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Prvomájový koncert
Srdečně Vás zveme na tradiční prvomájový koncert

1. května 2012 od 10.00 hodin na Palackého náměstí v Dobrovici.
Hraje dechová hudba Dobrovanka se svými sólisty.

Místa k sedění připravena.
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Zprávy ze zasedání rady města
Rada města Dobrovice zasedala v mi-
nulém období (od posledního zasedání 
zastupitelstva města dne 20. 2. 2012) 
celkem čtyřikrát a projednala přibliž-
ně 50 záležitostí týkajících se chodu 
města a jeho občanů. Vybírám ty nej-
důležitější.

Rada města Dobrovice schválila:
■ uzavření smlouvy o podnájmu soko-

lovny s taneční školou FIS Ladislava 
Fišera za účelem pořádání tanečních 
kurzů,

■ přílohu statutu zpravodaje Nové Dob-
rovicko: Podmínky a ceník inzerce 
v Novém Dobrovicku,

■ uzavření smlouvy o dílo na výstavbu 
splaškové kanalizace v Husově ulici 
se společností Zikuda - vodohospodář-
ské stavby s.r.o. s nabízenou cenou 
447 086 Kč,

■ přidělení příspěvku 35 000 Kč Sboru 
dobrovolných hasičů Chloumek, Úher-
ce a Týnec,

■ uzavření smlouvy o dílo na opravy míst-
ních komunikací s firmou Oprava ko-
munikací Zoubek s.r.o., Sadská, včetně 
nabízené ceny 3 586  Kč za 1 tunu asf. 
směsi.

Rada města Dobrovice vzala na vě-
domí:
■ návrh Komise pro zájmové organizace, 

sport a volnočasové aktivity na rozdě-
lení finančních příspěvků z rozpočtu 
města na rok 2012, 

■ hospodaření města za období leden -           
   březen 2012.

             Mgr. Jan Honců
                místostarosta

Upozornění na omezení dopravy
Vážení spoluobčané, v nejbližších mě-
sících bude realizována rekonstrukce 
opěrné zdi v ulici 9. května v Dobrovi-
ci. Tato akce si vyžádá uzavírku této 
ulice. Objízdná trasa pro osobní vozy 
bude vedena přes ulici Na Hložku,  
pro nákladní vozidla bude objízdná 
trasa vytyčena. O přesném datu za-
hájení prací Vás budeme včas infor-
movat. V měsíci květnu bude částečně 
uzavřena Husova ulice z důvodu vý-
stavby kanalizace. Děkujeme za po- 
chopení a prosíme o zvýšenou opatr-
nost při pohybu v těchto lokalitách. 

Ludmila Vokatá

Informace ze životního prostředí
■ Nové sběrné nádoby na drobná elek-
trozařízení
V místních částech města Dobrovice - Sýči-
na a Úherce - byl v prodejně potravin nově 
instalován e-box od společnosti ASEKOL, 
do kterého je možné vhazovat drobné, již 
dosloužilé elektrospotřebiče, tj. mobilní te-
lefony, dobíječky na mobilní telefony, pou-
žité baterie, radia, kamery, elektrické hrač-
ky, vláčky, autíčka na ovládání, videohry 
atd. Prosím neodkládejte dosloužilé elektro 
nadměrných rozměrů vedle boxu a odložte 
jej raději do E-DOMKU v prostoru sběrné-
ho dvora v Dobrovici, kde je možné odkládat 
i spoustu dalších již nepotřebných elektro-
spotřebičů (televize, PC, sporáky, pračky, 
sekačky, myčky, elektrická topidla, lednice, 
mrazáky, osvětlovací zařízení atd.). 
Více na www.dobrovice.cz.    
  
■ „Za každé prodané auto v ČR jeden 
zasazený strom“
Město Dobrovice se v letošním roce stalo dr-
žitelem finanční podpory ve výši 14.500 Kč 
od společnosti ŠKODA AUTO a.s. na vý-
sadbu ŠKODA STROMKŮ v lokalitě Holé 
Vrchy – ovocný sad.  Tato lokalita je v sou-
časné době značně  ohrožena vodní erozí 
a sesuvem půdy, proto zde bylo 14. 4. 2012 
za pomocí občanů Holých Vrchů a zaměst-
nanců společnosti ŠKODA AUTO a.s. vysa-
zeno 63 kusů ovocných a okrasných dřevin. 
Občané Holých Vrchů se zavázali, že budou 
společně o vysazené dřeviny pečovat. Vý-
sadbou dřevin došlo nejen k vylepšení cel-
kového vzhledu obce, ale zároveň i k částeč-
nému zpevnění svahu v lokalitě ohrožené 
sesuvem půdy.
Všem děkujeme za účast a pomoc při výsad-
bě ŠKODA STROMKŮ.

■ Úroveň třídění odpadů na území 
obce s rozšířenou působností Mla-
dá Boleslav v období od 01. 10. 2010 
do 30. 09. 2011
Ve Zpravodaji Magistrátu města Mladá Bo-
leslav byly zveřejněny výsledky třídění od-
padů na území obce s rozšířenou působností 
Mladá Boleslav  za  období  od  1.10. 2010 
do 30. 9. 2011.
Obce a města jsou rozděleny do 4 kategorií 
podle počtu obyvatel. Město Dobrovice spadá 
dle počtu obyvatel 2 až 10 tisíc do 3. kate-
gorie, která ve Středočeském kraji zahrnuje 
celkem 77 obcí. Z ORP Mladá Boleslav je jich 
sedm. Nejlépe se třídí v Dobrovici, která se 
umístila na 15. místě a v Benátkách nad Ji-
zerou – 16. místo. První místo obsadilo měs-
to Řevnice (okres Praha západ).
Zdroj: Zpravodaj MMMB.

Lenka Bartoňová
referent ŽP a OH

Výzva
Komise ŽP a EVV rady města vyzývá 
zájemce o zlepšení ovzduší v Dobro-

vici a v okolních obcích k účasti 
na dotazníkové akci – II. etapa.

Pouze pro oživení paměti opakujeme: cí-
lem akce je zjistit účinnost nově nainsta-

lovaných technologií v lihovaru společnosti 
Tereos TTD, a.s. Dobrovice. První etapa 
probíhala od 20. listopadu do 20. prosince 
2011 a druhá  po ukončení kampaně v cuk-
rovaru. Akce je pořádána společně s vede-
ním společnosti Tereos TTD, a.s., která za-
jistí ve stejném období celodenní podrobný 
rozpis průběhu technologického procesu 
v lihovaru.
INFORMACE OD RESPONDENTŮ BU-
DOU SHROMAŽĎOVÁNY VÝHRADNĚ 
V KOMISI ŽP a EVV A ČLENOVÉ KOMI-
SE BUDOU DBÁT O NEZNEUŽITÍ ÚDA-
JŮ V DOTAZNÍCÍCH UVEDENÝCH.
Po porovnání vámi poskytnutých údajů 
s technologickými záznamy společnos-
ti  Tereos TTD a.s. bude možno s určitou 
mírou pravděpodobnosti stanovit další po-
stup při odstraňování zdrojů zápachu z vý-
roby lihovaru.
Předpoklady pro účast na akci jsou poměr-
ně jednoduché. Je třeba garantovat přesné 
dodržení časů pro záznam stavu ovzduší              
po celou dobu akce (2x 30 dnů) v místě va-
šeho bydliště, musíte mít v pořádku čichové 
buňky a v neposlední řadě být naprosto ob-
jektivní při posuzování.
Tolik opakování – citace z listopadu loňské-
ho roku.

Vyhodnocení  dotazníkové 
akce pro zjištění stavu zatíže-
ní ovzduší provozem lihovaru
Vydáno bylo 23 dotazníků a obálek proti 
podpisu. Z toho bylo odevzdáno 19 a z to-
hoto počtu bylo 6 bez uvedení monitoro-
vané lokality a 3 s nulovými hodnotami 
ve všech měřených bodech.
Ze zbylých byly odevzdány tři dotazníky 
ze směru Semčice a pět z lokality Husova 
ulice, po jednom dotazníku bylo doručeno 
z Pěčic a Libichova. 
Vyhodnocení provedli JUDr. Sýkora 
a Ing. Dytrych a bylo projednáno v KŽP 
dne 6. 2. 2012.
Všechny lokality i přes překryv pachů 
z výroby cukru vykazovaly výskyt liho-
varnického zatížení ovzduší. Ve větši-
ně případů nebylo hodnocení horší než 
jedna a lze konstatovat, že respondenti 
zaznamenali lihovarnickou výrobu pou-
ze v několika dnech. Vyjádření vedení 
Tereos TTD, a.s. včetně měření větru 
jsme rovněž obdrželi a bude projednáno                     
do konce dubna.
Detailní výsledky jsou k dispozici u paní 
Bartoňové (nikoliv dotazníky od jednotli-
vých respondentů!)
Na základě výsledků proto vyhlašu-
jeme slíbenou druhou etapu na celý 
měsíc květen a věříme, že se přihlá-
sí respondenti z celé Dobrovice tak, 
aby bylo možno vyhotovit opravdu 
ucelený obraz o vlivu provozu liho-
varu na kvalitu našeho života.
Protože se ukázalo, že časový harmo-
nogram byl pro řadu občanů nereálný, 
provedli jsme v něm změny tak, aby se 
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mohli zúčastnit i zaměstnanci. Přihlášky 
přijímá paní Lenka Bartoňová – Měst-
ský úřad Dobrovice. Uzávěrka přihlášek 
bude v den školení respondentů – 3. květ-
na 2012 do 16 hodin.
Školení respondentů bude provedeno 
v prostorách radnice města Dobrovice 
dne 3. května v 16 hodin (cca 60 minut). 
Dotazy Vám zodpoví Ing. Jan Dytrych 
prostřednictvím e-mailu nebo telefonního 
kontaktu. Na spolupráci se těší členové 
komise životního prostředí a EVV Rady 
města Dobrovice.   

Ing. Jan Dytrych
 předseda komise KZP a EVV 

Jarní úklid v rámci celosvětové akce 
„Ukliďme svět“

Komise pro životní prostředí a en-
vironmentální výchovu Rady města 
Dobrovice pořádá v rámci celosvě-
tové akce „Ukliďme  svět“ dne 5. 5. 
2012 jarní úklid města Dobrovice 
a jejího okolí.

Clean Up the World ( Ukliďme  svět) 
je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci 
se za účasti jednotlivců a skupin na ce-
lém světě konají akce zaměřené na úklid, 
vylepšení a ochranu životního prostředí, 
které se týkají likvidace černých skládech 
a odklízení nežádoucího odpadu v našem 
okolí.V České republice probíhá kampaň 
„Ukliďme  svět“ od roku 1993 a kaž-
doročně se do ní na 100 místech po celé 
republice zapojí přes 8 tisíc dobrovolníků 
z nevládních organizací, škol, dětských 
oddílů a zájmových klubů. Většinu účast-
níků (téměř 5 tisíc) tvoří děti. 
Zakladatelem této kampaně je jach-
tař australské národnosti Ian Kiernan, 
který při svých cestách světem po moři 
zjistil, jak velké je znečištění nejen moří 
samotných, ale i okolní přírody. Zorgani-
zoval proto za pomocí svých přátel velkou 
úklidovou akci, které se zúčastnilo téměř 
40 tisíc dobrovolníků, a společně uklidili 
přístav ve městě Sydney.
Ianovi se podařilo za pomoci sdělovacích 
prostředků přimět vlády a velké průmys-
lové podniky ke zvýšení zájmu o ochranu 
životního prostředí na celém světě, a tak se 
tato kampaň stala celosvětovou záležitostí.
Akce se každým rokem zúčastní zhruba 
35 milionů dobrovolníků z více než 100 
zemí, kteří svou účastí dokazují, že jim 
není stav životního prostředí na naší pla-
netě lhostejný.

Sraz všech účastníků jarního úkli-
du bude v 9 hodin v areálu sběrné-
ho dvora Kosořická ul. ( vedle ČOV) 
v Dobrovici dne  5. 5. 2012.
Členy komise životního prostředí byly vy-
tipovány dvě lokality:

1. sběrný dvůr – směr Mosolf – Úherce
2. sběrný dvůr – Tyršova ulice – do Vr-

biček – rybník u Agra – směr vlakové 
nádraží Dobrovice

3. vlastní trasa  -   můj domov a okolí mé 
obce, pytle možno zanechat u silnice

Trasy mohou být v průběhu akce dle 
potřeby a domluvy prodlouženy.
Ve sběrném dvoře budou rozdány od-
padkové pytle, rukavice a další potřeby                
ke sběru odpadků. Svoz nashromážděné-
ho a roztříděného odpadu zajistí zaměst-
nanci technického střediska.
Těšíme se na Vaši účast !
  Lenka Bartoňová

referent ŽP a OH

Kde a jak se mohou obyvatelé města 
Dobrovice zbavit vysloužilých elek-
trospotřebičů
Domácnosti se mohou vyřazených elek-
trospotřebičů zbavit zdarma na někte-
rém z míst zpětného odběru, která k to-
muto účelu byla vytvořena. Je přitom ale 
nezbytné splnit jednu základní podmín-
ku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy 
nerozebrané. V takovém případě hradí 
další nakládání s nimi výrobci a dovozci 
prostřednictvím kolektivních systémů, 
které založili. 
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektro-
zařízení, kterému již někdo odmontoval 
důležité části, jako např. motor, kompre-
sor, topné těleso, buben, plášť, apod. De-
montáž a zpracování elektrospotřebičů je 
činnost zákonem určená pouze osobám 
s příslušnými oprávněními. Takové vý-
robky je nutné považovat za odpad a ná-
klady spojené s jejich odstraněním jdou 
k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, 
které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich do-
mácností můžete zdarma odevzdá-
vat na těchto místech:
Sběrný dvůr obce Dobrovice - otevírací 
doba: út a čt 7 - 12 h, 12.30 – 16.30 h,     
st 7 – 12 h, 12.30 – 17.30 h,   pá 7 – 12 h, 
12.30 – 14.30 h,    so 7 - 12 h
Více na www.elektrowin.cz nebo www.
dobrovice.cz.

Staré spotřebiče žijí díky recyklaci 
dalšími životy
Vyřazená pračka váží – řekněme – pa-
desát kilogramů. Mohlo by to znamenat 
padesát kilo odpadu. Smyslem recyklace 
vysloužilých spotřebičů je ale něco jiné-
ho: v co největší míře znovu využít veš-
keré materiály, které se z nich podaří při 
zpracování získat.
Když se tedy na starou pračku podívá-
me z tohoto pohledu, vidíme ji jinak:               
20 kilogramů železa, 10 kilo plastů, zby-
tek závaží v podobě betonu. Podobně je to 
u dalšího typického velkého spotřebiče, 
který nechybí prakticky v žádné české 
domácnosti - u chladničky. I její recyklací 
se dá získat kolem 20 kil železa, plastů je 
průměrně 16 kilogramů. 
Zájem o takto získané materiály jako 
o druhotné suroviny se samozřejmě 

u různých zpracovatelů liší. Zejmé-
na pro hutě znamená železo přidané do 
tavby spolu se železnou rudou velmi vý-
znamnou úsporu energie. 
Když tuto úsporu převedeme do srozumi-
telnější řeči „domácího šetření“, můžeme 
si ji představit například takto: recykla-
ce obyčejné žehličky ušetří tolik energie, 
kolik za celý měsíc spotřebuje průměrně 
velká lednička.

Staré plasty, nové výrobky
O něco složitější je to s plasty. Přesto 
se i ty dají velmi dobře znovu využít. 
Ze starých spotřebičů tak mohou vznik-
nout dejme tomu zatravňovací dlaždice. 
Dlažba má pevnost tradičních povrchů 
jako je beton nebo živičné směsi a záro-
veň umožňuje zachovat přirozený trav-
natý ráz krajiny. Hodí se pro parkoviště, 
příjezdy ke garážím, odstavné plochy, 
chodníky, cesty a kolejiště, ale i jízdárny, 
výběhy pro koně a další plochy. 
Zatravňovací dlažba se vyrábí z plastové-
ho recyklátu se zásadním podílem polye-
tylenu, který se získává z průmyslových 
i komunálních odpadů a obalů.
Případná likvidace výrobků z recyklátu 
je také velmi šetrná – materiál je totiž 
znovu stoprocentně recyklovatelný.
Ani další výrobce by se bez plastového 
recyklátu ze spotřebičů neobešel -  lisuje 
z něj poklice na kola automobilů. Každý 
nový výrobek obsahuje asi 30 % plastů 
ze starých spotřebičů. 
Většinu recyklátu zajišťují spolehliví 
dodavatelé ze zemí Evropské unie. Pa-
tří mezi ně i čeští zpracovatelé elektro-
odpadů, kteří recyklují velké spotřebiče 
vysbírané kolektivním systémem ELEK-
TROWIN.

PUR-pěnu používají nábytkáři 
i stavbaři
Patrně nejširší uplatnění mají plasty vy-
těžené ze starých spotřebičů při výrobě 
polyuretanu. Ten se ve formě PUR-pěny 
využívá v mnoha odvětvích od stavebnic-
tví přes nábytkářskou výrobu až po auto-
mobilový průmysl. 
Stavbaři znají recyklované polyuretany 
zejména jako plnivo pro tepelně izolační 
omítkové směsi. Materiály s PUR-pěnou 
jsou vhodné nejen jako finální omítky 
u novostaveb, ale i pro dodatečné zateple-
ní a revitalizaci starších rodinných domů.
PUR-pěna je dnes také základním mate-
riálem při výrobě matrací pro spaní, kde 
nahradila molitan. Tvoří pevnou a spo-
lehlivou výztuž sedacího nábytku v do-
mácnostech i sedaček v nově vyráběných 
automobilech.
PUR-pěna ale splňuje nejpřísnější krité-
ria i z hlediska zdravotního, proto je její 
tvrdá varianta takřka výhradním tepel-
ným izolantem v potravinářském prů-
myslu – v pivovarech či mlékárnách.  
Tak co, pořád si ještě někdo myslí, že vy-
sloužilé spotřebiče nemá cenu odevzdá-
vat na sběrná místa, aby se o ně mohli 
postarat odborníci?

  Zdroj:ELEKTROWIN.info
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Rozhovor s Mgr. Tomášem Sedláčkem, vedoucím dobro-
vického ochotnického divadelního souboru Dobrovít

1) Přibližte prosím Pojizerské hry – jejich historii, jak 
jsou zajištěny finančně a organizačně ? 
Pojizerské hry vznikly z popudu dobrovických ochotníků v roce 
1949 a od té doby se (s výjimkou jednoho ročníku, který ne zce-
la úspěšně proběhl v Mladé Boleslavi) konají každý rok v květnu 
v dobrovickém divadle. Za tu dobu se na jeho jevišti objevilo již       
40 souborů a zájem o vystoupení na „pojizerkách“ stále roste, takže 
je paradoxně stále těžší sestavit program, protože musíme – s těž-
kým srdcem – řadu souborů odmítnout. 
Co se zajištění akce týká - v posledních třech letech je výhradním 
pořadatelem divadelní soubor Dobrovít, na němž leží jak příprava, 
tak pořadatelská činnost, a nakonec i závěrečné vyúčtování. Ačkoli 
si nemůžeme stěžovat na nezájem diváků, z vybraného vstupné-
ho bychom celou akci nezaplatili, a tak sháníme finance, kde se 
dá. Celou akci podporuje zejména Středočeský kraj (Fond kultury 
a obnovy památek)  a samozřejmě město Dobrovice, důležité jsou 
však i dary sponzorů, jejichž výčet uvádíme na plakátech a pozván-
kách.  
2) Letošní ročník Pojizerských her prý bude tzv. „štíh-
lejší“ oproti dřívějším letům - vystoupí méně souborů 
a odehraje se méně představení. Jaké jsou příčiny této 
změny ?
Důvodů je více. V minulých ročnících jsme festival pro změnu 
„nafukovali“ až na 17 představení, jenže se ukázalo, že divácký 
zájem postupně klesá a „natahování“ festivalu až do poloviny 
června je  spíš kontraproduktivní.  Ke konci se někdy hrálo jen 
pro 30 – 40 diváků. Z toho se pak logicky odvíjí i negativní po-
měr nákladů a výnosů. A to ani nemluvím o únavě členů soubo-
ru – většina trávila všechny víkendy v divadle na úkor rodiny 
a osobních záležitostí.
3) S jakou hrou bude letos Dobrovít na Pojizerských 
hrách vystupovat ?
Pojizerské hry zahájíme galantní komedií Noc s Casanovou, kte-
rou volně podle předlohy mexického autora F. Inclána napsal 
Jan Makarius. 19. května 2012 pak náš dětský soubor uvede po-
hádku Tři princezny na vdávání, kterou na motivy Nezbedných 
pohádek Josefa Lady napsala Jindra Delongová.
4) Existuje kronika souboru Dobrovít?
Donedávna jsme kroniku neměli, ta původní se prý někde ztra-
tila snad už někdy v padesátých letech a tuto ztrátu se dlouho 
nedařilo nahradit. Až zcela nedávno nás všechny překvapil Jo-
sef Sluka, dlouholetý člen Dobrovíta, který si dal tu neskuteč-
nou práci, shromáždil a prostudoval všechny dostupné archivá-
lie a vytvořil kroniku novou. 

5) Zatím nejnovější hra, kterou Dobrovít nastudoval, je 
„Řeznická opereta“ autora Zdeňka Štěpánka. Můžete 
s ní čtenáře, popřípadě potenciální diváky, seznámit ?
Jedná se o trošku bláznivou komedii z řeznicko – lahůdkářské-
ho prostředí, kterou na základě vlastních vzpomínek napsal náš 
kamarád Zdeněk Štěpánek. Zhruba před dvěma lety se na nás 
obrátil s nabídkou realizace této hry, ale pořád na to nějak nebyl 
čas. Až loni na podzim jsme se konečně odhodlali a letos v únoru 
jsme uvedli „světovou premiéru“ Řeznické operety. 
6) Proč se Dobrovít nezúčastňuje soutěžních přehlídek ?
Na podobnou otázku jsem odpovídal už několikrát – protože 
chceme hrát divadlo a ne soutěžit. Hrajeme, aby se diváci bavili, 
a ne, abychom si něco dokazovali před porotou. 
7) Jakými změnami za poslední rok Dobrovít prošel ?
Omládnul.
8) Jaké má Dobrovít plány do budoucna ?
Nezkazit premiéru, úspěšně uspořádat Pojizerské hry, příští 
rok sestavit repertoár... 
9) Co se podle Vás v poslední době Dobrovítu nejvíc vy-
dařilo ?
Nechci, aby to vyznělo pateticky, ale já beru jako úspěch každé 
představení, na jehož konci opouštějí divadlo spokojení diváci. 
Neřeším, jestli to byla klasika nebo crazy komedie. Ale mluvím 
teď jen sám za sebe.
10) S čím nejčastěji bojujete ?
S časem. 
11) Co je podle Vás na ochotnickém divadle nejtěžší ?
To souvisí s předchozí otázkou. Najít si pro něj dostatek času.
12) Co Vás na něm naopak nejvíc baví ?
To se těžko povídá, to se musí prožít... 
13) Co byste chtěl Vy sám sdělit čtenářům nebo divákům ? 
Především bych všechny rád pozval na letošní Pojizerské hry 
a poprosil, aby nám i nadále zachovávali svou přízeň.

 Děkujeme Vám za rozhovor.
Blanka Mulačová

-vb-

63. POJIZERSKÉ HRY 
navštíví plukovník i císař

Divadlo se již po třetí připravuje na přehlídku divadel. Tak 
jako v minulém roce bude holovršské divadlo reprezentovat 
pohádkou i komedií.
Divadlo v roce 2010 vystupovalo jako druhý soubor her a to 
2. května s pohádkou od Františka Hrubína Kráska a zvíře. 
V minulém roce už přijela Bouda do Dobrovice s pohádkou 
a komedií a sklidila velké ovace. Představení pro děti Povídání 
o pejskovi a kočičce sehrálo divadlo 21. května 2011 v odpo-
ledních hodinách a nadcházející čtvrtek 26. května 2011 úde-
rem osmé hodiny večerní odstartovala bláznivá komedie Sluha 
dvou pánů od italského dramatika Carla Goldoniho.
Rozhodně ani letos divadlo nezahálelo a první představení 
pro domácí publikum sehraje rodinnou komedii Plukovník 
od českého spisovatele Františka Xavera Svobody a to už 
7. května 2012 od 20 hodin v Městském divadle v Dobrovici 
a poté pohádku Hanse Christiana Andersena Císařovy nové 
šaty v neděli 13. května 2012. 
Komedie Plukovník je známá z televizní úpravy, kterou nato-
čil v roce 1947 režisér Vladimír Slavínský pod názvem Posled-
ní mohykán v hlavní roli s Jaroslavem Marvanem. Tuto hru 
lze najít i v městských knihovnách pod názvem Poslední muž 
z roku 1920. První verze této komedie byla natočená v obdo-
bí první republiky (1934) s Hugo Haasem, než jej později vy-
střídal právě Jaroslav Marvan. Filmaře, producenty, režiséry, 
herce a možná i divadelníky stále více lákají takovéto komedie, 
kde je s trochu nadsázky vykreslena realita všedního dne ro-
diny. Jak už bylo řečeno, tato komedie vás zavede do prostředí Děkovačka po premiéře hry Hrobka s vyhlídkou

Foto: Karel Balej ml. 
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rodiny Kohoutových, kteří mají dvě dce-
ry na vdávání a v čele despotického otce, 
který má své zásady a ideály. Oběma 
dcerám a mamince se stále nedaří otce 
přemluvit, až nakonec přichází ,,plukov-
ník“, který okouzlí despotického pana 
Kohouta. Jak to dopadne v této komedii? 
To ani sami tvůrci netuší, ale zvou Vás 
do Městského divadla v Dobrovici na je-
dinečnou podívanou a nezapomeňte vzít 
rodinu s sebou!

Kolektiv divadla

Tereos TTD pokračuje            
v podpoře spolků v Dobrovici

Po rozsáhlé rekonstrukci areálu býva-
lého hospodářského dvora v Dobrovici, 
kde již více než dva roky sídlí Dobro-
vická muzea, ožije i jeho poslední část. 
Vedle Dobrovických muzeí byla dokon-
čena rekonstrukce i další budovy, kte-
rá bude sloužit jako Školící centrum 
společnosti Tereos TTD. V objektu již 
probíhají odborná školení, výuka jazy-
ků a další výukové programy. V rám-
ci své dlouhodobé strategie podpory 
spolkové činnosti v Dobrovici poskytne 
společnost Tereos TTD prostory také 
jako zázemí pro činnost dobrovických 
spolků. „Společnost Tereos TTD, a. s. 
poskytla ke spolkové činnosti v Dob-
rovici prostory objektu bývalé ekono-
mie, které nazýváme Školící centrum. 
Jde o prostory v prvním patře budovy, 
spolky je budou využívat zcela zdar-
ma“, uvedl Oldřich Reinbergr, předse-
da představenstva Tereos TTD. 

Zázemí v nově vybavených prostorech 
od konce dubna naleznou Dobrovan – 
pěvecký sbor města Dobrovice, Šach-
klub města Dobrovice a hudební těleso 
Brontosauři Revival. 

Jakub Hradiský

Ostře sledovaný Hrabal 
v Dobrovických muzeích

Konec února se v Dobrovických muzeích 
nesl ve znamení Bohumila Hrabala a že-
leznice. V neděli 26. února tam proběh-
lo kulturní odpoledne nazvané Bohumil 
Hrabal a historie železnice v Dobrovici. 
„Na návštěvníky čekala slavnostní ver-
nisáž výstavy v Muzeu města Dobrovi-
ce a také beseda na hrabalovské téma 
s autorem knihy o Bohumilu Hrabalo-
vi Tomášem Mazalem a Ivo Krobotem, 
režisérem několika provedení inscena-
ce Ostře sledované vlaky, například 
i pro Městské divadlo Mladá Boleslav,“ 
uvedla Lenka Suchomelová. Vyzname-
náním byla zaslaná osobní zdravice 
od režiséra hrabalovských děl Jiřího 
Menzela. Svou premiéru zde zažilo 

Foto: archiv Dobrovických muzeí

Foto: archiv Dobrovických muzeí

Foto: Petr Linhart

hudební seskupení s názvem Staroměst-
ský šraml, jehož členem je i dobrovičák 
Ivan Dumek. Ti se postarali o stylový 
hudební doprovod akce. Aktivita Dobro-
vických muzeí tak doplnila dobrovickou 
vzpomínku na Bohumila Hrabala jako 
je například pamětní deska na místním 
nádraží.
Vedle pocty slavnému spisovateli se 
v Dobrovických muzeích v neděli 25. 
března uskutečnil také koncert komor-
ního souboru Bendíci. Návštěvníci, kteří 
přišli na koncert tohoto souboru, který 
hraje především hudbu baroka, lidové 
písně a úpravy skladeb populární hud-
by nebo jazzu, byli nadšeni výkony žáků 
ZUŠ J. A. Bendy z Benátek nad Jizerou, 
ale i výkony dospělých hudebníků, kteří 
se souborem spolupracují.

O Velikonocích potom na nejmenší ná-
vštěvníky muzeí čekala prohlídka oboha-
cená kvízem a sladkou pomlázkou. Děti si 
také mohly vytvořit vlastní upomínkové 
předměty ve velikonoční výtvarné dílně.

V nejbližší době Dobrovická muzea 
připravují:
6. 5. 2012 v 16 hodin – koncert Mladobo-
leslavského komorního orchestru pod vede-
ním Jiřího Nováka
2. 6. 2012 – Sportovní rodinný den (soutěže 
na in-line bruslích, odstrkovadlech a další)
od 16. 6. 2012 bude zpřístupněna výstava 
s názvem 100 let šlechtění a výzkumu cuk-
rové řepy v Semčicích
Více informací na www.dobrovickamuzea.cz.
 Jakub Hradiský

Noc kostelů také v Dobrovici
Dobrovická farnost se ve spolupráci 
s městem Dobrovice zapojila do letošního 
ročníku akce s názvem „Noc kostelů“. Tato 
akce má za cíl představit sakrální památ-
ky i těm, kteří normálně do kostela necho-
dí. Jsou to totiž většinou krásné kulturní 
památky s nenapodobitelnou atmosférou. 
Také dobrovický kostel sv. Bartolo-
měje patří k těm nejkrásnějším a nejza-
chovalejším památkám v kraji. Veřejnosti 
nebývá většinou zpřístupněn, proto je Noc 
kostelů jedinečnou příležitostí k prohlídce 
této nádherné stavby. Noc kostelů se koná 
1. června 2012. Program bude asi násle-
dující: 18:00 h - prohlídka kostela s výkla-
dem p. Františka Janíčka a Mgr. Tomáše 
Sedláčka, 20:00 h - varhanní koncert, 
21:30 h - prohlídka kostela s výkladem 
p. Františka Janíčka a Mgr. Tomáše Sed-
láčka. Prohlédnout si můžete nejen hlavní 
trojlodí, ale také kúr a varhany. Prohlížet 
si můžete samozřejmě také samostatně, 
bez výkladu. Majitelé poutnických pasů 
mohou i u nás v Dobrovici získat razítko.
Přijďte se i Vy přesvědčit o výjimečnosti 
kostela sv. Bartoloměje v Dobrovici, přijď-
te ocenit zvuky varhan, přijďte si poslech-
nout příběh jeho vzniku a nebo si přijďte 
jen tak posedět a vnímat atmosféru klidu.
  Blanka Mulačová

Kino Dobrovice 
květen a červen 2012
13. 5. 2012 Prci, prci, prcičky – Školní  

sraz, komedie USA
14. 5. 2012 Jak vycvičit draka, pohádka 

pro děti od 10.00 hodin
27. 5. 2012 Twilight sága: Rozbřesk,              

1. část fantasy romance

9. 6. 2012     Nepřítel pod ochranou,  thril-
ler USA

9. 6. 2012 Rango, pohádka pro děti            
od 15.00 hodin

11. 6. 2012 Rango, pohádka pro děti                  
od 10.00 hodin

26. 6. 2012  Perfect Days, komedie ČR
Začátky představení v 18.30 a 20.00 hodin, 
vstupné 30 Kč.



6

PS „Klub dětí“ Dobrovice
Jen stručná informace o tom, kde jsme byli a co chystá-
me. 31. 3. 2012 jsme pořádali pro všechny vodomily výlet 
do plaveckého bazénu. Místo Liberce to na poslední chvíli 
byl z organizačních důvodů Jablonec nad Nisou. Koupání 
a vodní atrakce si všichni užili (47 dětí). A na podzim 

MS ČČK Holé Vrchy pořádá 17. června 2012 od 14.00 
hodin v areálu restaurace Sparing koncert ke stému 
výročí narození kapelníka Josefa Kubína „KUBÍNO-
VY HOLÉ VRCHY“. Účinkují Staropražští heligonká-
ři. Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.
  Výbor ČČK Holé Vrchy

U Jablonecké přehrady, když jsme čekali, než otevřou bazén.
Foto: Jan Kovařík

Plamínek získal bronzové pásmo
Dětský pěvecký sbor Plamínek se zúčastnil  24. března 
2012 celostátní soutěže dětských pěveckých sborů v Praze. 
Cesta autobusem do Prahy byla pro děti velkým zážitkem. 
Na soutěži  byla velká konkurence. Krásná atmosféra sá-
lala ze všech dětí v sále a zároveň jsme všichni cítili takové 
vnitřní napětí, jak vše dopadne. Přísné podmínky nás ne-
odradily bojovat. Říkali jsme si, že nemáme co ztratit. Byli 
jsme zařazeni mezi skvělé sbory za ZUŠ a to pro nás bylo 

ctí. „Zazpívejte to s radostí“, říkali jsme dětem. Zároveň 
jsme ale věděli, že pokud uděláme sebemenší chybu, nezís-
káme vůbec nic. Tím jsme ale děti neznervózňovali. Děti 
ze sebe na pódiu vydaly maximum, zpívaly s klavírním 
doprovodem a na flétnu nás doprovodila Iva Kolmanová. 
Sněhuláka zahrála Klára Hubáčková a v novém kostýmu 
krokodýla se předvedl Jan Procházka. Porota byla příjem-
ná, ale přísná. Přesto Plamínek na soutěži získal bronzo-
vé pásmo (třetí místo). Porotu zaujaly děti svojí radostí 
a spontánnností a pochválila nás za to, jak pracujeme 
s dětmi. Odjížděli jsme s krásným pocitem domů a rodi-
če dětí měli také velikou radost.  Nyní připravujeme náš 
autorský muzikál  ŽABÁČEK KVAK, který děti velmi 
baví. Ježibaba zakleje krále a potom se odvíjí celá po-
hádka. Ježibaba se začne vztekat, když se králi začne 
dařit. Na přípravě této pohádky se hodně s dětmi nasměje-
me. Muzikál má mnoho vtipných prvků spolu s melodickou 
hudbou a to dětem imponuje. Těšíme se na premiéru v dob-
rovickém divadle, na kterou vás srdečně zveme. O termínu 
budeme informovat. Další vystoupení: POP SONG FEST 
25. 4. 2012 V MB, JIZERNÍ VTELNO – ZÁMEK STRÁ-
NOV –19 .KVĚTNA 2012, přehlídka dětských pěveckých 
sborů v Mladé Boleslavi 15. května 2012, ČERVEN- ZÁ-
VĚREČNÝ KONCERT Plamínku a Plamíňátek v divadle 
v Dobrovici. Více informací Vám poskytneme na telefon-
ních číslech 604 285 467 a 604 285 464.

Lenka Brodská    
Leoš Brodský       

to zas bude Liberec. 28. 4. 2012 jsme se vypravili vlakem 
do ZOO v Praze. 4. - 6. 5. 2012 je pro členy PS připraven 
víkendový pobyt v Příchovcích. 17. 6. 2012 zveme všechny 
děti a jejich rodiče na „Dětský den“ na rozloučení se školním 
rokem. Tentokrát se bude konat u sokolovny v Dobrovici. 
Můžete se těšit na zajímavé atrakce pro děti a nebudou 
chybět ani stanoviště s úkoly a zajímavé odměny za jejich 
splnění. Na konec června plánují vedoucí oddílu Ťápoty 
pro děti přenocování pod „širákem“. (Bude záležet na poča-
sí.) 15. - 28. 7. 2012 nás čeká letní dětský tábor v Ledcích 
s názvem: „Po stopách mamutů aneb výprava do pravěku“. 
(Připomínáme všem táborníkům, že vyplněné přihlášky se 
odevzdávají do konce dubna.) 13. 9. 2012 proběhne v naší 
klubovně Den otevřených dveří. Zapojili jsme se tak do ce-
lorepublikové akce „Dobrodružství na míru – týden otevře-
ných kluboven“.
Na všechny se těšíme.  

Info:
nástěnka na náměstí v Dobrovici
www.kd-dobrovice.ic.cz
http://kd-dobrovice.rajce.idnes.cz
tel: 721 388 757                                                                             

Mgr. Hana Šilhavá

Sbor dobrovolných hasičů 
Dobrovice zve všechny své skalní přízniv-
ce, minulé i budoucí členy a současné, bý-
valé i budoucí obyvatele Dobrovice a okolí 
na oslavu 140. výročí založení sboru, která 
se koná v sobotu 16. června 2012 od 13. ho-

din v areálu a okolí dobrovického koupaliště. Při této příle-
žitosti SDH ve spolupráci se Základní a mateřskou školou 
v Dobrovici vyhlašuje výtvarnou soutěž „Dobrovičtí hasiči 
očima dětí“. Obrázky (nezapomeňte na podpis a věk) 
odevzdávejte do informačního centra v budově radnice 
do 1. 6. 2012. Bližší informace na letácích ve škole, v info-
centru a na webových stránkách SDH a města Dobrovice.

Za SDH Dobrovice K. Klacková Steklá



7

Společenská kronika 

narození
únor     Vanesa Tomášová                  Sýčina 
 Adam Slaný Dobrovice
 Damian Vincente Inostroza Libichov 
 Václav Hybler Dobrovice
 
březen Zdeňka Mikešová Dobrovice
 Filip Zubatý Sýčina 
 Natálie Dudková Úherce 
 Nela Blažková Holé Vrchy
 Kryštof Reichelt Dobrovice
 
Úmrtí 
únor Jaroslava Kuchaříková   Sýčina 
 Vladislav Hlaváč Úherce 

Životní jubilea  
květen Ladislav Hrádek Týnec
  Libuše Kubátová Týnec 
 Zdeněk Fidler Dobrovice
 Stanislav Červenka   Dobrovice
 Jaroslava Aoufová Dobrovice
 Jaroslava Fadrhonsová   Úherce 
 Jiří Pastorek Dobrovice
 Zdeněk Truksa Dobrovice
   
červen Jiřina Fiedlerová Dobrovice
 Jarmila Tauchmanová   Dobrovice
 Marie Humhalová Sýčina 
 Václav Jonáš Úherce 
 Věra Nastoupilová Sýčina 

Masopustní masky prošly obcí
,,Uděluji vám masopustní právo“, zaznělo třetí víkendovou sobotu 
z úst předsedy Osadního výboru na Holých Vrších, který zahájil již 
tradiční masopustní průvod. Sešlo se necelé tři desítky občanů. Prů-
vod byl zahájen u divadla a poté se vydal obcházet stavení. V čele 
masopustu šla bába s nůší, cikánský baron, opice nebo také pes 
s kočkou a z těch méně známých třeba Hippies v podání manželů 
Ivany a Rudolfa Mašínových.

Rok 1912 – pokračování 
Ve městě zavládl nebývalý ruch. Na stavbách bylo zaměstnáno na 300 
lidí.  Mezi 11. a 12. zářím měl v Dobrovici nocovat 73. pluk. Bylo naříze-
no ubytovat 6 štábních důstojníků, 57 důstojníků, 833 mužů a 45 koní. 
Obec však oznamuje hejtmanství, že pro přeplnění obce stavebními za-
městnanci a dalšími 50 firmy Kolben při pracech na elektrifikaci obce 
nelze mužstvo ubytovat. Není zde volná jediná světnice, hostince jsou 
přeplněny. Stodoly jsou plné po žních. Přesto bylo stanoveno, že zde 
vojsko nocovat bude, telefonicky nakonec byla věc vyřízena a vojsko 
nocovalo v Mladé Boleslavi.V souvislosti s celkovou modernizací cukro-
varu se také  stavěla  nová  nádrž na chlazení kondenzační vody 500 m 
dlouhá a 65 m široká, uprostřed rozdělená zdí. Práce bylo dost, výděl-
ku bylo také dost a některé hostince byly pokutovány za nedodržování 
policejní hodiny. Poslední zábava na Vinici skončila velkou rvačkou, 
při níž bylo několik osob zraněno. Policejní komise a soudy měly stále 
dost práce a obecní zastupitelstvo, kterému docházela trpělivost, na-
vrhuje  zábavy omezit.
Práce na elektrorozvodné síti rychle pokračovaly a 1. listopadu 1912 
se poprvé rozsvítilo světlo elektrických žárovek v bytech a na ulicích. 
Cena jedné  KWh za 0,80 hal. Při rozvážení žárovek byli montéři neo-
patrní, takže v ulicích bylo plno skla. Jak jednoduše to zní, tak složitě 
se uzavíraly smlouvy a získávaly úvěry na úhradu stavby. Místní za-
stupitelstvo usilovalo o zlepšení dopravní dostupnosti Dobrovice s oko-
lím – především na železnici. Už v roce 1911 žádala Dobrovice o zave-
dení dalšího večerního vlaku. Ředitelství drah si však vyžádalo souhlas 
všech obcí na trati Nymburk – Mladá Boleslav. Luštěnice však prohla-
šují, že změnu nepotřebují – a nový vlak nebyl povolen.V únoru 1912 
přišlo z ministerstva železnic rozhodnutí, že plánovaná trať Dobrovice 
– Chotětov byla vypuštěna ze stavebního programu. Tím byl omezen 
projekt Lysá – Brodce – Chotětov. Cukrovar v Horkách neměl námitek 
proti přeměnění vlečky na dráhu, ale obě obce Brodce i Chotětov byly 
proti, proto tento projekt i proti snahám Dobrovice nevypadá nadějně. 
Na poště byla zřízena veřejná telefonní hovorna, majitelé telefonní pří-
pojky platili roční poplatek 120 K. Rok 1912 sice přinesl spolu s hospo-
dářskými problémy mnohá trápení, ale také velký technický pokrok.
Již několik let probíhá jednání o zřízení měšťanské dívčí školy v Dob-
rovici. Tato by musela být povolena zemským sněmem, který ovšem 
pro obstrukce Němců je od roku 1909 „nedělným“ a žádost zůstává 
stále nevyřízená. Proto vznikla myšlenka, aby aspoň částečně mohly 
zdejší žákyně navštěvovat místní školu (chlapeckou) a nemusely být 
posílány do Mladé Boleslavi. Tato varianta byla prozatímně na dobu 
tří let povolena. Dívek mohlo být však maximálně 20 %. A tak od září 
1912 máme v Dobrovici ve škole koedukované vyučování. Již od třetí 
třídy obecné bylo vyučováno v němčině. 
Veřejným cvičení na náměstí oslavila 18. srpna Jednota sokolská 25 let 
činnosti. Zajímavým vystoupením bylo rohování 8 sokolů. Tradičně se 
Jednota účastnila Husových oslav, pořádala několik přednášek (např. 
Z pravěku, Jak čelit nezdravé četbě, ap.). Myšlenka stavby sokolovny 
je stále živá, a tak probíhají jednání o pozemku, na kterém by se mělo 
stavět. Jednota vlastnila darovaný pozemek  na Vinici, ten vyměnila 
za jiný pozemek, který byl rozprodán,  a za utržené peníze koupila po-
zemky č. 265/1 a 266/1 ve Václavské ulici. V Jednotě však vládly nepo-
koje a rozbroje díky osobě jednatele Sokola a pan kronikář nad touto 
situací uvažuje, že nestačí jen krásná slova a hesla o bratrství lidské 
společnosti, ale k jeho dosažení je třeba obrody lidského nitra. 
Hasičský sbor se zúčastnil hasičského dne v Mladé Boleslavi a za vyni-
kající výkony si přivezl pochvalné uznání. Divadelní spolek Dobrovít 
po neshodách přestěhoval svůj majetek z Hoření Vinice částečně 
na radnici a částečně k jednateli Herynkovi. Na radnici uspořádal ně-
kolik večírků a divadelní představení. 
Město se vlastní expozicí zúčastnilo velké severočeské výstavy v Mla-
dé Boleslavi. Vystavovalo privilegia, staré městské pečeti, kolekci 
fotografií, které vytvořil pan Pelant. Mírné rozladění mezi městy způ-
sobilo, že Dobrovice neodsouhlasila výstavní poplatek.
Politická situace houstne. Zákroky mocnářství vůči menšinám - nejen 
české, ale i slovanským národům na Balkáně - byly vnímány velmi cit-
livě. Zavření školy Komenského ve Vídni, zkracování jazykových práv 
při obsazování soudů a nepřátelství proti balkánským národům poci-
ťují Češi jako další ránu a utiskování v rámci říše. S nadšením Dobro-
váci sbírali peníze  na raněné Jihoslovany, kteří bojovali s Tureckem. 
Sbírku organizoval Sokol, ale lidé posílali peníze i přímo do pražské 
sběrny. Byl to tichý protest proti Vídni, která byla symbolem nenávisti 
ke Slovanům. 

Miloslava Vacková

Foto: Petr Linhart

Průvod šel od domu k domu a všude byl vítán slivovičkou, domácími 
koláči a masopustními koblihami, někteří dali na cestu něco dobrého 
do nůše. Do pochodu a také na dobrou náladu hrál místní rozhlas. 
Po několika hodinách dorazil průvod do svého cíle, kterým byla kul-
turní místnost, kde začalo malé posezení a tančení při muzice a také 
tombola, která byla hned pryč. V tombole se mohla vyhrát mouka, 
vajíčka nebo také nůž a kolíčky na prádlo. Na celý průvod dohlížela 
patronka divadla a také dorazila herečka městského divadla v Mla-
dé Boleslavi Lucie Matoušková s rodinou. Po 11 hodině večerní se 
masky v poklidu rozešly domů, a tak Holé Vrchy pochovaly basu 
a připravily se na příchod jara a Velikonoc.
Jménem divadla děkuji všem organizátorům, občanům obce za po-
hoštění a maskám za účast a přeji vám krásné jarní počasí. 

Patrik Šimůnek
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7. Dobrovický rapid – Tereos TTD – open
Grand Prix ČR v rapid šachu jednotlivců
Celkem 108 šachistů se prezentovalo v sobotu 3. března 2012 pořadatelům 
7. ročníku Dobrovického rapidu v dobrovické sokolovně. Turnaj má již svou 
tradici, a tak není divu, že opět byla pokořena stovka účastníků. Své druhé 
prvenství v Dobrovici si vybojoval IM Vojtěch Plát. Loňský vítěz IM Josef 
Přibyl neměl tentokráte zřejmě svůj den a skončil „až“ na 7. místě.  
7. Dobrovický rapid – Tereos TTD open - konečné pořadí
1. IM Vojtěch Plát 2417 Tž Třinec  8
2. Pavel Postupa 2148 JOLY Lysá n/L  7,5
3. Lukáš Černík 2207 TJ Neratovice  7
4. Štěpán Seidl 2159 Gambit Jihlava  6,5
5. Michal Větrovský 2236      Šk Loko Praha  6,5
6. Richard Jerman 2117 Šk Kladno  6,5
7. IM Josef Přibyl 2334 Šk Holdia DP Praha  6,5
8. Štefan Koper 1979 Šk Kostelec n.Č.l.  6,5
9. Peter Baran 2099 TJ Neratovice  6,5
10. Jaroslav Záhorbenský 2132 Sokol Bakov  6,5
Pořadatelé děkují všem subjektům za podporu, zejména Tereos 
TTD, a.s. a městu Dobrovice.

Petr Novotný
www.sachydobrovice.cz

Mistrovské soutěže šachových družstev
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo Šachklub města Dobrovice A cel-
kovým vítězstvím v Krajské soutěži, a tím i postupem do nejvyšší kraj-
ské soutěže, Krajského přeboru Středočeského šachového svazu. Tým 
v průběhu celé soutěže nepoznal hořkost porážky, třebaže v mnohých 
zápasech musel o svou výhru tvrdě bojovat. V celku nebyla ani jedna 
slabina a všichni hráči získali min. 50 % možných bodů. Těžko tedy vy-
jmenovat ty největší opory, když všichni mají velkou zásluhu na tomto 
mimořádném úspěchu dobrovického šachu.
1. Pavel Mudra 2236    8,5  77 %
2. Miloslav Jaček  2051  5,5 92 %
3. Ondřej Dlouhý  1985  5,5 50 %
4. Milan Petruň  1930  7 70 %
5. Václav Lochman  2036  7 64 %
6. Jiří Pospíšil  2043  5 83 %
7. Kamil Hanibal  1910  6 60 %
8. František Skokan  1890  9,5 86 %
9. Ladislav Chmelík  1838  4,5 50 %
Po jedné partii ještě sehráli Andrea Šoltysová 0 a Jiří Zoufalý 1.
V soutěži nám hrál i B tým a ten splnil svůj výkonnostní cíl - záchranu 
v soutěži. Za tým nastoupilo celkem 15 hráčů. Nejlépe se dařilo Petru 
Maláčovi a Františku Suchému.
Krajská soutěž SŠS skupina A – konečná tabulka
1. Šachklub města Dobrovice A  10   1    0 31
2. AŠ Mladá Boleslav A  9    1    1 28
3. TJ Neratovice B  7    0    4 21
4. Caissa Úholičky B  5    3    3 18
5. ŠK Kladno B  5    2    4 17
6. Sokol na Mělníce A  5    1    5 16
7. Český lev Kolešovice A  5    0    6 15
8. Sokol Hostivice A  4    2    5 14
9. Sokol Buštěhrad A  4    1    6 13
10. Šachklub města Dobrovice B  4    0    7 12
11. TJ AERO Odolena Voda A  2    1    8  7
12. ŠK Kralupy nad Vltavou B  0    0   11  0
V RP C si vcelku slušně vedl C tým našeho klubu. V týmu hrálo cel-
kem 16 hráčů. Šanci dostal i 11ti letý Josef Rastočný (mj. reprezentant 
Středočeského kraje na zimní olympiádě mládeže), ten získal v sedmi 
partiích 4 body, tj. 57 %.
Regionální přebor SŠS  skupina C – konečná tabulka
1.  ŠK JOLY Lysá nad Labem E 11 0 0  33
2.  Liběhrad Libčice nad Vltavou A  9 1 1 28
3.  TJ Neratovice C  9 0 2 27
4.  Šachklub města Dobrovice C  6 0 5 18
5.  Spartak Čelákovice A  4 3 4 15 43,5
6.  Sokol Brandýs nad Labem A  5 0 6 15 38,5
7.  AŠ Mladá Boleslav B 4 1 6 13
8.  Karbo Benátky nad Jizerou A  4 0 7 12
9.  Sokol na Mělníce B  3 1 7 10 34,5
10. Sokol Bakov nad Jizerou B  3 1 7 10 34
11. Sokol Pečky B  2 3 6 9 
12. Sokol Nymburk B  1 0 10  3
V nejnižší krajské soutěži nám hrály 3 celky. Jak D, tak i E tým hrá-
ly v mezích své výkonnosti. V F týmu jsme dávali větší prostor naší 
mládeži, třebaže jejich výkonnost občas na soupeře byla ještě nedosta-
čující. V těchto třech celcích hrálo 24 našich šachistů. Obdiv patří ne-
stárnoucímu Františku Šulcovi. V 95 letech sehrál 8 partií a získal 
v nich 6 bodů, tj 75 %!
Regionální soutěž SŠS skupina C – konečná tabulka
1.  Sokol Mladá Boleslav C   10 1 0  31
2.  ŠK Kralupy nad Vltavou C  8 1 2  25 36
3.  TJ Neratovice D   8 1 2 25 33.5
4.  Šachklub města Dobrovice D    6 3 2 21
5.  Sokol Bakov nad Jizerou C   6 2 3 20
6.  Šachklub KARBO Benátky nad Jizerou B  6 1 4 19
7.  ŠK Kralupy nad Vltavou D   4 1 6 13 25.5
8.  TJ Sokol Brandýs nad Labem B    4 1 6 13 25
9.  Šachklub města Dobrovice F    3 1 7 10
10. Šachklub města Dobrovice E    2 1 8  7
11. TJ Auto Škoda Mladá Boleslav C  2 0 9 6
12. TJ Sokol na Mělníce C    0 1 10  1
V soutěžích mládeže mj. zvítězil náš žákovský A tým v základním kole, 
a postoupil tak do finálové skupiny. 
Základní kolo Krajského přeboru žákovských družstev 
2011/2012
1.  Šachklub města Dobrovice A   12 17.00
2.  DDM Nymburk   9 11.00 
3. Autoškoda Mladá Boleslav  6 12.00 
4. Šk Joly Lysá nad Labem   3  6.00 
5. Šachklub města Dobrovice B   0  4.00
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Výuka tenisu mládeže začíná 2. 5. 2012
Zveme všechny stávající a nové zájemce z řad mládeže ve věku 
6 - 18 let dne 2. 5. 2012 od 17:30 h na tenisové kurty v Dobrovici 
na zahájení tenisových tréninků pod vedením slečny Bc.Veronik-
y Hanušové. Upozorňujeme nové zájemce na vhodnou tenisovou 
obuv + tenisovou raketu s sebou. Členský příspěvek ATC Dob-
rovice pro mládež činí 200 Kč na sezónu. Výuka bude probíhat 
každou středu od 17:30 h.

                           Mgr. Jan Honců
                místopředseda ATC Dobrovice

Ing. Josef Volf, člen Zastupitelstva města Dobrovice, byl uveden 
do Síně slávy boleslavského sportu. Stalo se tak 27. února letoš-
ního roku na základě výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec 
Mladoboleslavska za rok 2011. Anketu vyhlásila redakce Bole-
slavského deníku, která ohodnotila jeho dlouhá léta významného 
působení v FK Dobrovice a především pak jeho zásluhy o rozvoj 
mladoboleslavského florbalu. Blahopřejeme.

-red-


