutěžilo se ve 
dvou kategoriích, chlapci a dívky. V kategorii chlapci se 
na prvním místě umístil žák 7. ročníku Jan Rambousek 
a v kategorii dívky žákyně 9. ročníku Michaela Vlčková. 
Všichni, kteří se běhu zúčastnili, dostali pěkné odměny.

Pořadatelé Fialová I., Pánková I., Mikolášek L.

Setkání se zvířaty a českou 
historií v Národním muzeu

Na konci května jsme se vypravili do Národního mu-
zea do Prahy. Zhlédli jsme exponáty zvířat v zoologickém 
oddělení. Nejvíce nás zaujala kostra velryby, ale i další 
exponáty našly své obdivovatele v našich řadách. Další 
cesta vedla do oddělení historie. Zde jsme na vlastní oči 
viděli „vykopávky“, o kterých nám vyprávěla paní učitel-
ka v hodinách dějepisu. Výlet se nám líbil.

Žáci 6.,7. a 8.ročníku

Muzeum zlata – Nový Knín

Ve čtvrtek 28. 5. navštívili žáci 9. a 5. ročníku naší 
školy expozici Muzea zlata v Novém Kníně. Během pro-
hlídky jsme se seznámili s historií města a jeho blízkého 
okolí, s dřívějšími způsoby těžby zlata a s archeologický-
mi nálezy, s cechovními vlajkami i pomůckami, které 
řemeslníci dříve používali. Na závěr jsme si mohli vy-
zkoušet nelehkou práci ponocného a zatroubit na roh. 

Do odjezdu nám zbylo ještě trochu času, tak jsme 
se prošli po jedné z naučných stezek až k těžební štole 
Marie Terezie. Devááci a pááci

Itálie
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Byli jsme v ZOO

Dne 27. 5. 2009 se žáci sedmých ročníků v rámci biologického a zeměpisného semináře zúčastnili exkurze do 
Zoologické zahrady v Praze. Hned na úvod dostaly děti pracovní listy, které během své návštěvy ZOO měly vyplnit. Po 
splnění zadaných úkolů si šly děti prohlédnout výběhy zvířat. Nezapomněly navštívit nově otevřenou expozici lachta-
nů a samozřejmě doběhly pozdravit roztomilé gorilí slečny Moju a Tatu. I počasí nám nakonec přálo, nezmokli jsme 
a sluníčko na nás vykukovalo zpoza mraků. Exkurze se vydařila a dětem se v ZOO líbilo. 

Jana Melicharová, vyučující přírodopisu

Ve čtvrtek 21. 5. se třídy 4. B a 4. C vypravily do Os-
tré. Navštívili jsme středověkou vesničku, kde jsme vi-
děli řemesla té doby. Za groše, které jsme si vyměnili 
za koruny, jsme si mohli některé z řemesel i vyzkoušet. 
Zkusili jsme si vyrobit mýdlo, provaz, odrátovat kamínek 
a vyrýžovat zlato. Ochutnali jsme dokonce i keltské pala-
činky a přivezli mamince recept. Upoutaly nás obrovské 
zahrady plné rozkvetlých květů a stromů, zamotali jsme 
se v bludišti z keřů. Kolem mečely a bečely ovečky s ko-
zami, které vyvedly svá mláata. Před odjezdem jsme 
nakoupili za zbylé groše malé dárky. Domů jsme všichni 
odjížděli s pěknými zážitky z celého dne.

Žáci 4. B a 4. C z 2. ZŠ Dobříš

Výlet do středověku

Ve středu 13. 5. jsme šli na vycházku podél říčky Kocáby. 
Cestou jsme viděli v ohradě kozy i s kůzlaty. Na louce 

jsme se byli kouknout na vzácné upolíny a kosatce. Jen, co 
jsme si je prohlédli, šli jsme na soutěž, kde jsme odpovída-
li na přírodovědné otázky. Sbírali jsme přírodniny a z nich 
jsme pak lepili obrázky v osadě Červená. Paní učitelka nám 
připravila překvapení – opékání vuřtů. Když jsme dojedli, 
pokračovali jsme podél Kocáby ke studánce „Všech přání“. 
Na louce jsme luštili kvíz. Nakonec jsme došli do Nového 
Knína, kde jsme počkali na autobus do Dobříše.

Vycházka se nám líbila a těšíme se na další.
Kuba, Fanda, Lia, Adriana, Tomáš 4.A

Kocába a okolí
Po roce dne 5. června 2009 pěvecký sbor Ptáčata 

z 2. ZŠ navštívil Dětský domov Charlotte Masarykové ve 
Zbraslavi. Tentokrát nás zaskočilo nepříznivé chladné 
počasí. Přesto jsme se při hraní na zahradě dokázali pěk-
ně rozehřát. Uspořádali jsme sportovní soutěže pro malé 
obyvatele domova. Nejhezčí částí našeho programu bylo 
pěvecké vystoupení. Zazpívali jsme si známé dětské a po-
hádkové písničky. Děti byly odměňovány cukrovinkami, 
které nám každoročně poskytuje TRAFIKA U DAVIDA.

Jsme rádi, že naše setkání opět proběhlo v přátelské 
pohodě, na kterou budeme dlouho vzpomínat.

H. Svojtková, J. Malá

Zpívání a hraní v dětském domově

Školní rok je za námi a školu navždy opustily další 
dvě třídy. Gratulujeme úspěšným absolventům a přeje-
me hodně zdaru v jejich dalším studiu.

Druhé pololetí školního roku bylo zajímavé nejen pro 
žáky posledních ročníků. Škola slavila úspěch se svými 
žádostmi o dotace do Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost a od ledna 2009 začaly pro-
jekty Biologie v praxi a Kolik řečí znáš… Projekty mohou 
být realizovány jen díky spolufinancování z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekty jsou zaměřené na výuku biologie a anglické-
ho jazyka. V jejich rámci vzniknou elektronické výukové 
materiály, které umístíme na Internet. Nepůjde však 
o nudné webové stránky, ale o tzv. e-learningové kurzy. 
E-learning využívá multimediálních prvků, interakci 
a komunikaci s uživatelem. Žák prochází kurzem, ve 
kterém má k dispozici výukové texty, ilustrace, nahrávky. 
Dostává úkoly a ty elektronicky odevzdává, diskutuje nad 
různými tématy, skládá testy. Tato forma vzdělávání se 
stává běžnou na českých vysokých školách, a proto jsme 
se rozhodli zapojit do ní i naše žáky.

Projekt Biologie v praxi obsahuje i praktickou část. 
Žáci se účastní výprav do biologicky a ekologicky uni-
kátních míst Středočeského kraje i celé České republiky. 
Spolupracujeme s mnoha odborníky, a proto se může-
me pochlubit řadou úspěchů. Některé z nich jsou výji-
mečné i v celostátních měřítku.

Od ledna do května tohoto roku jsme uspořádali pro 
naše žáky celkem deseti výprav. Celkem strávili na expe-
dicích 35 dnů – navštívili jeskyně Českého i Moravského 

krasu, zažili polární podmínky na Šumavě a v Krkono-
ších, prošli prales na Šumavě, prozkoumali ekosystémy 
Dyje a Pálavy.

V březnu naši žáci vykopali v Moravském krasu prů-
chod do nové jeskyně. Byla nazvána Bobův dóm a o ob-
jevu nadšeně informovala většina speleologických maga-
zínů. Dóm má rozměry cca 7 x 4 x 3 metry a zachovalou 
krápníkovou výzdobu.

Začátkem května se konala výprava do jediné lokality 
v ČR, kde roste unikátní orchidej – Kandík psí zub. Vzhle-
dem k výbornému jarnímu počasí v předchozích dnech bylo 
k vidění několik desítek těchto kriticky ohrožených rostlin.

Vrcholem našich aktivit se stala expedice do Národ-
ního parku Podyjí. Žáci procházeli kaňonem Dyje a zaži-
li nečekané setkání s užovkou stromovou, nejdelším ha-
dem žijícím v ČR. V přírodě ji viděl málokterý odborník. 
Nalezený jedinec se pyšnil úctyhodnou délkou 135 cm.

Plán Biologie v praxi počítá v průběhu následujících 
dvou let s dalšími expedicemi. Rádi se s vámi podělíme se 
svými zážitky. Na přelomu září a října tohoto roku proběhne 
v Kulturním domě na Dobříši prezentace aktivit projektu.

Jaro s projekty na gymnáziu

Postup realizace projektu 
„Kolik řečí znáš…“

V průběhu první etapy projektu byly všechny třídy 
gymnázia zapojeny do výuky anglického jazyka s rodilým 
mluvčím. Z dotace byly pořízeny slovníky a další výukové 
materiály. Pracovní tým projektu v současné době vytváří 
obsah pro e-learningové kurzy, které budou zkušebně 
spuštěny v příštím školním roce. Projekt „Kolik řečí 
znáš…“ byl vybrán jako vzorový projekt ve Středočes-
kém kraji pro prezentaci v rámci jednání Výboru pro ko-
ordinaci fondů, které proběhne v prostorách Národního 
domu na Vinohradech v Praze dne 28. 5. 2009. Celému 
pracovnímu týmu děkuji za spolupráci a přeji nám všem 
úspěšnou realizaci dalších aktivit projektu.

Daniel Hošek a Markéta Dvořáková – manažeři 
projektů Biologie v praxi a Kolik řečí znáš…
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Pokuty blokově na místě:  32 800 Kč
Přestupky celkem:  116 
Bodové přestupky:  21
Počet podezření z TČ:  9
Odchycení psi:  2 
Odtah vozidel:  2 
Správní řízení:  2
 
Vybíráme z oznámení:
1. 5. ve 22.30 hod. realizovala MP zákrok na náměstí 
Svobody. Jednalo se o konflikt mezi sourozenci. Spor
vyvrcholil natolik, že bylo třeba přivolat strážníky. Ti há-
dající se dvojici na místě domluvili.
1. 5. ve 23 hod. Další zákrok strážníků byl proveden na Vě-
trníku Došlo údajně k fyzickému napadnutí mezi mužem 
a ženou, přičemž žena byla údajně v krátkém bezvědomí. 
Strážníci přivolali RZS. Dále již případ převzala PČR. 
2. 5. ve 13.15 hod. Cestovala (dobříšská mladá paní) 
do Rosovic a narazila v lesním prostoru na muže, kte-
rý onanoval. Asi 45 letý s brýlemi a pleší vykonával tuto 
výtržnost přímo před projíždějícími vozidly. Bohužel ani 
tentokrát nebyl muž hlídkou MP dopaden. Stejně jako 
v případě, kdy podobné „představení“ prováděl muž 
před měsícem u průmyslové zóny na Větrníku. 
3. 5. v 7.30 hod. bylo zjištěno poškození zeleně na dět-
ském hřišti u kina. Právě zasazené stromky někdo zlo-
mil. Je to ale „zlosyn“. 
3. 5. v 9.30 hod. oznámil místní, že si všiml, jak na Vě-
trníku obchází 4 děti okolo vozidel a zkoušejí za kliky. 
Matka dětí snad údajně stojí opodál. Hlídka MP ihned 
přijela na místo. Matku dětí nechala projít lustrací. 
Řešeno v součinnosti s PČR domluvou, nebo nedošlo 
k žádnému poškození. 
3. 5. Dcera matce nezvedala telefon a ani později na 
místě neotvírá. Matka se obává o zdraví své dcery. Bužel 
oprávněně. Dveře od bytu nešly vyrazit, proto byl při-
volán zámečník. Po otevření bytu zjištěno, že žena leží 
uvnitř v bezvědomí, údajně se předávkovala léky. Při-
volána RZS. Do příjezdu lékaře poskytoval strážník MP 
spolu s policií první pomoc. Naštěstí žena přežila. 
4. 5. v 15 hod. Stále častěji volají na MP obyvatelé z do-
mu 1240 ve Fričově ulici. Stěžují si hlavně na děti, které 
se vyžívají v nekalé zálibě vyhazovat z nejvyšších pater 
paneláku H

2
O v pytlících nebo různé potraviny, předmě-

ty. Naposledy přistihla MP žáka 2. ZŠ, který vyhodil jogurt 
na právě procházející osoby, naštěstí je minul. 
Děti si vůbec neuvědomují, že při vhození, a už jakého-
koli předmětu, tento nabere při pádu takovou rychlost, 
že by svou silou mohl někomu vážně poškodit zdraví. 
Pokud by se něco takového stalo, je na místě připome-
nout, že za své nezletilé děti zodpovídají rodiče.
5. 5. oznámil místní muž, že v ul. Za Branou je zaparko-
vaný hnědý Peugeot, který má proraženou nádrž. Hrozí 
výbuch z vytékajících pohonných hmot, stačí odhodit 
jen sirku. Strážníci zajistili úklid a informovali majitelku 
vozidla, které se neznámý pachatel pokusil velmi neod-
borně „vysát“ benzín. 
7. 5. ve 22.50 hod. oznámil místní podnikatel, že zjistil 
vloupání do své prodejny na Větrníku. Na místě si věc 
převzala PČR, bylo zjištěno poškození fasády, rozbitá 
skleněná výplň plastového okna. Pátrací akce s Policií 
ČR po pachateli TČ krádeže – bez kladného výsledku. 
8. 5. v 8 hod. Oznámil obyvatel Větrníku, že u školky vol-
ně pobíhá pes velkého vzrůstu. Po příjezdu na místo už 
si psa odchytával majitel, který byl mimochodem nedáv-
no MP blokově pokutován. Další únik zvířete se již bude 
řešit před správním orgánem, to bylo majiteli sděleno. 

8. 5. v 18.15 hod. oznámila starší žena z ulice Fričova, 
že je údajně týrána vlastním synem. Případ si převzala 
PČR. 
13. 5. v 17.20 hod. byl nalezen pes. Rasa Yorkšírský 
teriér. Pes byl v zuboženém stavu. Bohužel přes veške-
rou snahu správce útulku pana R. Branšovského pes 
zemřel. 
14. 5. V ranních hodinách volal anonymně muž, aby se 
strážníci více zaměřili na přestupky v Lipkách, kde řidiči 
se svými vozidly stojí na zelené ploše. Přitom velké par-
koviště u Modré kočky je hned vedle. Muž vysvětloval, že 
se snažil situaci řešit sám s řidičem, ten však zareagoval 
nepřiměřeně, neakceptoval výtku staršího muže a má-
lem se po hádce „poprali.“ Majitele vozidla MP zjistila, 
dle nahlášené RZ. Jak bylo zjištěno, provozovatel vozu je 
z Dlouhé Lhoty. Situaci mohli strážníci vyřešit ihned na 
místě, stačí je přivolat.
15. 5. v 15. 15 hod. oznámila žena (r. 1919) z části Malé 
Paseky na linku 156, že ve svém bytě upadla na zem 
a není schopna se postavit. Na místě hlídka MP zjistila, 
že dům je uzamčený, okna všechna zavřená. Přes okno 
v obýváku navázala MP s paní komunikaci. Na místo 
však musel být přivolán zámečník a RZS, paní byla zra-
něna a později odvezena do nemocnice. 
18. 5. v 5.42 hod. oznámil strážníkům mladý muž z Vě-
trníku, že došlo na tomto sídlišti u novinového stánku 
k přepadení ženy a pachatel utekl mezi bytovky. Strážníci 
byli na místě během 2 minut. Postižená žena z Dobří-
še uvedla, že muž mluvil polsky. Nejprve ženu sledoval 
a následně se s ní dal do řeči, poté ji začal osahávat 
a táhl ji směrem k rybníku až tak hrubým způsobem, 
že upadla na zem. Při zastavení vozidla oznamovatele 
se dal na útěk. Polekaná žena muže popsala. Hlídka za-
čala velmi intenzivně pátrat po okolí. Muž byl spatřen 
a dále i zadržen v ulici Rukavičkářská. Žena muže ihned 
identifikovala. Následně byl násilník předveden na PČR,
která si ho převzala k dalšímu opatření. 
19. 5. v 15.15 hod. oznámil majitel obchodu na Míro-
vém náměstí, že před jeho obchodem neznámý muž 
skáče před projíždějící vozidla. V muži byl zjištěn občan 
slovenské národnosti. Na otázku, proč ohrožuje sebe 
i ostatní, odpověděl, že má problémy a chce se zabít. 
Muž byl převezen na PČR. 
21. 5. Odtah vozu na Mírovém náměstí před kulturním 
domem. Přestože byly příslušné dopravní značky osaze-
ny 7 dní předem, majitel osobní vůz zanechal v místech, 
kde měly stát pouové atrakce. 
21. 5. Stížnost z ulice Čs. Armády – paní si stěžuje na 
rychlou jízdu cyklistů po chodnících. Po výtkách byla 
paní „obdařena“ sprostými výrazy. Podle zákona nesmějí 
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než 
chodci chodník nebo stezku pro chodce užívat. Strážník 
MP může toto porušení řešit blokovou pokutou až do 
výše 2000 Kč. 
23. 5. Májové slavnosti, co se týká dopravní situace: Asi 
nejvíce se strážníci věnovali kontrole přemístěných auto-
busových zastávek, i přes dopravní značení řidiči parko-
vali přímo v nich a autobusy nemohly zajíždět. Jinak byly 
slavnosti z našeho pohledu celkem poklidné, jen s opilci 
byl menší problém. 
Noc z 29. 5 na 30. 5. Trest. čin poškozování cizí věci, tak 
by se dala popsat událost, která se stala v ulici Hornic-
ká. Neznámý pachatel ulomil dopravní značku a zcela 
záměrně s ní rozbil přední sklo opodál zaparkovaného 
vozu Mercedes. Případ řeší PČR. Viz. foto 

Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP 

Letošní prázdninová nabídka Dobříšku je opět oprav-
du bohatá a věříme, že si vyberete.

Během letních prázdnin MC Dobříšek pořádá 6 týd-
nů výtvarných aktivit v duchu PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBO-
RA po stopách bájí a pověstí Podbrdska. Většina týdnů 
výtvarných aktivit je již zaplněna (celkem 108 dětí) 
a nyní zapisujeme již jen náhradníky, ale nabízíme ještě 
několik volných míst na šestém týdnu v termínu od 10. 
do 14. 8. s lektory E. Fenclovou a M. Pogranem pro děti 
8–12 let. Cena 990 Kč.

Čtvrtek 20. 8. od 14 do 19 hodin – otevřená dílna 
ODOLEDNE S KOŠÍKY pro dospělé s lektorkou Janou 
Zajícovou. Můžete plést košík malý nebo velký, s ple-
teným dnem nebo použít desku z překližky, fantazii se 
meze nekladou. Začátečníci se naučí základy a pokročilej-
ší „košíkáři“ mohou zkusit třeba nový druh výpletu nebo 
zavírky. Protože pedig nabízí možnost barvení, je každý 
košík i výtvarným dílem. Přijte v sobě objevit lásku k to-
muto starému řemeslu! S sebou: krejčovský metr, pletací 
jehlici, pracovní zástěru a zahradnické nůžky s ostrou 
špičkou. Cena: 100 Kč zahrnuje materiál, kávu, čaj (je 
nutné přihlásit se a zaplatit předem v MC do 31. 7.!).

V neděli 23. 8. od 10 do 17 hodin srdečně zveme 
rodiče s dětmi do Památníku Karla Čapka ve Staré Huti 
na VÝTVARNÝ PLENÉR PRO VEŘEJNOST: „PAPÍROVÁ 
NEDĚLE“. Viz pozvánka na této straně.

Sobota 29. 8. od 15 do 17 hodin TÁTOVSKÉ ODPO-
LEDNE NA HŘIŠTI U MC − pro děti od 5 do 10 let v do-
provodu táty, mámy jsou vítany také – přijte si vyzkou-
šet, co dělají chlapi s dětmi v tátovském klubu. V případě 
špatného počasí se akce ruší! Vstupné dobrovolné.

Každý pátek od 14.30 do 16 hodin – PŘEDPOROD-
NÍ KURZY s porodní asistentkou M. Branšovskou, tel.:  
604 137 408. Nutno se objednat, případně omluvit ne-
přítomnost! Začátek kurzu vždy 1. pátek v měsíci!

Mimo tyto akce bude po celou dobu prázdnin 
herna MC uzavřena, pravidelný provoz a programy 
MC zahajujeme opět od pondělí 7. září 2009. Infor-
mace na tel.: 608 906 559 a 608 459 559. Aktuální 
informace sledujte na WWW.MC.DOBRIS.NET.

Přejeme vám příjemné léto strávené doma i v zahra-
ničí v kruhu rodinném.

Za MC Dobříšek koordinátorka Petra Štěpová
Děkujeme za podporu MPSV, Krajskému úřadu SK 

a městu Dobříši.

Památník Karla Čapka ve Staré Huti a MC Dobříšek 
srdečně zvou rodiče s dětmi na 3. výtvarný plenér:

Papírová neděle
Uskuteční se 23. 8. 2009 od 10.00 do 17.00 hodin 

na zahradě památníku.
 výtvarné činnosti
 divadélko Kejklíř
 kapela Markéty Zdeňkové (dříve 2+1)
 občerstvení
Výtvarný materiál zajištěn. Vstup volný! V případě deště 
bude program omezen. Info na tel.: 608 459 559.

Papírová neděle

Městská policie Dobříš – činnost za měsíc květen 2009 DOBŘÍŠEK 
O PRÁZDNINÁCH
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Děvčata prokázala svoji všestrannost
V sobotu 16. 5. 2009 se oddíl sportovní gymnastiky TJ Sokol Dobříš zúčastnil župního 

přeboru ČOS v sokolské všestrannosti v Příbrami. Všestrannost se skládá z několika částí:
sportovní gymnastiky – čtyřboj (prostná, přeskok, hrazda, kladina)
atletiky (běh 50 m, hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh 300 m)
šplhu a plavání (závod se konal již v lednu 2009)

Jednotlivé disciplíny se hodnotí zvláš, každá závodnice může získat ocenění v jednotlivých kategoriích i v součtu 
těchto disciplín = všestrannost.

V jediném dni závodníci absolvují šplh, gymnastický čtyřboj a atletický čtyřboj.
Umístění z každého závodu se sčítají a nejlepší 2 závodníci postupují na celorepublikový přebor ČOS, kde repre-

zentují TJ Sokol Dobříš i celou sokolskou župu Jungmannovu.

mladší žákyně I
 SG  atletika  šplh  plavání  všestrannost
Magdaléna Žižková  1.  4.  2.  5.  1. (postup na přebor ČOS)
Sandra Šináglová  2.  2.  1.  3.  2. (postup na přebor ČOS)
Simona Pilecká  3.  12.  3.  13.  4. (náhrad. pro přeb.ČOS)
Anna Salzmanová  16.  29.  20.  20.  13. 
Aneta Wojnarová  –  –  –  2.  – 

mladší žákyně II 
Vanda Stránská  1.  2.  5.  5.  1. (postup na přebor ČOS)
Karolína Fišerová  8.  14.  13.  9.  11.
Dominika Rádlová  10.  15.  4.  21.  12.
Anna Salzmanová  16.  29.  20.  20.  13.
 
starší žákyně III
Tereza Velebilová  4.  2.  6.  12.  2. (postup na přebor ČOS) 

Na Papeži se opět závodilo

V neděli 7. června proběhl další ročník tradičních 
rybářských závodů v lovu na udici za účasti 72 dospě-
lých a 18 dětských závodníků. Počasí nám přálo a ryby 
braly. Soutěžilo se jako obvykle o největší součet délek 
ulovených ryb.
Výsledky:
Mládež:  1. Jakub Skalický, Příbram 240 cm
 2. Patrik Truhlář, Vlašim 237 cm
 3. Andrea Malíková 99 cm
Dospělí: 1. Milan Šulc, Křivoklát 853 cm
 2. Petr Štětina, Praha 4 427 cm
 3. Karel Schindler, Lovosice 417 cm
 4. Karel Mrázek, Nový Knín 383 cm
 5. David Čipera, Příbram 314 cm 

Největší rybu, kapra o míře 58 cm ulovil Jakub Ska-
lický v kategorii mládeže, v kategorii dospělých pak Ro-
man Štajmar z Dobříše, kapra o míře 52 cm.

Pořadatel, MO ČRS, děkuje tímto městu Dobříš za po-
skytnutý grant na tyto závody a firmě Geostav za příspěvek.

Za MO ČRS Dobříš Luboš Vořechovský

Každé jaro se do naší stanice pro zraněné živočichy 
dostává několik savčích mláat, která jsou přinesena 
lidmi v dobrém úmyslu, leč zbytečně. K nejčastěji přiná-
šeným mláatům patří srnčata a zajíčata. Lidé je nachá-
zejí při svých jarních procházkách ležet v trávě či mlází 
a domnívají se, že jsou opuštěná. Většina těchto mláat 
ale ve skutečnosti jen spokojeně vyčkává příchodu sa-
mice, která se vždy zdržuje v povzdálí a mláata se vrací 
krmit v pravidelných intervalech. Mláata prvních 14 
dní leží nehybně v hnízdě a nevydávají žádný pach. Je to 
jejich přirozená ochrana před predátory, proto se nesna-
ží utéci ani před lidmi. Pokud takovéto mládě objevíme-
-nikdy na něj nesaháme, nepouštíme k nim psa a místo 
urychleně opustíme! Samice má velice dobře vyvinutý 
čich, proto je zde reálná hrozba, že se ze spokojeného 
mláděte stane sirotek.

Smutným případem byl nález jednodenního srnčete 
mezi auty na louce při rybářských závodech na Sedlčan-
sku. Vzhledem k velkému pohybu lidí bylo jasné, že se 
srna k mláděti již nevrátí. Vysílené srnče bylo poměrně 
silně zamořeno ektoparatity. Přes veškerou péči během 
několika hodin po transportu uhynulo.

Dalším letošním mládětem bylo zajíče, které se k nám 
dostalo v dobré kondici. Přinesli ho lidé v domnění, že 
se jedná o osiřelé mládě. Zajíče bez problémů přijímalo 
mléko ze stříkačky, a tak jsme se stali jeho „náhradní 
matkou“. Dnes již přijímá pevnou stravu a za několik dní 
bude vypuštěn zpět do volné přírody, kam patří.

Lucie Spálenková, Ochrana fauny ČR

Ekoporadna
Neberte mláata jejich matkám!!!

ulice Hornická

Na župním přeboru v plavání nás také reprezentovala Anička Psíková v kategorii předškolních dětí (6. místo), 
Lukáš Velebil v kategorii starších žáků IV. (2. místo) a Filip Fišer v kategorii dorostenci (7. místo). Celkem jsme 
přivezli 14. medailí! 

Největším úspěchem našeho oddílu je splnění celoroční soutěže všestrannosti všech našich gymnastek (pouze 
Anetka Wojnarová nemohla absolvovat květnový závod z důvodů zranění) a postup Magdy Žižkové, Sandry Šináglové, 
Simony Pilecké, Vandy Stránské na celorepublikové přebor ČOS v sokolské všestrannosti v Brně a Terezy Velebilové 
na celorepublikový přebor v Plzni. Oba závody se konaly 29.−31. 5. 2009. 

Děkujeme za pěkné výsledky na přeboru a dobrou reprezentaci našeho oddílu SG.
Všem rodičům děkujeme za podporu při tréninku i při závodu a za dopravu dětí na všechny závody! Poděkování 

patří také našemu trenéru atletiky! Za oddíl sportovní gymnastiky Sokolu Dobříš Marie Velebilová

Také další žákovské oddíly reprezentovaly naši TJ na župních přeborech.
Starší žák Jan Pekarík získal na župním přeboru v atletice 1. místo. Dva žáci z oddílu předškolních dětí reprezen-

tovali naši TJ na župním přeboru předškolních dětí v Černošicích. Tomáš Kudrna získal v gymnastice zlatou medaili 
a Ondra Dragoun se umístil ve všech disciplínách na předních místech.

Mladší žactvo, předškolní děti i starší žáci se zúčastnili župního přeboru v Zálesáckém závodě zdatnosti na vrchu 
Písek a odtud dovezli také několik medailí. Oddíl žáků se účastnil během cvičebního roku turnajů ve florbale nejen
v naší sokolovně, ale také v sokolovnách v Komárově, Jincích a Příbrami.

Oddíl aerobiku žákyň přivezl zlatou medaili z župního přeboru v Komárově a zúčastnil se celorepublikové pře-
hlídky pódiových skladeb v Praze.

I další oddíly během letošního cvičebního roku reprezentovaly naši TJ při různých vystoupeních.
Všem našim členům i příznivcům Sokola přeji pěkné léto a budu se těšit na setkání v září. 

Lenka Kohoutová

Pohádkový dědeček

30. května pořádala TJ Sokol Dobříš 
již sedmnáctý ročník Cesty za pohád-
kovým dědečkem. Touto pohádkovou 
cestou v zámeckém parku prošlo 162 
dětí a téměř tolik dospělých. I když 
počasí bylo deštivé, dětem se v parku 
plném pohádkových bytostí moc líbilo. 
Letošní ročník byl podle pohádky Prin-
cezna ze mlejna. Celou akci připravili 
členové z oddílu dorostu, za což jim 
velmi děkujeme. Naše poděkování patří 
též městu, které nám poskytlo finanční
příspěvek.
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Nový směr – Zpravodaj obce Stará Hu

 rada odsouhlasila smlouvu o pronájmu nebytových 
prostor – restaurace „Rafanda“,

 dále rada odsouhlasila předložené zásady pro od-
prodej pozemků obce,

 rada vzala na vědomí, že obec Stará Hu neobdržela 
dotaci z programu FROM,

 rada rozhodla nevyužít nabídky firmy Daruma na
prezentační panel v Příbrami,

 rada vzala na vědomí informaci místostarosty 
ohledně výstavby dětského hřiště na Malé Straně,

 rada vzala na vědomí informaci starosty o průběhu 
opravy komunikace Ke Krásnému Životu,

 dále vzala rada na vědomí informaci místostaros-
ty ohledně probíhající rekonstrukce rozvodů vody 
a odpadů v obecních bytovkách a o uhrazení dluž-
ného nájemného,

 zastupitelstvo na svém veřejném zasedání vzalo na 
vědomí zprávu starosty ohledně plnění úkolů ulo-
žených na předcházejícím zasedání – byly osazeny 
zpomalovací pásy na nově opravené komunikaci 
Ke Krásnému Životu, trvá úkol ohledně možnosti 
instalace protihlukové bariéry,

 zastupitelé schválili zprávu kontrolního odboru KÚ 
o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Stará 
Hu za rok 2008 a dále přijali opatření k nápravě 
chyb uvedených v této zprávě,

 dále byl schválen návrh závěrečného účtu obce 
včetně zprávy o rozboru hospodaření za rok 2008, 
přednesený zastupitelem Ing. Hanusem,

 zastupitelé schválili předložené varianty znaku 
obce a vlajky, které budou dány k veřejné diskusi 
prostřednictvím zpravodaje Nový směr,

 zastupitelé dále schválili smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Stará Hu na 
užívání části pozemku p.č. 846/1 za účelem zřízení, 
provozu, údržby a oprav kabelového vedení NN 0,4 kV,

 dále zastupitelé schválili smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene mezi firmou
Telefonica O2 Czech Republic, a.s. a Obcí Stará Hu 
za účelem zřízení, provozu, údržby a oprav veřejné 
komunikační sítě na pozemku p.č. 846/1, 

 zastupitelé revokovali usnesení z minulého zastu-
pitelstva ohledně prodeje oddělené části pozemku 
p.č. 835/1 o výměře 26 m2 paní Jiřině Brejchové 
a dále odsouhlasili kupní smlouvu mezi paní Jiři-
nou Brejchovou, panem Zdeňkem Brejchou a Ob-
cí Stará Hu na prodej tohoto pozemku za cenu  
100 Kč/m2,

 zastupitelé schválili stanovy Svazku obcí „Vodovod Vl-
tava-Brdy“ a členství Obce Stará Hu v tomto svazku,

 starosta obce seznámil přítomné s dopisem občanů 
z Knínské ulice, kteří žádají o vybudování chodníku, 
vyznačení přechodů pro chodce, umístění výstraž-
né světelné tabule oznamující skutečnou rychlost 
projíždějících vozidel a opravu sběračů povrchové 
vody, a dále seznámil zastupitele se zněním odpo-
vědi obecního úřadu na tento dopis,

 dále byli zastupitelé informováni o tom, že dosud 
nebyly navrženy názvy ulic v nové zástavbě Nad Strží,

 v diskusi se probírala oprava komunikace Ke Krás-
nému Životu, dále zastupitelka paní Váňová infor-
movala o zákazu kroužkování čápů v obci,

 dále v diskusi vystoupil pan Moc s dotazem na po-
hledávku pana Bittnera – její promlčení – prověří 
finanční výbor; další dotaz pana Moce se týkal pláno-
vaného přemístění pomníku padlých od kulturního 
domu ke vstupu do obce, dotaz byl zodpovězen;

 pan Klika vznesl mimo jiné dotaz na postup prací 
při výstavbě chodníku k Prachandě – dotaz byl zod-
povězen starostou obce;

 nový nájemce restaurace „Na Rafandě“ pan Poláček 
seznámil přítomné s průběhem oprav a otevřením 
této restaurace, informoval o zamýšlených akcích 
a poděkoval za pomoc při rekonstrukci.

Memoriál J. Ledvinky

Dne 6. června se v dobříšské sportovní hale ode-
hrál jednodenní florbalový turnaj k uctění vzpomínky
našeho tragicky zesnulého kamaráda a spoluhráče 
Jaroslava Ledvinky. Turnaje se, kromě pořádajícího TJ 
SOKOL DOBŘÍŠ, zúčastnila další tři mužstva z blízkého 
okolí, a to konkrétně: FBC Příbram, SK Florbal Benešov, 
Sokol Beroun Machos. Zápasy byly, stejně jako každý 
rok, hrány na velmi profesionální úrovni, ale zároveň 
i v přátelském duchu. Každé mužstvo se střetlo se všemi 
soupeři a poté jim byl podle umístění v tabulce přidělen 
semifinálový soupeř. TJ SOKOL DOBŘÍŠ postoupil až do
finále, kde trochu smolně ztratil v závěru zápasu vedení
a skončil tak nakonec na druhém místě. Přesto byl tur-
naj opět velmi dobrou reprezentací domácího družstva 
z Dobříše, a to nejen herně, ale i organizačně. Turnaj 
byl financován z Fondu sportu, kultury a volnočasových
aktivit města Dobříše. Poháry a ocenění předal starosta 
města Dobříše, pan Jaroslav Melša. Za finanční podporu
děkujeme, stejně tak i všem zúčastněným družstvům. 
Konečné pořadí: 1. SK Florbal Benešov, 2. TJ Sokol Dob-
říš, 3. FBC Příbram, 4. Sokol Beroun Machos. Nejlepším 
střelcem se stal domácí Miroslav Bžoch s deseti vstřele-
nými brankami, nejlepší brankář byl z mužstva SK Flor-
bal Benešov. TJ Sokol Dobříš

Úspěšní reprezentanti města Dobříše ve sportovní  
gymnastice ČASPV a ČSTV

Závodnice a jeden závodník z oddílu sportovní gymnastiky TJ RZ Dobříš se kvalifikovali na republikovou soutěž
v Doubí u Třeboně, konanou 23. 5. 2009.

Vedli si velmi dobře v krajském přeboru v Týnci nad Sázavou 26. 4., který byl kvalifikací na přebory republi-
ky. V Týnci obsadily Tereza Nedělová − mladší žákyně I − 1. místo a stala se krajskou přebornicí ČASPV, Adéla 
Svojtková také 1. místo – krajská přebornice v kategorii mladší žákyně II., Dagmar Svobodová 5. místo v kategorii 
starších žákyní, starší žákyně II − Anna Zbíralová 2. místo, Kristýna Šrámková 3. místo a Tomáš Kozohorský 
vybojoval 2. místo v kategorii mladších žáků II.

I na republikové soutěži, kde jsme reprezentovali Středočeský kraj, jsme se vůbec neztratili.
Družstvo mladších žákyň I, jehož členkou byla Tereza Nedělová, skončilo čtvrté. Startovalo 13 družstev, v jed-

notlivkyních obsadila Tereza 11. místo z 39.účastníků.
Družstvo mladších žákyň II, jehož členkou byla Adéla Svojtková, obsadilo 7. místo z 13 družstev, v jednotlivky-

ních skončila Adéla na 5 místě z 39 účastníků.
Družstvo starších žákyň IV obsadilo výborné medailové 3. místo z 10 družstev, Anna Zbíralová obsadila 5. místo 

z 32 závodnic.
Mladší žáci neměli družstvo, v jednotlivcích obsadil Tomáš Kozohorský 16. místo z 21 závodníků.
7. 6. 2009 se konal Krajský přebor Středočeského kraje v SG ČSTV v Kladně, kam jsme vyslali podle výkonnosti 

tři závodnice: Terezu Nedělovou, nar. 2000 − získala 2. místo za závodnicí z Kolína, Adélu Svojtkovou, nar. 1998 
− obsadila 5. místo a juniorku Annu Zbíralovou, nar. 1995, která ve své kategorii zvítězila.

Protože to byly naše poslední závody před letními prázdninami, přejeme všem dětem úspěšné zakončení 
školního roku, mnoho zážitků a slunných 
prázdninových dnů. Rodičům děkujeme za 
podporu aktivit svých dětí a za pomoc při 
našich společných akcích, dopravu na zá-
vody a vystoupení a stěhování nářadí. Víme, 
že je to časově náročné jak pro trenéry, tak 
i pro vás.

A již se společně těšíme na srpnové sou-
středění v gymnastickém centru v Českých 
Budějovicích. Letos se ho zúčastní celkem 
21 osob.

Děkujeme také Zastupitelstvu města 
Dobříše a Radě města Dobříše za finanční
podporu na celoroční činnost.

Jitka Holcová
Na fotce zleva Adéla Svojtková, Tereza Nedělová, Anna Zbíralová. 

Zprávy z jednání rady a veřejného zasedání 
zastupitelstva obce:
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Veřejné zasedání obecného zastupitelstva 
se koná dne 7. září 2009 od 18 hodin 
v obřadní místnosti obecního úřadu.

Pozvánka

Vážení spoluobčané,
v tomto čísle zpravodaje přikládáme na vloženém listu 
návrh znaku obce Stará Hu spolu s vlajkou. Návrh zna-
ku zpracoval profesionální heraldik na základě uprave-
ného – zjednodušeného ideového návrhu dříve akcepto-
vaného zastupitelstvem obce.

Protože se jedná o věc, dotýkající se všech spoluobča-
nů, rádi bychom znali i váš názor. 

Nemusíme zdůrazňovat, že naše obec leží v půvab-
né lesnaté a rybničnaté krajině (proto zelená a modrá 
barva), vznikla kolem r. 1674 u železné hutě (symbol 
komína). Půda obce byla ještě zalesněna, jedinou teh-
dy stojící budovou byl mlýn pod hrází Velkého rybníka 
(proto symbol mlýnského, tzv. palečného kola). 

Očekáváme vaše vyjádření a děkujeme. 
Zastupitelstvo obce

Vlakem po světě
…A je tu další ráno. Kdo ví, kde 

náš vlak dnes zastavil. Nasnídali jsme 
se a už je to tady. Další nová země, další 
nový světadíl. Zjistili jsme, že jsme se 
objevili v Asii.

Ještě zakreslíme do mapy nejdůle-
žitější body a jdeme se seznámit s do-
morodým obyvatelstvem…

Tak nějak probíhal týden našich 
dětí na škole v přírodě v Hrachově. Na-
vštívili jsme pět světadílů a seznámili se 
s charakteristickými rysy jednotlivých 
zemí. Počasí nám přálo, a tak došlo 
i na koupání v bazénu. 

Potvrdilo se také, co je pro staro-
huskou školu charakteristické. Naše 
děti mají věkově smíšené třídy a učí se 
v malém kolektivu, jsou citlivější a i za 
zdmi školy se to v jejich chování proje-
vuje. V tomto ohledu jsme budili pozor-
nost i u pedagogů ostatních škol.

A co si ze školy v přírodě děti odnes-
ly? Poznání, že všude žijí lidé, a i když se 
od sebe liší, mohou spolu žít v přátelství 
a toleranci. Doufáme, že toto poznání 
využijí i ve svém dalším životě. 

Prožití krásného léta a času 
dovolených vám přejí pracov-

níci ZŠ a MŠ ve Staré Huti.

I. liga ve Staré Huti skončila 

Pro starohuské házenkáře s posledním utkáním ve Staré Huti se Sokolem Dobruška skončil nejenom další 
ročník mistrovských soutěží, ale i působení v I. lize. Ne že by hráli tak špatně a sestupovali do nižší soutěže. Právě 
naopak. Jejich výsledky, hlavně v jarní části, svědčí o výborné formě. Vždy doma neztratili ani bod, porazili účastníky 
play off a venku prohráli pouze v Nýřanech a ve Svinově. Tak pohlednou a přitom účelnou házenou za dobu jejich 
působení v I. lize bylo vidět snad poprvé. O výborné formě a hře hlavně útoku svědčí i to, že J. Pešek a R. Šinágl byli 
nominováni do výběru Čech (jako náhradník obránce M. Šinágl). Rozhodli se ale, že po 11 letech účasti v nejvyšší 
soutěži národní házené se již do dalšího ročníku nepřihlásí a práva na I. ligu prodají někomu, kdo má o ligu zájem. 
Což se také podařilo. Končí tím nejúspěšnější období oddílu národní házené ve Staré Huti. Důvodem jejich rozhod-
nutí bylo, že hrát nadále I. ligu vyloženě amatérsky, ve svém volnu, je časově a finančně náročné, pro některé přímo
neúnosné (zaměstnání, podnikání, rodina), k tomu je třeba připočítat věk některých hráčů i ztrátu motivace po těch 
letech působení v nejvyšší soutěži. Většina z členů ligového mužstva chce ještě dál hrát, ale už jenom krajský přebor, 
spolu s mladými hráči. Kromě účasti v soutěžích si dokázali najít čas na rekonstrukci a údržbu hřiště . Odpracovali 
spoustu hodin zdarma nejprve na úpravách při postupu do ligy a později při jeho přestavbě na umělý povrch. Za to, 
co pro národní házenou, propagaci Staré Huti a sport vůbec udělali, jim patří velké poděkování a obdiv. 
Ještě pro úplnost výsledky posledních utkání a konečná tabulka po základní části. Škoda jen, že nadstavbovou část 
play-off hráli pouze první čtyři týmy. S letošní jarní formou by mělo mužstvo na některou z medailí tak blízko, jako 
nikdy před tím. 
TJ Stará Hu−Sokol Dobruška 26:21, TJ Stará Hu−Sokol Krčín A 22:13, 
TJ Stará Hu−Sokol Stupno 24:14, TJ Stará Ves n/O.TJ Stará Hu 19:19,
Sokol Svinov−TJ Stará Hu 27:24, TJ Stará Hu – Plzeň Újezd 28:25

Slovo trenéra

Po letošní fotbalové sezóně: naše mužstvo se v tabul-
ce posunulo oproti loňsku o tři příčky výše na koneč-
né 5. místo. Zásluhu na tom mají všichni hráči spolu 
s realizačním týmem. Patří jim pochvala za jejich snahu 
a přístup ke všem utkáním. 

Zároveň mi dovolte poděkovat všem fanouškům, 
příznivcům a sponzorům starohuské kopané, kteří nás 
podporovali během celé sezóny, a patří jim proto velký 
díl našeho úspěchu.

Zdeněk Březina, trenér A mužstva Stará Hu 

Fotbal III. třída skupina B – sezóna 2008/2009
1. Hřiměždice  26  21  2  3  91:25  65
2. Kamýk  26  18  4  4  72:33  58
3. Mokrovraty  25  18  0  7  98:42  54
4. Kosova Hora  26  13  5  8  65:59  44
5. Stará Hu  26  11  7  8  62:44  40
6. Pr. Lhota  26  12  2  12  45:45  38 
7. Zduchovice  26  11  4  11  48:49  37
8. Malá Hraštice  26  11  3  12  55:51  36
9. Krásná Hora B  26  8  5  13  59:65  32
10.Petrovice B  26  9  4  13  61:74  31
11. Obory  26  7  6  13  60:83  27
12. Klučenice  25  6  4  15  47:85  22
13. Počepice  26  7  0  19  31:82  21
14. Obořiště  26  3  4  19  35:92  13

Tabulka soutěže 1.liga muži po základní části
 1. 1 NH Brno 22 16 1 5 425:329 33
 2. TJ Plzeň- Újezd 22 15 2 5 450:373 32
 3. Sokol Krčín A 22 15 2 5 351:304 32
 4. TJ DIOSS Nýřany 22 14 2 6 431:374 30
 5. Sokol Svinov 22 12 2 8 407:374 26
 6. TJ Stará Hu 22 12 2 8 461:445 26
 7. Sokol Dobruška 22 9 2 11 397:412 20

 
8. TJ AVIA Čakovice 22 8 2 12 356:376 18
 9. TJ Přeštice 22 6 3 13 394:448 15
 10. TJ Stará Ves n/O. 22 6 1 15 357:382 13
 11. Sokol Stupno 22 6 0 16 314:421 11
 12. TJ Příchovice 22 3 1 18 360:465 7

j.s.

Divadlo ve Strži
Kulturní středisko Dobříš a divadelní soubor Kruh uvádí v neděli 5. července v 19.30 hod. v zahradě 

Památníku Karla Čapka hru Radima Webera na motivy Karla Maye a Svatopluka Čecha „Epochální výlet pana 
Broučka mezi Indiány”. V případě stálého deště se představení překládá na pondělí 6. července. Vstupné 
dobrovolné. Srdečně zveme!

Zveme vás na příjemné posezení v novém pro-
středí Hospůdky Na Rafandě. Můžete si u nás dát 
dobré pivečko od Staropramenu, točenou Kofolu 
i nějaké dobrůtky. Je u nás možnost pořádání růz-
ných společenských akcí. Od července bude připra-
ven kalendář sportovních klání, dětských zábavných 
dnů a také hudebních večerů pro dospělé. Těšíme se 
na vaši návštěvu a doufáme, že se vám u nás bude lí-
bit. Veškeré dotazy a objednávky na tel: 739 089 968 
nebo na email: polacek.narafande@seznam.cz. 




