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Slavnostní předání 
dopravního automobilu 
JSDH Dobříš

Slavnostní předání dopravního 
automobilu jednotce sboru dob-
rovolných hasičů Dobříš proběh-
lo dne 16. 12. 2016 v 10  hodin. 
Jménem města Dobříše předal 
dopravní automobil pan sta-
rosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
spolu s členem rady panem Rad-
kem Vystydem, MPA. Pozvání na 
slavnostní předání převzal i  mi-
nisterský rada MV ČR pan Ing. 
Jaroslav Babický, který se podílel 
na úspešné realizaci tohoto pro-
jektu. Dopravní automobil pře-
vzal zástupce velitele hasičů pan 
Jiří Zajíček. Jedná se o dopravní 
automobil, který je určený pro 
přepravu členů SDH města Dob-
říše. Dopravní automobil bude 
využíván k zajištění ochrany 
obyvatel, k omezení škod na ži-
votním prostředí, při mimořád-
ných událostech a přednostně 
bude využíváno pro technické 
zásahy, jako je odstraňování pře-
kážek – padlých stromů, vyvrá-
cených značek, likvidaci obtíž-
ného hmyzu, při povodních jako 
výpomoc. Dopravní automobil 
byl pořízen díky podpoře Stře-
dočeského kraje a Ministerstva 
vnitra. Celkové náklady dosáhly 
výše 906 895 Kč včetně DPH, 
z  toho dotace ze Středočeské-
ho kraje činila 244 562 Kč a do-
tace z Ministerstva vnitra činila 
450 000 Kč. Dopravní automobil 
dodala fi rma TECHSPORT, s.r.o. 
Děkujeme všem, kteří se na rea-
lizaci projektu podíleli.

Za odbor místního rozvoje,
 dne 16. 12. 2016

Ing. Markéta Samcová

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  leden | 2017 

Více informací na straně 9.

Cena města Dobříše 
za rok 2016
Znáte výjimečnou osobnost naše-
ho města? Kolektiv občanů, který 
si zaslouží takto ocenit? Navrhněte 
je na Cenu města Dobříše za rok 
2016! 
Cena města Dobříše je udělována 
za významnou činnost, dílo, spor-
tovní výkon nebo prezentaci měs-
ta nebo také za celoživotní přínos 
městu.  
• Oblasti, ve kterých můžete na-
vrhovat: Kultura • Sport • Věda 
a výzkum • Výchova a vzdělávání 
• Hospodářský rozvoj • Jiné (za 
záchranu života apod.)
Písemné návrhy mohou předklá-
dat komise zřízené radou města, 
výbory zřízené zastupitelstvem 
města, jednotliví členové ZM, 
spolky a sdružení, občané a právní 
subjekty, a to nejpozději do pátku 
31. 3. 2017 na sekretariát starosty 
města paní Bc. Lucii Oplíštilové, 
e-mail: oplistilova@mestodobris.cz 
nebo na adresu: Město Dobříš, se-
kretariát vedení města, Mírové ná-
městí 119, 263 01  Dobříš. 
Cena města Dobříše za rok 2016 
bude předána jednotlivcům nebo 
kolektivu starostou města Dobříš, 
a to jménem Zastupitelstva měs-
ta Dobříše, na slavnostním večeru 
v  sobotu 23. 9. 2017 na zámku 
Dobříš.

Rada města na prosincovém 
veřejném jednání předložila 
Zastupitelstvu města Dobříš 
návrh nové koncepce Dob-
říšských listů od roku 2017.
V současné době Dobříšské 
listy vycházejí v měsíčním 
nákladu 3 500 kusů a mini-
málně tento počet výtisků 
by měl být zachován i v bu-
doucnu. Dobříšské listy mají 

v současnosti vždy přibližně 10 stran, další část je vě-
nována  Novému směru vydávanému obcí Stará Huť 
a třetí část je věnována placené inzerci, která je zcela 
v režii vydavatele. 
Od následujícího roku se počítá s rozšířením Dobříš-
ských listů až o 5 stran vzhledem ke zvýšenému zájmu 

o publikování v Dobříšských listech, např. ze strany 
MAS Brdy–Vltava, mateřských a základních škol, spor-
tovních a zájmových spolků apod. 
Nově by měl redakci Dobříšských listů zajišťovat spe-
cializovaný pracovník Městského úřadu Dobříš se za-
jištěnou zastupitelností. Nad redaktorem by měla bdít 
minimálně tříčlenná redakční rada jmenovaná zastupi-
telstvem města. Všichni zastupitelé se shodují na tom, 
že členkou redakční rady by měla být také stávající re-
daktorka DL Mgr. Jindřiška Kastnerová. Redakce bude 
spolupracovat se stálými přispěvateli (školy, spolky, 
MěÚ, samospráva atd.) a pochopitelně také s širokou 
veřejností.  
Formát tištěných Dobříšských listů zůstane v podsta-
tě stejný, ale počítá se s vylepšením grafi cké stránky 
(např. větší fotografi e). 

pokračování na straně 2

Dobříšské listy trochu jinak
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pokračování z titulní strany
V blízké budoucnosti, pravděpodobně od druhého pololetí 2017, je plánován přechod na čtrnác-
tideník.
Novinkou bude také zřízení webové podoby Dobříšských listů, kde bude možno kontinuálně zve-
řejňovat všechny dodané příspěvky v nezkrácené podobě, včetně fotopříloh a dalších dokumentů. 
Další novinkou bude možnost inzerce přímo na těchto webových stránkách.
Město Dobříš ukončilo k 31. prosinci 2016 smlouvu se současným vydavatelem CD Studio a v závěru 
roku proběhne výběr vydavatele nového, který bude zajišťovat grafické práce, tisk i distribuci tiště-
né podoby Dobříšských listů od 1. ledna 2017.
Zastupitelstvo města svým usnesením ze dne 15. 12. 2016 uložilo radě města zajistit zpracování po-
drobné koncepce Dobříšských listů do příštího jednání ZM. Předpokládá se, že v měsíci únoru 2017 
bude tato koncepce zastupitelstvem po projednání schválena zároveň s ustanovením redakční rady 
Dobříšských listů.
Využívám příležitosti a jménem svým i jménem všech dřívějších i současných představitelů města 
děkuji touto cestou Mgr. Jindřišce Kastnerové za její práci po celou dobu existence Dobříšských 
listů, což je již více než 25 let. Všichni velice oceňujeme zejména to, že celou redakční práci dělala 
sama bez možnosti zástupu. Jindřiško, díky!

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Dobříšské listy a slovo na závěr
Vážení čtenáři DL, 
z předcházejícího článku pana starosty Mgr. S. Vacka již víte o aktuálních změnách, které se týkají 
měsíčníku Dobříšské listy, jehož redigování jsem měla dosud na starost. 
DL by měly od února projít rozsahovou i redakční změnou. Stávající desetistránkový obsah dlouho-
době nestačí potřebám a poptávce města, příspěvkových organizací, škol a dalších subjektů, které 
zde pravidelně či občasně publikují. Proto se vedení města rozhodlo dvojnásobně rozšířit rozsah DL 
tím, že v průběhu roku zvýší frekvenci vydání na čtrnáctideník. Radnice si od tohoto kroku slibuje 
především větší aktuálnost a rozšíření prostoru pro příspěvky. S touto organizační změnou souvisí 
i změna na pozici (šéf )redaktora DL, neboť redigování čtrnáctideníku již opravdu nelze, především 
časově, skloubit s mou hlavní pracovní náplní ředitelky Kulturního střediska Dobříš.  
S Dobříšskými listy, které spolu s Vámi připravuji celých 25 let, jsem spojila velký kus svého života, 
cítím proto potřebu a povinnost se s Vámi, čtenáři a spolupracovníky, rozloučit, poděkovat a podělit 
se o své pocity a zkušenosti. 
Redigováním Dobříšských listů jsem byla pověřena na začátku r. 1992. První číslo DL byla malá bro-
žurka ve formátu A5, jejíž sazbu a kopírování v nákladu 500 ks zajišťoval asi tři roky pan Ing. Jiří 
Zderadíček ve výpočetním středisku RZ.  Ve srovnání s dnešními možnostmi to byla opravdu dřevní 
doba. Redakce neměla k dispozici počítač, mail, mobilní telefon a jiné vymoženosti, které jsou dnes 
samozřejmostí…  Vše se začalo významně měnit po uzavření smlouvy na vydávání DL s firmou Com-
puter Design manželů Stanislava a Petry Frankových. Listy postupně měnily svou tvář z popelky na 
důstojné periodikum města především díky jejich nadšení, znalostem a technickým možnostem. 
Formát se zvětšil na A4, grafika textové části a titulní strany DL začala odpovídat moderním trendům 
a z černobílé přešly Listy plynule do plnobarevné verze. Zásadně se měnila i práce redaktora, a to 
v možnosti lepší a rychlejší komunikace a technického zpracování DL. S odstupem času je velmi 
zajímavé sledovat tento překotný technický vývoj právě na měnícím se vzhledu DL.  
A jaké byly ty roky s Dobříšskými listy pro mě osobně? Určitě zajímavé, občas i náročné po stránce 
pracovní a lidské.  
Vážím si toho, že jsem měla možnost poznat mnoho zajímavých lidí  nejrůznějších zájmů a názorů, 
jejichž aktivity jsou pro naše město velmi obohacující. Redakce se proto vždy snažila, v rámci svých 
možností, tuto, zpravidla dobrovolnou, činnost zviditelnit a propagovat. 
Zajímavá léta to byla i z pohledu vlastní novinářské práce. Naučila mě pokoře k našemu jazyku 
a psanému textu, a bezesporu i respektu k názoru jiných a s tím související snaze udržet Listy nejen 
jako informační zdroj místní samosprávy a státní správy, škol a organizací, ale i jako otevřený prostor 
pro vyjádření názorů občanů města. 
Práce s lidmi je obecně náročná. Pokud se pohybujete v prostoru komunální politiky, pak o to více. 
V čtyřletých intervalech se politická reprezentace města většinou změní.  Mění se lidé, mění se ná-
zory, koncepce, ale síla a vliv sedmé velmoci zůstává. Není proto nikterak výjimečné, že některá 
obecní periodika stále neplní funkci veřejnoprávního média, ale spíše roli propagačních tiskovin 
vládnoucích uskupení. 
To se na Dobříši naštěstí nedělo a Dobříšské listy tak díky tomu mohly kontinuálně plnit funkci a za-
dání obecního periodika – informace nejen poskytovat, reflektovat, ale i zvenčí přijímat a zveřejňo-
vat. 
Komunikaci s vedením města jsem vždy považovala za velmi důležitou a logickou součást mé re-
dakční práce. Ano, čelíte určitému tlaku zevnitř i zvenčí, to je přirozený a běžný jev, s kterým je třeba 
u této práce počítat, musím ale zdůraznit, že spolupráce s každou z radnic, s níž jsem byla pracovně 
v kontaktu, byla seriózní a otevřená.  To je z mého pohledu velmi pozitivní a v komunálním prostředí 
ne tak častý úkaz. Věřím, že tato praxe zůstane zachována i nadále…  

Člověk není neomylný, a tak musím přiznat, že chybička se do mé práce také občas vloudila, či jak 
mají redaktoři v oblibě alibisticky říkat, redakční šotek zazlobil. Na co ale snad mohu být hrdá je fakt, 
že za celých 25 let se nestalo, aby Listy nevyšly, ať už hrozila či probíhala nemoc nebo pohyb ome-

zovala zlomená ruka či klíční kost. Moje rodina 
si zvykla a respektovala, že kalendář je každý 
měsíc neměnný, tedy že plánování dovolené či 
jiných aktivit úzce souvisí s přípravou DL. 
V této souvislosti chci poděkovat také mým nej-
bližším spolupracovníkům a vydavatelům DL, 
manželům Petře a Standovi Frankovým, resp. je-
jich firmě CD Studio Dobříš, za dlouholetou vy-
soce profesionální a kolegiální spolupráci, za je-
jich neobyčejnou lidskou poctivost a vstřícnost.  
DL jsou periodikem s určitou strukturou, zamě-
řením a daným rozsahem, proto leckdy nebylo 
možné vyhovět vždy, všem a zcela.  Chci podě-
kovat za pochopení a toleranci, s kterou jsem se 
v tomto směru u většiny přispěvovatelů setka-
la…
Za příjemnou spolupráci děkuji především 
všem kolegům z městského úřadu, městských 
organizací, městské policie, dobříšských škol, ze 
sportovních a kulturních oddílů, spolků a církev-
ních institucí, tedy těm, s nimiž jsem byla pravi-
delně v kontaktu. 
Říká se, že vše, co člověk dělá rád, přináší radost 
a uspokojení. Tak tomu bylo i v mém případě.  
Nikdy jsem nepochybovala, že má tato práce 
smysl, a asi proto jsem u ní tak dlouho zůstala. 
Důležitým povzbuzením pro mě ale vždy byl 
především zájem, Vás, čtenářů.  Dobříšské listy 
vychází v nákladu 3,5 tisíce výtisků a jsou vždy 
za pár dnů rozebrány. V době internetu a face-
booku, kdy tištěná media rychle zanikají, to je 
důležitá zpráva o tom, že na Dobříši tento typ 
informačního zdroje neztrácí své místo a smysl.
Nové redakci Dobříšských listů chci popřát hod-
ně úspěchů, informovaných čtenářů a co možná 
nejméně „redakčních šotků“. 
Děkuji Vám za vaši přízeň a pozornost. 

Mgr. Jindra Kastnerová, 
redakce DL

Příspěvky do DL č. 2 

zasílejte, prosím, již na adresu nové 
redakce DL: 
Nikol Sevaldová
Mírové náměstí 3 – Infocentrum
tel.: 318 523 422, 778 417 631
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Upozornění pro rodiče nově 
narozených občánků města 
Dobříš

Vážení rodiče, v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, Vám nemohou 
být nadále bez Vašeho předchozího souhlasu 
zasílány pozvánky na vítání občánků. Pokud 
budete mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme 
Vás, abyste nám toto nahlásili osobně na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
 Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají 
trvalý pobyt v Dobříši.
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matri-
ku na tel. 318 533 313.
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Hlášení závad po více než roce provozu
Webová aplikace Hlášení závad na stránkách města Dobříš www.mestodobris.cz již více než rok 
umožňuje občanům rychle a jednoduše upozornit na určitý problém ve městě. Občané se tak mo-
hou aktivně podílet na zlepšení životního prostředí ve svém okolí. Na základě vložených informací 
může město včas reagovat a nahlášený problém vyřešit.

Jaká je bilance po ročním působení?  
Nejprve statistické údaje (stav k 1. 12. 2016): 
Celkem přijato 256 hlášení, vyřešeno 242, v řešení 14 

Žádné hlášení nebylo odmítnuto, i hlášení pro externí subjekty (např. SÚS Benešov, VHS, Dokas 
apod.) jsme subjektům alespoň předali anebo řešení zprostředkovali. 
Některá hlášení jsou vyřízena obratem ten den (otočená cedule, nevysypaný koš apod.), naopak 
dotazy na investiční projekty apod. mají délku vyřízení spíše v měsících než dnech.
Je samozřejmě ještě nutné „vyladit“ některé nedokonalosti systému a zoptimalizovat i jeho admi-
nistrativu. Děkujeme za veškeré vaše připomínky k aplikaci samotné i systému zpracování pod-
nětů, kterých si velice vážíme a které zohledňujeme (např. k podnětu se stanoveným termínem 
řešení za 3 měsíce již nenapíšeme do kolonky vyřešeno dnešní datum, ale kolonku vyplníme až 
po skutečném vyřešení podnětu…). Vězte, že bez vaší zpětné vazby, podnětů a připomínek by 
systém nemohl fungovat. A to by byla veliká škoda, protože byl zřízen s cílem zajištění spokoje-
nosti občanů města.
Závěrem nám všem přeji, abychom v letošním roce potřebovali využití této aplikace co nejméně.

Ing. Markéta Čermáková MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Jak asi víte, v průběhu roku 2015 finanční sprá-
va v rámci optimalizace počtu svých územních 
pracovišť jednala o zrušení celkem 23  pra-
covišť, včetně pracoviště finančního úřadu 
v Dobříši. V důsledku nesouhlasu ze strany na-
šeho města s tímto krokem a následných jed-
nání rozhodla finanční správa o zajištění svých 
služeb i nadále v dostatečném rozsahu, při 
současné realizaci metodických a organizačně 
technických opatření a změny organizace prá-
ce a fungování dotčených územních pracovišť. 
Dne 28. 11. 2016 město Dobříš obdrželo žádost 
Generálního finančního ředitelství o zpětnou 
vazbu k účinnosti a přínosu stávajícího modelu 
fungování pracoviště finančního úřadu v na-
šem městě.
Město Dobříš proto požádalo prostřednictvím 
svých webových stránek (s ohledem na krátkou 
lhůtu stanovenou MF nebylo možné požádat 
též prostřednictvím Dobříšských listů) občany 

Dobříšska, daňové poplatníky a podnikatele, 
kterých se tato změna přímo dotkla, o stručné 
hodnocení této změny a jejího přínosu ze své-
ho pohledu a názor na fungování stávajícího 
modelu pracoviště finančního úřadu v Dobříši.
Dne 15. 12. 2016 jsem se jménem města Dobříš 
zúčastnila jednání s Ministerstvem financí, kde 
jsem prezentovala připomínky k stávajícímu 
modelu (např. problém operativního zajištění 
bezdlužnosti). Představitelé Finanční správy 
přislíbili nápravu některých kritizovaných ne-
dostatků a zároveň osobně pan ministr Andrej 
Babiš zúčastněné zástupce měst ubezpečil, 
že nehodlá tato pracoviště zrušit a  stávající 
model zajištění jejich služeb v dostatečném 
rozsahu bude pro daňové poplatníky i nadále 
zachován.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
členka Rady města Dobříše 

DOBŘÍŠ BEZ HAZARDU A S KULATÝMI STOLY, 
rovnou dvě dobré zprávy z posledního zastupitelstva
Pro mne jedna z opravdu nejlepších zpráv poslední doby – po více než dvouletém, poměrně ur-
putném maratonu projednávání postoje zastupitelstva k provozování hazardních her v hernách 
v našem městě jsme v zastupitelstvu našli společnou vůli k plnému zákazu provozování heren na 
Dobříši. Dobříš se tak rozhodla pro zlepšení zdravého prostředí našeho města a dala STOP blika-
jícím válcům hracích automatů, často způsobujícím rozvrat rodin a osobností hrajících na těchto 
barevných bednách. Dobříš se tak zařadila mezi již téměř 350 obcí, ve kterých byl hazard zakázán, 
které nebudou lákat naše děti a blízké a do kterých se nebudou gambleři sjíždět z okolí. Ještě to 
bude chvíli trvat, než herny skutečně zmizí z města, jelikož musí doběhnout platnosti stávajících 
smluv města s hernami, ale tím to končí. Rád bych poděkoval všem, kteří podporovali zákaz hazardu 
na Dobříši a rád bych zároveň vyjádřil své díky zastupitelům města, kteří o věci poctivě přemýšleli 
a u kterých zákaz hazardu nakonec získal širokou podporu.
Druhou dobrou zprávou ze zastupitelstva je pro mne rozhodnutí vedení města pořádat tematické 
otevřené kulaté stoly nad aktuálními projekty města. Poté, co jsem se opakovaně poměrně kriticky 
vyjadřoval k dosavadní špatné komunikaci vedení města se zastupiteli a občany města, je to, mys-
lím, krok tím správným směrem. Věřím, že témata kulatých stolů budou zajímavá, dobře připravená, 
zlepší informovanost občanů města a přinesou otevřenou a plodnou diskusi. Těším se na ni.  
Rád bych popřál občanům našeho města dobrý nový rok 2017.

Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Svatý Leonard se vrátil 
na Dobříš
Ve středu 7. 12. 2016 byla slavnostně odhalena 
kopie sochy sv. Leonarda, která je i s originálem 
umístěna ve vestibulu Kopáčkova domu. Sym-
bolického přestřižení pásky se zúčastnil autor 
kopie a restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka, zástup-
kyně Národního památkového ústavu paní 
Mgr.  Marie Kuldová a zástupci města Dobříše, 
pan starosta Mgr. Stanislav Vacek a radní pan 
Radek Vystyd.
O zhotovení kopie sochy se začalo uvažovat 
poté, co z laboratorních testů kamene originálu 
bylo zřejmé, že ani po restaurování jej nebude 
možné umístit na původní místo do exteriéru, 
pevnost kamene totiž dosahovala pouze zlom-
ku hodnoty požadované ČSN pro pískovec.   Ko-
pii sochy zhotovil podle originálu Mgr. Jaroslav 
Fuka ve svém ateliéru v Sudoměři u Čejetic.  Po 
dokončení byla dočasně umístěna ve vestibulu 
Muzea Dobříš, aby vlivem povětrnosti nedošlo 
ke změně barvy kamene sochy. V příštím roce 
bude zhotovena kopie pískovcového podstavce 
sochy a socha bude umístěna na původní místo 
– na žulový podstavec v areálu kostela Povýšení 
sv. Kříže. 
Originál sochy zůstane již trvale umístěn v Ko-
páčkově domě.  
Kopie sochy byla pořízena za podpory Středo-
českého kraje. Celkové náklady na kopii sochy 
dosáhly výše 369 994 Kč, ze středočeského Fon-
du kultury a obnovy památek byla poskytnuta 
dotace ve výši 180 000 Kč. Děkujeme všem, kteří 
se na realizaci projektu podíleli.

Za odbor místního rozvoje Jitka Šafářová

Finanční správa i nadále počítá se zajištěním stávající funkčnosti 
územního pracoviště Dobříš
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Obnova historických alejí na Dobříši
Jak jste si jistě všimli, během měsíce listopadu 
a počátkem prosince roku 2016 bylo Krajskou 
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
zastoupenou cestmistrem panem Janem Lan-
ghansem, ve spolupráci s Městským úřadem 
Dobříš, odborem výstavby a životního prostře-
dí, vysazeno několik desítek kvalitních odrostků 
původních druhů dřevin. Úmyslem je postupně 
obnovit či doplnit staré historické aleje a stro-
mořadí, která již v minulosti lemovala původní 
cesty na Dobříši. Byla provedena výsadba v ulici 
Pražská mezi lokalitou U Kostelíčka a prodej-
nou Lidl a dále v ulici Příbramská, při příjezdu 
do města od Příbrami. V těchto lokalitách bylo 
vysazeno 65 ks lípy srdčité (Tilia cordata) včet-
ně zajištění opory stromku, ukotvení a ochrany 
proti zvěři. Dále došlo k výsadbě 70 ks švestek 
po obou stranách komunikace v úseku mezi městem Dobříš a obcí Svaté Pole. V dalších letech je 
v plánu pokračovat s výsadbou v ulici Příbramská a také doplnění stromořadí v lokalitě u hřbitova, 
ČOV a směrem na Starou Huť. Další stromořadí postupně vzniká v ulici Rukavičkářská, kde město 
Dobříš, jako kompenzaci za některé pokácené dřeviny, postupně vysazuje dřeviny druhu javor ba-
byka (Acer campestre „Elsrijk“). Javor babyka by měl být odolnější než stávající dřeviny rodu jeřáb, 
a to hlavně vůči posypovým solím a celkovému silničnímu provozu. Aleje a stromořadí jsou svě-
dectvím přístupu našich předků ke krajině, k jejímu zvelebování, mají svou vlastní minulost, jsou 
němými svědky různých historických událostí, a proto by bylo vhodné a důstojné je zachovat i pro 
budoucí generace.  

Ing. Josef Beníšek, vedoucí oddělení životního prostředí MěÚ Dobříš

Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 
10.  listopadu 2016 v KD Dobříš. Bylo přítom-
no 17 členů ZM. Z jednání se předem omluvili: 
JUDr. Jaroslav Musil, Radek Vystyd, MPA.

 � Prohlášení rozdělení práva k nemovité věci 
na vlastnické právo k jednotkám v domě čp. 
1603 (Papežanka) 

S ohledem na to, že v budově má svou klubovnu 
skautský oddíl, proběhla k tomuto bodu dlou-
há diskuze zastupitelů i zástupců dobříšského 
Skautského střediska profesora Oliče (více v DL 
12/16). Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová 
vysvětlila, že jde o formálně právní rozdělení 
budovy na bytové a nebytové jednotky, nikoliv 
o prodej budovy či její části. Současně zdůrazni-
la, že nikdo z členů rady nemá zájem znemožnit 
užívání budovy skautům jejím prodejem třetím 
osobám. 
Na návrh starosty města ZM schválilo stažení 
tohoto bodu z programu jednání zastupitel-
stva. 
ZM uložilo Radě města Dobříše, aby ve spo-
lupráci se skauty připravila varianty pro dlou-
hodobou podporu skautingu na Dobříši, a dále 
uložilo RM, aby do projednání variant dlouho-
dobého skautingu na Dobříši pozastavila veške-
ré kroky spojené s prodejem budovy „Papežan-
ka“.

 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
3. 11. 2016

Finanční výbor se zabýval dvěma body, a to ná-
vrhem rozpočtového opatření č. 6/2016 a  při-
jatým usnesením č. 3/14/2016/ZM. Finanční 
výbor nedoporučil schválit rozpočtové opatření 
č. 6/2016 v položce ORG 702 (nafukovací hala – 
zimní stadion – náklady 4 mil. Kč).

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání Finančního 
výboru ZM ze dne 3. 11. 2016.

 � Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 
10. 10. 2016

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolní-
ho výboru ZM ze dne 10. 10. 2016.

 � Rozpočtové opatření č. 6/2016, vč. přehledu 
o plnění rozpočtu k 31. 10. 2016

ZM schválilo vyloučení položky ORG 702 (nafu-
kovací hala), tj. 4. mil. Kč z návrhu rozpočtového 
opatření č. 6/2016.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 6/2016 dle 
upraveného návrhu a vzalo na vědomí přehle-
dy o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
k 31. 10. 2016.

 � Nabídka na odkoupení pozemku parc. č. 
1319/9 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita Nad Pa-
pežem)

ZM akceptovalo nabídku podílových spolu-
vlastníků pozemku parc. č. 1319/9 (trvalý travní 
porost), o výměře 5 861 m2 v k.ú. a obci Dobříš 
(lokalita Nad Papežem) pana Ing. F. P. a paní V. T., 
na koupi shora uvedeného pozemku městem 
Dobříš za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. cel-
kem 2 051 350 Kč, a o tomto schvaluje uzavřít 
kupní smlouvu.

 � Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě se Středočeským krajem 

ZM schválilo smlouvu, jejímž předmětem je 
zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 
2470/1 za účelem zřízení a provozování stavby 
veřejného osvětlení – nasvětlení přechodu pro 
chodce v ul. Pražská.

 � Memorandum města Dobříše ve věci narov-
nání právních vztahů v ul. Západní

ZM schválilo Memorandum města Dobříše vy-
pracované za účelem smírného dořešení stavu 
bytových domů čp. 1742 a  čp. 1743, řadových 
rodinných domů čp. 1745–1749 a rozestavě-
ných staveb na pozemku parc. č. 3400 a parc. 
č. 3406, jakož i narovnání právní jistoty vlastníků 
v ul. Západní s výjimkou konkrétních finančních 
limitů a za podmínky, že v bodě č. 5 memoranda 
budou finanční částky zachovány. ZM pověřilo 
RM jednat s účastníky o přípravě dohody o na-
rovnání a dohodu předložit ke schválení zastu-
pitelstvu města.
 

 � Založení spolku a stanovy spolku Dobříšský 
sport, z.s.

Starosta města Mgr. Stanislav Vacek zmínil 
účel založení nového spolku a náplň činnos-
ti spolku. Uvedl, že jednou z  činností by bylo 
zajišťování provozu sportovních zařízení ve 
vlastnictví města a uplatňování odpočtu DPH. 
Informoval o výhodnějším postavení spolků 
při získávání dotací. Negativně se k založe-
ní spolku vyjádřili např.: Mgr. Jaroslav Melša 
(Spolek přirovnal k „národní sportovní frontě“, 
vznikne řada konfliktů vztahových, rozhodova-
cích.), Mgr. Jitka Urbanová (Jakým způsobem 
je ošetřeno rozhodování spolku o majetku ve 
vlastnictví města?), Ing. Ivo Salcman (Bude ve-
lice těžké ve spolku prosazovat a řídit investiční 
politiku.), Filip Kahoun (Obavy z těžkopádnosti 
rozhodování, založení spolku považuje za nad-
bytečné.), Mgr. Adam Böhm (Z mnoha důvodů 
není založení nového spolku nakloněn.) a dal. 
Návrh na založení spolku Dobříšský sport, 
z.s., jehož zakládajícím a stálým členem 
je město Dobříš, stanov spolku Dobříšský 
sport, z.s., se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, nebyl přijat (celkem 18, pro 3, proti 
9, zdrželo se 6 členů ZM).

 � Rozsah služeb pro seniory ve městě Dobříši  
ZM vzalo na vědomí zprávu zpracovanou na 
základě usnesení 25/14/2016/ZM týkající se roz-
sahu poskytovaných sociálních služeb ve městě 
Dobříši.

Diskuze

Otevřený dopis zastupitelů obce Svaté 
Pole, týkající se plánované činnosti města 
Dobříše v k.ú. Svaté Pole na území bývalé 
skládky Svaté Pole. Místostarosta obce Sva-
té Pole, pan Petr Kozohorský, přednesl své 
obavy z možného rozšíření bývalé skládky 
ve Svatém Poli a požádal členy zastupitelstva 
o  vysvětlení. Mgr.  Stanislav Vacek informa-
ci o  rozšiřování bývalé skládky dementoval 
a sdělil, že pravděpodobná je pouze výměna 
a obnova stávajících zařízení, přičemž rozšiřo-
vání se týká pouze sběrného dvora. S doplňu-
jící informací vystoupil Ing. Marek Vávra, který 
informoval o  dalších koncepcích nakládání 
s  komunálními odpady. Zástupci obce Svaté 
Pole požádali do budoucna o poskytování ja-
kýchkoliv informací. Mgr. Jaroslav Melša vyjá-
dřil nespokojenost s poskytováním dostateč-
ných informací o záměrech města veřejnosti 
(občanům, ale i vedení okolních obcí). Uvedl, 
že neprůhlednost informací, poskytování jen 
dílčích informací nebo absence informací 

Stručné informace z 15. zasedání zastupitelstva 
města
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jsou předmětem spekulací, fám a domněnek. 
Dále se pozastavil nad objemem závazku, tý-
kajícího se svozu komunálního odpadu, ve 
výši 2 170  tun uvedených v žádosti o dotaci 
spol. DOKAS Dobříš s.r.o. Jednatel Mgr. Jan 
Marek uvedl, že předchozí svozová společ-
nost neuváděla přesná čísla, neboť se svážel 
větší objem, než který byl vykazován bývalou 
svozovou společností, tudíž nejde o fyzické 
navýšení objemu svozu odpadu. Dementoval 
úvahy o možném zvýšení nákladní dopravy 
v souvislosti se svozem odpadu.
ZM vzalo na vědomí otevřený dopis zastupi-
telů obce Svaté Pole a pověřilo starostu města 
Dobříše zpracováním odpovědi a stanoviska 
k  problematice skládkování odpadu ve Sva-
tém Poli.

ZM dále vyslechlo informace k zákonu 
č.  186/2016 Sb., o hazardních hrách (po-
žadavek Ing. Ivo Salcmana na zařazení obou 
variant vyhlášek (regulační a zákazové) do 
programu jednání dalšího zastupitelstva). 

Projednalo otázky týkající se dopravní bez-
pečnosti a značení.  
Z řad občanů (Mgr. V. Tichý, Ing. R. Nentvicho-
vá) vzešel opětovný dotaz k návrhu nové vy-
hlášky o odpadech, resp. k řešení situace 
v Hálkově ulici. Zastupitelé se dotazovali na 
pilotní projekt pytlového svozu odpadů na 
Malé Straně a upozornili na malou informo-
vanost občanů. Starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek sdělil, že k  pytlovému svozu bude při-
praven informativní leták spol. DOKAS Dobříš, 
s.r.o., a že pytlový svoz neumožňuje třídit sklo. 
ZM v této souvislosti uložilo RM připravit 
a distribuovat informační leták k připravo-
vanému pilotnímu projektu pytlového svo-
zu v lokalitě Malá Strana, Dobříš. 
Další diskusní témata předložila z řad veřej-
nosti Bc. J. Vlnasová. První podnět se týkal 
systému odměňování kontrolního výbo-
ru. Zdůraznila, že s ohledem na časově ná-
ročnou činnost by měli mít členové výboru 
nárok na řádnou odměnu. Druhý podnět se 
týkal zařazování příspěvků do Dobříšských 

listů. V  této souvislosti vyslovila své obavy 
z  domnělé cenzury, ovlivňování nezávislos-
ti jednání redakce a vytváření exkluzivních 
podmínek ve prospěch města. Na tento pod-
nět reagovali starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek, tajemník Bc. Radek Řechka a poté i za 
redakci DL Mgr. Jindřiška Kastnerová, která se 
vyjádřila k minulému, současnému a budou-
címu fungování redakce Dobříšských listů 
a zdůraznila svou snahu o maximální otevře-
nost a  transparentnost. Uvedla, že z důvodu 
neexistence redakční rady bylo dlouholetou 
zavedenou praxí informování vedení města 
o zaslaných příspěvcích do Dobříšských listů. 
V této souvislosti požádala Mgr. Jitka Urbano-
vá, aby byli členové zastupitelstva seznámeni 
s budoucím systémem fungování DL a dále 
požádala o poskytnutí informace, jak byla vy-
užita částka 100 000 Kč v rámci smlouvy o me-
diální spolupráci s Dobříšskem aktuálně, z.s.

red.–jka 
(zdroj: zápis ZM)

Vážení občané města Dobříše, 

dovolujeme si Vás informovat o provozní době 
zimního stadionu 
Ve všední dny
8.00–15.00 – školy 
15.30–17.30 – veřejné bruslení 
18.00 hod. –ostatní dle obj. u provozovatele
Sobota
9.00–12.00 a 13.00–17.00 – veřejné bruslení
18.00 – ostatní dle obj. u provozovatele. 
Neděle
11.30–17.00 – veřejné bruslení
18.00 – ostatní dle objednávek u provozovatele. 
Dle klimatických podmínek.
Objednávky prosím zasílejte na e-mail: 
pavel.bauer@dokas.cz.
Ostatní informace sledujte na aktualitách web. 
stránek Dokasu. Těšíme se na vaši návštěvu.

Provoz podzemních odpadních 
kontejnerů na Dobříši
Je tomu již více než 2 roky, kdy byly uvedeny 
do provozu podzemní odpadní kontejnery na 
Dobříši. Projekt s reg. č. CZ.1.02/4.1.00/13.18859 
byl spolufinancován z prostředků Státního fon-
du životního prostředí České republiky v rámci 
Operačního programu Životní prostředí a z roz-
počtu EU/Fondu soudržnosti.
Počáteční problémy s vhazováním příliš objem-
ného odpadu (nenatrhaných kartonů, nesešláp-
nutých plastových lahví apod.) postupně od-
padly, občané města se naučili užívat podzemní 
odpadní nádoby správně a efektivně. Občas se 
sice ještě stane, že se u ústí nádoby nahromadí 
materiál nesprávné velikosti, ale problém bývá 
rychle odstraněn společností DOKAS, která kon-
tejnerová stání objíždí, čistí prostory kolem nich 
a zajišťuje svoz tříděného odpadu na Dobříši.
Jinak je provoz bezproblémový. Po zimě budou ná-
doby zkontrolovány v rámci běžného servisu a ná-
drže pod vnitřním mechanismem budou vyčištěny.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje
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Od 1. 1. – 30. 6. 2017 bude zahájen 
pilotní projekt v oblasti Malá 
Strana. 

Jedná se o jiný způsob třídění odpadu. Ob-
čané v této části dostanou barevně odlišené 
pytle.

žluté na plast a tetrapack modré na papír

Svozy proběhnou každé pondělí od 6.00 do 
8.00 hodin přímo od domu. Plné pytle budou 
hned nahrazeny výměnou za prázdné, které 
budou vhozeny do poštovní schránky. V pří-
padě, že v nich bude jiný odpad, nebudou 
vyvezeny.
Ostatní odpad mohou obyvatelé vozit na sběr-
ný dvůr města Dobříš, který provozuje DOKAS 
Dobříš, s.r.o. Uložení některých druhů je do ur-
čitého limitu bezplatné, ostatní jsou dle platné-
ho ceníku provozovatele. Veškeré podrobnosti 
o limitech a cenách odpadů se dozvíte na strán-
kách www.dokas.cz/ceniky.

Mgr. Jan Marek, 
jednatel spol. DOKAS Dobříš, s.r.o.

SBĚRNÝ DVŮR DOKAS DOBŘÍŠ, S.R.O.  

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

Od 1. července letošního roku je sběrný dvůr 
pro občany otevřen:
Po: 7.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
Út: 7.00–12.00 hod. a 13.00–15.00 hod.
St: 7.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
Čt: 7.00–12.00 hod. a 13.00–15.00 hod.
Pá: 7.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
So: 9.00–12.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
Ne: ZAVŘENO

Sběrný dvůr slouží pro obyvatele města Dobříš 
k bezplatnému odkládání vybraných druhů od-
padů a vyřazených elektrických a elektronických 
zařízení. Ostatní odpady jsou ukládány dle cení-
ku společnosti na adrese www.dokas.cz/ceniky
Případné dotazy získáte na telefonním čísle
318 521 065.

Realizované stavební úpravy 2. ZŠ Dobříš 
– udržitelnost v r. 2016

Stavební úpravy domu čp. 71 v Dobříši
Stavební úpravy domu čp. 71 v Dobříši (budova depozitáře městského muzea) byly dokončeny 
před více než rokem. Akce (reg. č. CZ.1.02/3.2.00/13.21738) byla fi nančně podpořena z prostředků 
Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostře-
dí a z EU/Fondu soudržnosti. Realizace zahrnovala především zateplení obvodových stěn domu, 
zateplení střechy a výměnu okenních a dveřních výplní v bytech půdní vestavby. Rok po realizaci 
byl zpracován energetický posudek, kterým bylo prokázáno splnění závazných ukazatelů projektu 
(plocha zateplení, energetická úspora a snížení CO2). O objekt je nyní pečováno tak, aby byly výstu-
py projektu do budoucna udrženy.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje

Stále větší množství stížností občanů eviduje Měst-
ská policie Dobříš. Právě v souvislosti s neukázně-
nými majiteli psů opětovně reagujeme na stížnosti 
od občanů města Dobříše touto již druhou výzvou. 
První výzva se bohužel minula účinkem. Občané si 
zkrátka po svých psech mnohdy neuklízí… 
Strážníci městské policie řeší v Dobříši ročně mno-
ho přestupků na úseku veřejného pořádku. Mezi 
ty, které zjišťují nejčastěji, patří znečišťování veřej-
ného prostranství psími exkrementy a nerespek-
tování povinnosti vedení psa na vodítku. Obecně 
platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebují, aby 
jejich chování korigovala nějaká vyhláška nebo 
nařízení. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel 
však řada pejskařů zřejmě hřeší na skutečnost, že 
strážníci nemohou být na všech místech, aby do-
hlíželi, zda všichni dodržují pořádek. Protože ob-
jeví-li se strážník alespoň na dohled, jen málokdo 
po svém psu neuklidí a téměř každý má svého psa 
řádně na vodítku. Přitom neuklizený exkrement 
může majitele pejska vyjít poměrně draho. Stráž-
ník může na místě uložit pokutu do 5 000 Kč, ve 
správním řízení pak hrozí pokuta vyšší. Za ignoro-
vání povinnosti vedení psa na vodítku pak hrozí 
pokuta vyměřená strážníkem taktéž do 5 000 Kč. 
Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek spe-
ciálních kontejnerů na psí exkrementy, což není 
důvodem, proč se plnění této povinnosti vyhýbat. 
Přitom je pravdou, že těchto košů mají k dispozici 
majitelé psů velké množství po celé Dobříši, tak-
řka na každém rohu. Město pořídilo tyto speciální 
koše se stojany i se sáčky již v r. 2010, jejich počet 
město neustále navyšuje a opravuje koše poniče-
né vandaly (ničení samotných zásobníků na sáč-
ky, ale i odpadkových košů, které bývají vandaly 
ukopnuty), sáčky jsou pravidelně doplňovány. Což 
samozřejmě znamená značné fi nanční náklady, 
které jdou z kapes nás všech. 

Protože situace již začínala být neúnosná, při-
stoupilo město v roce 2015  k úklidu exkrementů 
pomocí speciálního vysavače, kterým se v letních 
měsících pravidelně uklízí celé město. Bohužel 
tento způsob úklidu výkalů vysavačem je velmi 
nákladný. Psí exkrementy však představují riziko 
z hlediska epidemiologického a velmi nebezpeč-
né mohou být v případě, že s nimi přijdou do sty-
ku děti, a tak město považuje za prioritu mít ulice 
a zeleň čisté. Bude však nuceno přenést náklady 
na původce znečištění – neukázněné majitele psů. 
Z těchto důvodů budou strážníci ještě důsledně-
ji dohlížet na dodržování všech povinností, které 
majitelům psů plynou z právních předpisů. Již ale 
nebudou „domlouvat“, přestupky budou řešit rov-
nou blokovou pokutou. 
Zároveň upozorňuji, že tento druh přestupku 
spadá do vybraných přestupků, které se musí za-
pisovat od 1. října 2016 do centrálního registru 
přestupků. Centrální registr přestupků existuje 
při rejstříku trestů a jeho účelem je pomoci i v boji 
proti drobné kriminalitě. Zapisují se do něj, a pět 
let se v něm musí uchovávat, vybrané přestupky 
(např. drobné krádeže, přestupky proti veřejné-
mu pořádku – např. rušení nočního klidu nebo 
znečišťování veřejného prostranství nebo pře-
stupky proti občanskému soužití). Za opakované 
přestupky pak budou jejich pachatelům hrozit 
vyšší pokuty. Opakovaného přestupku se dopustí 
ten, kdo ho spáchá do jednoho roku poté, co ho 
správní orgán uzná vinným z předchozího pře-
stupku. Do rejstříků mají přístup správní orgány 
projednávající přestupky, včetně strážníků. Podle 
údajů z  centrálního registru přestupků již mají 
správní orgány přehled, zda se pachatel dopouští 
přestupku opakovaně, a za opakované přestupky 
budou moci udělit až o polovinu vyšší pokutu.  
Strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP Dobříš

Před dvěma roky proběhly na 2. ZŠ Dob-
říš práce na zateplení fasády, střešních kon-
strukcí a výměně okenních a dveřních výplní 
u  5  pavilonů. Projekt Stavební úpravy Základ-
ní školy Dobříš, Školní 1035 v Dobříši (reg. č. 
CZ.1.02/3.2.00/12.14367) byl fi nančně podpo-
řen z prostředků Státního fondu životního pro-
středí České republiky v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí a z rozpočtu EU/Fondu 
soudržnosti. Jeho cílem bylo dosažení energe-
tických úspor a snížení emisí CO2. Splnění stano-

vených ukazatelů bylo prokázáno energetickým 
posudkem, který byl zpracován rok po realizaci 
projektu. 
Z prostředků města bylo ve stejné době upraveno 
plató v areálu školy a položena nová podlahová 
krytina v telocvičně. K dokončení pěkného vzhle-
du a k bezpečnějšímu pohybu žáků přispěla na-
konec letošní oprava chodníčků mezi jednotlivý-
mi pavilony. Opravy byly hrazeny též z rozpočtu 
města. Škola nyní působí moderním a upraveným 
dojmem a je o ni pečováno tak, aby byly dosaže-
né výstupy udrženy i v budoucnu.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje

Psi bez vodítka a znečišťování prostranství psími exkrementy

vhs-dobris_pf-2017_210x148.pdf   1   9/11/2016   21:03:52
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 
omlouvám se vám, ale musím krátce reagovat 
na článek v prosincovém DL ze strany předsedy 
KV (Ing. Karla Vítka, CSc., člen KSČM).
Dovolte mi reagovat v několika stručných bodech:
1. Nedopustil jsem se žádných pomlouvačných 
či dokonce hanlivých výroků. Každý si to může 
zkontrolovat v elektronické nebo tištěné verzi 
DL. Pouze jsem konstatoval holá fakta.
2. Nikoho nechráním. Jen se domnívám, že KV 
je orgán Zastupitelstva města Dobříš, který má 
kontrolovat správnost a formálnost usnesení 
současného zastupitelstva vzešlého z komunál-
ních voleb v roce 2014, nikoliv kontrolovat za-

stupitelstvo z předchozích let před rokem 2014.
3. Zmíněné usnesení nebylo ověřeno od obou 
ověřovatelů (ani od jednoho nebylo podepsáno 
a ověřeno), nikoli jen ode mě. Ověřovatelům 
bylo předkládáno usnesení, které neodpovídalo 
skutečnému projednaní. 
4. Ohrazuji se proti tvrzení, že ODS Dobříš za-
stupuje úzkou skupinu lidí, ba pravě naopak. 
ODS Dobříš je moderní a otevřená strana lidí, 
kteří naslouchají svým občanům a snaží se jejich 
názory prosazovat v tom nejširším slova smyslu. 
Děkuji za pochopení.

S pozdravem
Bc. Lukáš Zídek, člen KV, předseda ODS Dobříš

Balónky s přáníčky 
k Ježíškovi byly vypuštěny

Balónky s přáním k Je-
žíškovi jsme si letos po-
prvé mohli vypustit i na 
Dobříši. Dnem, který byl 
pro tuto akci stanoven, 
byl pátek 9. prosince 2016. 

Balónky se však nevypouštěly jen na Dobříši, ale 
v 380 obcích a městech celé České republiky.  
Dějištěm celé akce se stalo parkoviště u radnice, 
kam se před 14.30 hod. začínaly pomalu schá-
zet nedočkavé děti. Zpočátku to vypadalo, že 
balónků máme skutečně hodně a že v tak ne-
obvyklý čas nebude účast zrovna valná. Situace 
se však během několika málo minut změnila 
a  plocha parkoviště se k naší spokojenosti za-
čala velmi rychle plnit.  Při roznášení se svazky 
balónků s lístečky ve větru do sebe zamotávaly, 
ale šikovná děvčata – skautky z oddílu Minneha-
ha i ostatní roznášející si poradili a vše, co bylo 
připraveno, se rozdalo. Příjemnou předvánoční 
atmosféru navodila přítomným reprodukovaná 
hudba v podobě známých českých vánočních 
koled. Zdravice z dobříšské radnice se ujala paní 
místostarostka Mgr. Petra Neubergerová. 

Poté chvíle čekání na pokyn k vypuštění ba-
lónků zpestřilo premiérové vystoupení dětí 
z  přípravné hudební výchovy ZUŠ Dobříš pod 
vedením paní učitelky Jany Malé. Děti své první 
vystoupení bez zaváhání zvládly a byly odmě-
něny potleskem všech přítomných. A co by to 
bylo za předvánoční setkání, kdyby nebylo na-
bídnuto také něco dobrého k pohoštění? Hor-
ký čaj či káva a vánočka přišla malým i velkým 
k chuti.  Po 15.10 hod. již všichni čekali na po-
kyn k  vypuštění balónků z rádia Impuls, který 
zazněl z  úst oblíbeného herce Václava Vydry. 
V 15.15 hod. se nad dobříšskou radnicí vznášelo 
okolo 300 balónků s přáníčky. Celkem bylo letos 
vypuštěno v ČR 78 535 balónků, i přestože se 
dosavadní rekord z roku 2014, což bylo 103 738  
balónků, nepodařilo překonat, jsme rádi, že tato 
akce byla pro vás příjemným předvánočním 
zpestřením a budeme se těšit na další akce, na 
kterých se s vámi „Dobříšáky“ můžeme v roce 
2017 potkat. 

Za Zdravé město a MA21 
Šárka Krůtová, DiS., koordinátorka

Pečovatelská služba města Dobříše byla vybrána 
do projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro 
život doma“, který připravila společnost Institut 
sociální práce, z.s., v rámci operačního programu 
Zaměstnanost, výzva č. 023. Projekt se zabývá 
především zvyšováním kvality v sociálních služ-
bách, v našem případě v pečovatelské službě.
Co to pro naši organizaci a naše uživatele služby 
znamená, se pokusím přiblížit v následujících 
stanovených prioritách kvalitní služby:
• možnost člověka rozhodovat samostatně 

o  svém životě i v případě, kdy je závislý na 
podpoře druhé osoby

• služba působí jako doplněk veřejně dostup-
ných služeb a přirozených zdrojů uživatele

• služba je poskytována individuálně po zjiště-
ní nenaplněných potřeb uživatele – běžného 
způsobu života, na který byl zvyklý

• podpora řešení nepříznivé situace osob v je-
jich přirozeném prostředí, které služba spolu-
vytváří

• osoby, které jsou nejvíce závislé na pomoci 
druhé osoby, mají zajištěnu největší pozornost 
pracovníků služby

• služba je poskytována pouze osobám, které 
ji skutečně potřebují – nemohou svou situaci 

řešit pomocí přirozených zdrojů ani jiných ve-
řejných služeb

• plánování služby, jak podpořit samostatnost 
a soběstačnost uživatele, probíhá na společné 
dohodě

• služba probíhá v souladu se základními zása-
dami zákona o sociálních službách

• podpora spolupráce s rodinou a blízkými osobami
• podpora a spolupráce s dalšími subjekty, které 

by mohly pozitivně ovlivnit situaci uživatelů 
včetně pomoci při zajištění kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek

Cílem je zajištění intenzivnější péče osob v do-
mácím prostředí. Celkovým smyslem projektu 
je podpora pečovatelských služeb a zadavatelů 
sociálních služeb při změnách svého působení 
tak, aby lidé s postižením a senioři mohli roz-
hodovat o tom, jakým způsobem a kde chtějí 
svůj život žít či dožít. Cena služeb je stanovena 
na 80 Kč za 1 hodinu. Zájemci o služby se mo-
hou informovat nebo přihlásit na telefonním 
čísle 318  522 874, pomocí internetu, na email:  
ps.dobris@seznam.cz, nebo osobní návštěvou 
na adrese Dukelské nám. 443, Dobříš.

Naděžda Matějková, ředitelka 
Pečovatelské služby města Dobříše

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování pokračuje 

Na konci listopadu proběhlo setkání pracovních skupin v rámci zpracování Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání pro území Dobříšska a Novoknínska (MAP). Cílem setkávání pracovních skupin je 
společně pojmenovat aktuální potřeby škol, školských zařízení a aktérů v oblasti neformálního a zá-
jmového vzdělávání, působících na našem území, a najít témata pro možnou spolupráci. Potřeby 
a náměty vzešlé z pracovních skupin by měly být zohledněny při nastavování dotačních titulů zamě-
řených na vzdělávání ze strany MŠMT. V tuto chvíli se jedná především o mapování neinvestičních 
potřeb škol a přípravu projektů tak, abychom byli jako území připraveni na navazující výzvy z OP 
Výzkum, vývoj, vzdělávání (spadá po MŠMT), v rámci kterých již bude možné naplánované aktivity 
přímo realizovat. Máme čtyři pracovní skupiny: PS pro předškolní vzdělávání, PS pro základní 
vzdělávání, PS pro děti a žáky ohrožené školním neúspěchem a PS pro spolupráci a neformál-
ní vzdělávání. Na setkání jsme diskutovali, jaké problémy při své práci považují zástupci pracovních 
skupin za nejzásadnější, co by jim pomohlo při výuce a práci s dětmi, jaké formy projektů považují 
za nejefektivnější. Výstupy práce ve skupinách pak byly všem přítomným prezentovány. Na základě 

toho jsme určili společná témata, která budou 
pracovními skupinami rozpracována v průběhu 
roku 2017. První společné setkání se uskutečni-
lo v prostorách Vědeckotechnologického parku 
Dobříš, který na jaře mimo jiné nabízí možnost 
exkurzí pro školy.

Za realizační tým Ing. Kateřina Boukalová

Pečovatelská služba města Dobříše v novém kabátku

Reakce na článek předsedy KV (Ing. Karel Vítek, CSc., člen KSČM) 
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Třídění odpadu v Dobříši
PLAST
Historie plastů jako materiálu není delší než dvě stě let. Plast je materiál, který se uplatňu-
je téměř ve všech oblastech lidské činnosti – v mnoha ohledech je už jen stěží nahraditelný 
a jeho spotřeba neustále roste. 26,9 kilogramu – tolik plastu vytřídí v průměru jedna česká 
domácnost za 365 dní. A co všechno vlastně do této skupiny patří? Seznam je poměrně roz-
sáhlý – od svačinových sáčků, igelitek a PET lahví až po plastové hračky. 

NÁPOJOVÝ KARTON
V ČR se začalo se sběrem a tříděním nápojových kartonů systematicky v roce 2003. Do té 
doby byly vnímány spíš jako nežádoucí příměs a jejich využití bylo sporadické. V současné 
době jsou nápojové kartony již plnohodnotnou součástí tříděného sběru – vždyť ze 75 % jsou 
tvořeny velmi kvalitním papírem. 

Kolik plastu a nápojových 
kartonů v Dobříši vytřídíme?
 V Dobříši máme celkem 32 kontejnerů 

na plast. Celkově se nám v minulém roce 
podařilo vytřídit 68 tun plastu, což zna-
mená, že jsme dokázali naplnit plných 
4 350 žlutých kontejnerů. Kdybychom 
všechny tyto kontejnery vyskládali vedle 
sebe, utvořily by řadu dlouhou 6 km.

 V Dobříši máme 30 kontejnerů na nápo-
jový karton. Za rok jsme dokázali nasbí-
rat 7 tun tohoto materiálu k recyklaci.

 Každý plný kontejner vytříděných plastů 
ušetří recyklací až 30 litrů ropy.

 Není potřeba vyhazovat zvlášť víčka 
a zvlášť lahve. Zpracovatelé je umí jedno-
duše odstranit.

 Průměrná česká domácnost vytřídí za 
celý rok téměř 26,9 kg plastů.

 Z 50 PET lahví může být vyrobena nová 
fleecová bunda.

 Další úprava plastů na dotřiďovacích 
linkách je velmi náročná a souvisí pře-
devším s množstvím druhů a barev 
jednotlivých typů plastů, jejich tvarů, 
ale především s technologickými mož-
nostmi a požadavky na jejich další zpra-
cování.

 Z nápojových kartonů se vyrábějí staveb-
ní a izolační desky.

 Nápojové kartony se skládají až ze 7 vrs-
tev, ve kterých se střídá papír, hliníková 
fólie a polyethylen.

 Nápojové kartony se třídí zejména kvůli 
velmi kvalitnímu papíru, který obsahují.

Plasty se vyrábějí z ropy. A jak jistě všichni víme, 
zásoby této suroviny, stejně jako dalších přírod-
ních zdrojů, jsou omezené. Třídění a recyklace 
plastů je tedy rozhodně na místě. 
Nejčastěji z vytříděných plastů vzniká tzv. reg-
ranulát, který má podobu malých peciček a je 
již vstupní surovinou pro výrobu nových plas-
tových výrobků. Na regranulát se zpracovávají 
hlavně fólie a obaly od potravin. Recyklované 
plasty najdete ve většině nových plastových 
výrobků. Pěnový polystyren se zpracovává do 
izolačních tvárnic a tepelných izolací. Ze směs-
ných plastů se pak vyrábějí například ploty, za-
travňovací dlažba, zahradní kompostéry nebo 
protihlukové zábrany. Z vytříděných PET lahví se 
vyrábějí nové PET lahve nebo technická a textil-
ní vlákna, která se pak používají pro výrobu ko-
berců nebo oděvů. 

Ve světě je recyklace nápojových kartonů zajiš-
ťována hlavně papírnami. Zpracování je praktic-
ky stejné jako u sběrového papíru – nápojové 
kartony se rozmixují ve vodní lázni. Papírová 
vlákna se pak přidávají k běžné papírovině a na-
náší se na papírenský stroj. Výsledkem jsou role 

nového papíru, které se používají na výrobu 
sáčků a tašek. Díky tomu, že nápojové kartony 
obsahují kvalitní papírenské vlákno, mohou se 
z nich vyrábět papírové obaly s menší hmotnos-
tí, ale se zvýšenou pevností. 
Ze zbylé polyetylénové a hliníkové fólie se mo-
hou vyrábět palety, školní pomůcky, květináče 
a jiné plastové výrobky nebo je lze využít jako 
palivo do cementáren.
Druhou možností recyklace nápojových kar-
tonů je výroba stavebních a izolačních desek. 
Nápojové kartony se nejprve rozdrtí na poža-
dovanou velikost. Drť se pak nanáší do forem 
a při teplotách přesahujících 200°C se lisuje do 
desek. Ty mají podobné vlastnosti jako sádro-
karton. Desky lze navíc kombinovat i s jinými 
materiály jako jsou pěnový polystyren nebo 
polyuretan – vznikají tak panely, ze kterých je 
možné montovat tepelně nebo zvukově izo-
lační příčky, podhledy nebo izolace. Z panelů je 
možné postavit celý dům. 



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 9

 � 5. 1. Jan Kristofori (1931–2004) – obrazy 
a grafiky

Tato výstava je malou poctou a vzpomínkou na 
malíře, grafika, ilustrátora, kreslíře a spisovatele 
Jana Kristoforiho, umělce, který svůj vtip, kouzlo 
své osobnosti, ale i krásu a filosofickou hloubku 
svých obrazů rozdával po desítky let v celé Evro-
pě i jinde ve světě. 
Jeho umělecká dráha začala v roce 1960 po 
sedmiletém vězení a dvouleté vojenské služ-
bě, kdy uveřejňoval první kresby v Divadelních 
novinách a pokoušel se s malířem Mikulášem 
Medkem založit skupinu STRUKTURA, která 
byla zakázána. Vystavoval mimo jiné v Berlíně 
a v Paříži, podílel se na československé expozi-
ci pro EXPO  67 v Montrealu a byl členem čes-
ké umělecké avantgardy šedesátých let. V roce 
1969 odešel do Norska, kde žil a tvořil až do roku 
1989. V průběhu těchto dvaceti let dosáhl mezi-
národního uznání a dostal řadu cen a ocenění 
v  Evropě, USA i jinde. Patřil spolu s Jiřím Kolá-
řem a Janem Koblasou k nejznámějším českým 
umělcům žijícím v zahraničí. V roce 1989 se vrá-
til do Čech a hned v následujícím roce uspořádal 
výstavu „Byli jsme s Vámi“ o podpoře Charty 77. 
Od té doby žil a pracoval v Praze, kde v roce 
1997 otevřel ateliér VOX HUMANA.
Tvorba malíře Jana Kristoforiho je hlubokým hu-
manistickým poselstvím o člověku 20. a 21. sto-
letí a získala široké mezinárodní uznání díky své 
výtvarné kvalitě a osobitosti. Přes své evropské 
vavříny vždy byla a zůstala především českou. 
Jan Kristofori také ilustroval na 150 knižních ti-
tulů klasiků české i světové literatury. Umělecká 
díla Jana Kristoforiho jsou ve sbírkách v celé Ev-
ropě, ale i v zámoří od Spojených států americ-
kých až po Japonsko.
Vystavená kolekce obrazů a grafik představuje 
velmi kvalitní výběr z jeho malířského díla ze-
jména z posledních let – Jiří Karbaš.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
5. ledna 2017. Výstava potrvá do 29. 1. 2017. 
Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pá–so zavře-
no, ne 14–16 hod.

 � 9. 1. Žena z Korinta – Oldřich Daněk 
Tato hra Oldřicha Daňka, nastudovaná divadlem 
Viola, patří k nejbrilantnějším textům v dějinách 
českého dramatu. 

Slavný apokryf o tajemné návštěvnici v pracov-
ně řeckého dramatika. Kdo je vlastně ta žena 
a proč jí tak záleží na tom, aby nová Euripidova 
hra měla jinou zápletku? Vtipné dialogy, příběh 
skoro až detektivní… Vyhraje umělecká inspi-
race nebo lákavá finanční nabídka? Jak aktuál-

www.kddobris.cz

KULTURA LEDEN

Připravujeme na ÚNOR

Výstava: „Necháme to plout s vodou“ – vý-
stava obrazů klientů občanského sdružení 
Stéblo Borotice
1. 2. „Pravá“ Kuba – multimediální show 
s tancem – Slávka Chrpová
10. 2. Please The Trees – indie rocková sku-
pina. Cena Anděl 2013 v kategorii alternativa 
za album A Forest Affair. 
17. 2. Phil Shoenfelt a Southern Cross – 
koncert 
24.–25. 2. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sher-
woodu – oprášená premiéra

ní téma! Moudrá a přitom divácky vděčná hra. 
Poprvé tento text spatřil světlo světa na televiz-
ní obrazovce v legendárním obsazení Jana Hla-
váčová, Jiří Adamíra, Jiřina Jirásková.  
V novém nastudování se představí v roli Lyké 
charismatická Hana Maciuchová, Eurípidia ztě-
lesní Jaromír Meduna a jeho otrokyni Hébé Jo-
hanna Tesařová.
Úprava režie: Tomáš Vondrovic. Scéna a kostý-
my: Ivana Brádková. Hudba: Emil Viklický.
Délka představení 70 min. (bez přestávky)
Společenský sál KD Dobříš, pondělí 9. ledna 
2017 od 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
v  KD. Vstupné: 250 Kč (1.–6. řada); 220 Kč  
(7.–11. řada).

 � 20. 1. U-Prag – koncert
Po skvělém výkonu kapely na Summer festu 
2016 jsme rádi, že je můžeme přivítat i v klubo-
vém prostředí KD. Jejich lednový koncert bude 
o to zajímavější, že spolu s nimi, jako host, na 
pódiu vystoupí i smyčcový Pavel Bořkovec quar-
tet.

Kapelu U-Prag, která na scéně působí od roku 
2002, tvoří muzikanté s různými hudebními pře-
sahy. Vedle elektronické složky využívají širokou 
škálu živých nástrojů a ve svých hudebních ex-
perimentech si nekladou meze, což se promítá 
i  do jejich posledního  alba „Seconds of Life“, 
které vyšlo v prosinci 2015. 
U-Prag jsou: Šimon Dvorský – klavír, zpěv, Daniel 
Petkevič – perkuse, violoncello, Tomáš Lacina – 
baskytara, kontrabas, Michal Pavlíček – bicí.
Společenský sál KD, pátek 20. ledna 2017 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 140 Kč, 
na  místě 160 Kč. Předprodej vstupenek od 
9. 1. v Trafice u Davida.

 � 27. 1. Půl na půl – recitál Petry Hapkové 
a Nadi Válové

Jedná se o komornější šansonové vystoupení 
s klavírním doprovodem. Tyto dvě dámy s neza-
měnitelnými hlasy vám představí nejúspěšnější 
písně dua Hapka & Horáček, včetně posled-
ního čerstvě vydaného singlu Krev a šroubky, 
nejznámější písně Evy Olmerové a také průřez 
vlastní tvorbou. Tento recitál má u diváků veliký 
úspěch, proto neváhejte a přijďte se příjemně 
naladit.

Společenský sál KD, pátek 27. ledna 2017 
od 20.00 hod. Vstupné: předprodej 160 Kč, 
na  místě 180 Kč. Předprodej vstupenek od 
9. 1. v Trafice u Davida. Koncert je na sezení.

 � 1. 2. „Pravá“ Kuba – multimediální show 
s tancem – Slávka Chrpová

Slávka Chrpová, šéfredaktorka časopisu Cy-
kloturistika, uvádí ve středu 1. února v KD 
novou cyklocestovatelskou multimediální 
přednášku s tancem na téma Kuba.

Svoje zkušenosti a dojmy ze čtyř návštěv Kuby 
zúročila v pořadu, ve kterém sleduje neobvyklá 
témata. Kromě neotřelých zážitků z jízdy na kole 
po tomto ostrově se zabývá i tím, jak se žije Če-
chům na Kubě a naopak Kubáncům v Čechách. 
Protože se také zajímá o původ Kubánců, odkud 
přišli a jaký byl jejich život po příchodu z oblasti 
Nigérie a Beninu, monitoruje její projekce i san-
terijské náboženství, jeho tance a rituály. Sama 
navštívila santerijského kněze. Slávka také za-
tančí tanec mambo.
„Kuba je extatická a živočišná, je smyslná jako 
kubánská salsa, hravá jako její moře, tajemná 
jako santerijské kulty, milá jako její lidé. Postup-
ně se vám vrývá pod kůži, začnete ji vnímat 
všemi smysly, až najednou zjistíte, že už se jí 
nezbavíte, protože jste se zamilovali na celý ži-
vot. Přesně tak se to stalo mně,“ popisuje Slávka 
Chrpová.
Společenský sál KD, středa 1. února od 19.00 
hod., Vstupné 80 Kč; zvýhodněné 50 Kč (dů-
chodci, studenti, ZTP). Předprodej vstupe-
nek v KD Dobříš, tel.: 318 521 302.

Předprodej vstupenek na nový pořad Z. Ize-
ra – Autokolektiv (KD 29. 3. 2017 bude zahájen 
5. 1. 2017 v Trafice u Davida).

Uzávěrka příspěvků  
do únorového vydání Dobříšských listů  

bude 20. ledna 2017. 
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Vánoční soutěž „Ozdobte nám 
vánoční stromeček“
Třída 7.C vyhrála vánoční soutěž „Ozdobte nám 
vánoční stromeček“, kterou pořádala firma ÚVR 
Mníšek pod Brdy. Děti vlastnoručně vyrobily 
přes sto kusů vánočních ozdob převážně z od-
padového materiálu (staré ruličky od toaletního 
papíru, víčka a dna od PET lahví, staré pytlíky). 
Díky výhře jela celá třída v pátek 2. prosince 
ozdobit vánoční stromeček přímo na hlavní re-
cepci areálu firmy ÚVR. Po ozdobení stromečku 
na děti čekalo malé pohoštění, v přednáškovém 
sále se dozvěděly několik zajímavých informací 
o recyklaci a zahrály si pár soutěží. Paní učitel-

ka Monika Cieślik pak převzala za celou třídu 
finanční odměnu ve výši 3 000 Kč. Než děti ode-
šly, čekalo na ně ještě překvapení od Ježíška, 
který jim pod stromečkem každému nechal taš-
ku s upomínkovými předměty (pastelky, blok, 
flashdisk, balónek a časopis Čistou cestou).

HRAVÉ UČENÍ
v úterý 10. 1. 2017 

v 16.00 hodin.

Pro rodiče je připravena beseda s pracovní-
ky Pedagogicko-psychologické poradny Pří-
bram na téma: „školní zralost“ a informace 
k zápisu dětí do 1. tříd.

Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem na ad-
resu 2.zsdobris@seznam.cz nebo na tel. číslo 
318 521 002.

Těšíme se na vás.

Evropský projekt Ovoce 
a zelenina do škol
Naše škola je zapojena do evropského pro-
jektu Ovoce a zelenina do škol, jehož cílem je 
přispět ke zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. 
Děti přípravných tříd a žáci 1.–5. ročníků zdar-
ma dostávají každý týden jablko, mandarinku, 
ale i kaki a  mnohé jiné. Součástí projektu jsou 
i doprovodné programy, proto nás tento měsíc 
navštívili zástupci společnosti Bovys, s.r.o., kte-
rá je oficiálním dodavatelem v tomto projektu. 
Maskot Bovýsek přinesl dětem ovocná pitíčka 
a měl pro ně připraven i zábavný test ze znalostí 
ovoce a zeleniny.

Den odborných dovedností v SOU Hluboš

Dne 7. 12. 2016 se naše škola v rámci „Dne odborných dovedností v SOU Hluboš“ 
připojila k aktivitě prvního evropského týdne odborných dovedností, který vy-
hlásila Evropská komise. Akce v naší škole se zúčastnila široká veřejnost, žáci ZŠ 
z okolí a pozvaní hosté.
Na pracovištích v Hluboši a Dobříši byly připraveny tyto aktivity:
– setkání a beseda žáků a pedagogických pracovníků školy se zaměstnavateli 
o kompetencích absolventů odborných škol, jejich uplatnění a finančním ohod-

nocení na současném trhu práce
– prezentace projektu ERASMUS + mobilita žáků v zahraničí
– prezentace výrobků a činnosti žáků školy
– prezentace firem a techniky
– soutěž žáků oborů kadeřník a truhlář v odborných dovednostech.
Obě pracoviště SOU navštívili zástupci Krajského úřadu Středočeského kraje, dále pak zástupci firem 
z regionu a zástupkyně Domu zahraniční spolupráce Praha.
Celou akci hodnotíme úspěšně vzhledem k tomu, že naše škola mohla prezentovat odborné doved-
nosti žáků a žákům samotným zpřehlednit možnosti jejich budoucího uplatnění na trhu práce. Na 
průběhu tohoto dne se podíleli nejen zaměstnanci školy, ale i samotní žáci. 

Krabice od bot

Letos jsme se podruhé zapojili do dobrovolné akce s názvem Krabice od bot. Žákům naší školy se 
podařilo nashromáždit úžasných 240 krabic s dárečky. Všem zúčastněným moc děkujeme.

3. místo v krajském kole florbalového turnaje

Po výborných výkonech v okrskovém a okresním kole florbalu se v pondělí 12. prosince 2016 druž-
stvo našich chlapců ve složení Jiří Hadamovský, Jakub Brajer, Marek Hrbek, David Schamberger, 
Matěj Čejdík, Adam Vopička, Vojta Fiala, Karel Holman, Matyáš Drnec, Filip Cinkl, Tomáš Kudrna  
a Matyáš Kalbáč zúčastnilo krajského kola ve florbale.
Hoši byli zařazeni do skupiny „A“, kde se utkali se ZŠ Černošice (1:2), ZŠ Čelákovice (2:1), ZŠ a MŠ 
Mladá Boleslav (1:1), ZŠ Kutná Hora (0:1) a ZŠ Semice (2:1). Po dvou prohrách, jedné remíze a dvou 
výhrách nakonec naši chlapci obsadili druhé postupové místo ze skupiny. V semifinále jsme narazili 

na favorita celé soutěže ZŠ Kladno.
I přes velkou snahu a bojovnost nakonec naši 
kluci soupeřům podlehli a čekal je souboj 
o bronz. V něm nastoupili proti ZŠ Černošice 
– jasnému vítězi skupiny A, který nás v základ-
ní skupině porazil. Chlapci jim chtěli porážku 
oplatit, a to se povedlo!
Po napínavém souboji porazili soupeře 3:1. 
Tato výhra rozhodla o konečném 3. místu 
v krajském kole.
Všem borcům blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou reprezentaci školy.

Milí předškoláci, 
vážení rodiče, 

zákonní zástupci,
rádi bychom navázali na již 
proběhlá setkání: podzim-
ní tvoření, keramická dílna 

a pozvali vás na ukázkovou 
hodinu:



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 11

Co se děje u nás ve 
škole?
V předchozích číslech Dobříš-

ských listů jsme vás informovali o průběhu pod-
zimu na naší škole a nyní jsme se přehoupli do 
adventního času a s tím i do doby příprav a tě-
šení se na Vánoce.
Tento čas jsme zahájili trochu netradičně pla-
veckým výcvikem. Abychom si čekání na nej-
krásnější období roku zpříjemnili, měli jsme při-
pravené návštěvy výstav a exkurze. V Rožmitále 
pod Třemšínem se žáci přenesli do období seriá-
lu „Bylo nás pět“.  Se školní družinou se seznámili 
s hračkami našich předků v dobříšském muzeu.  
Žáci 9. ročníku navštívili SOU Hluboš, kam ně-
kteří zamíří po skončení školy.
Nejvíce času jsme věnovali přípravě vánočního 
jarmarku a besídky. Naše přípravy vyvrcholily 
13. 12. Do naší školy přišli nejen rodiče, souro-
zenci žáků, ale také mnoho dalších návštěvníků, 
kteří měli možnost zakoupit si výrobky žáků, 
zhlédnout vystoupení a občerstvit se v kavár-
ničce, na závěr zkusili své štěstí v tombole. Mezi 
našimi hosty byly paní místostarostka Mgr. Petra 
Neubergerová a radní Ing. Markéta Čermáková, 
které ocenily dovednost a um našich žáků. Po-
dle reakcí návštěvníků se akce velice povedla, 
vystoupení sklidila zasloužený potlesk.
Protože k Vánocům patří betlémy, nenechali 
jsme si ujít jejich výstavu v Příbrami.
Před Vánocemi nás ve škole vystřídají řemeslní-
ci, aby nám vyměnili staré vchodové dveře za 
nové. Tak se máme v novém roce na co těšit.

Učitelé a žáci školy

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, od ledna 
jsme pro vás připravili další rozšíření výpůjční 
doby. Po pečlivém zpracování ankety, v níž jste 
hodnotili naše služby a psali k nim své připo-
mínky a podněty, nabízíme nyní dětem a jejich 
rodičům možnost strávit v knihovně úterní do-
poledne; dospělým pak prodlužujeme výpůjční 
čas ve středu odpoledne.

Otvírací doba knihovny je nyní:
Oddělení pro dospělé:
úterý a pátek 8–18
středa 12–17
sobota 9–12, neděle 14–17
v červenci a srpnu úterý 8–18, 
středa 8–17 a sobota 9–12

Oddělení pro děti:
pondělí a středa 12–17
úterý 8–18
pátek 12–18
sobota 9–12, neděle 14–17
v červenci a srpnu úterý 8–18, 
středa 8–17 a sobota 9–12

Přístup na internet:
pondělí a středa 8–16.30
úterý a pátek 8–17.30
sobota 9–12, neděle 14–17
v červenci a srpnu úterý 8–18, 
středa 8–17 a sobota 9–12

A nyní lednová nabídka knihovny:
E-KNIHY zdarma a ČTEČKA K ZAPŮJČENÍ!
Vybrané knižní tituly nyní nabízíme ke stažení 
v elektronické podobě – tedy jako tzv. e-knihy. 
Je to jednoduché: vytvoříte si účet na ereading.
cz a přihlásíte se – pozor, nutno použít stejnou 
emailovou adresu, jakou máte zadanou v na-
šem výpůjčním systému. Pak se přihlásíte na 
své čtenářské konto v našem online katalogu, 
vyberete e-knihu a stáhnete ji do vašeho pří-
stroje.
E-knihy je možno číst na přístrojích (smartpho-
ne, čtečka, tablet i počítač), kde máte stažený 
systém Android. Čtečku či tablet vám můžeme 
zapůjčit oproti vratné záloze 500 Kč.

Výtvarná dílna s Jíťou: ZIMNÍ OKÉNKO 
– pondělí 9. 1. od 12 do 17 hodin
Přijďte si vyrobit pěknou dekoraci: průsvitné 
okénko se zimním motivem. Vstup volný, mate-
riál zdarma.

POHOTOVOST PRO BOLAVOU DUŠI 
– čtvrtek 19. 1. od 17.00
Mgr. Sylva Vozábová vypráví o svých zkušenos-
tech z práce na Lince důvěry a vysvětluje, proč 
je dobré nezůstávat se svým trápením sám a ja-
kou pomoc může každý z nás vyhledat. Vstup 
volný, malé občerstvení k tomu a navíc pořada-
tel akce nabízí rodičům dětí se zdravotním po-
stižením hlídání dětí zdarma! Pořádá Centrum 
pro podporu komunitního plánování Střední 
Čechy za podpory Evropské unie. Hlídání dětí 
nutno předem objednat na tel. č. 775 760 353 
nebo adrese hana.petakova@cpkp.cz.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU 
– 23.–29. 1.
Některé věci je třeba si připomínat znovu a zno-
vu... Přijďte si půjčit něco z vybraných knih 
z  malé výstavy a vyplnit kvíz, můžete získat 
knižní cenu a magnetku z naší nové speciální 
limitované edice!

Chvíle pro pohádku: VEVERKA A MALÝ NO-
SOROŽEC – čtvrtek 26. 1. od 17.00
Hans de Beer, holandský spisovatel a ilustrá-
tor, letos slaví šedesátiny. A Divadlo Knihovna 
připravilo pro děti scénické čtení z jeho knihy 
o tom, jak nám naše přání může změnit život. 
Vhodné zejména pro děti od 5 do 10 let, jistě 
však pobaví i dospělé. Vstup volný.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – úterý 31. 1.
První vysvědčení!!! Zdejší prvňáčci ho dostanou 
na dobříšském zámku, kde pro ně knihovna 
připravila slavnostní program. Královnou Pís-
menkového království budou pasováni do řádu 
čtenářského a kromě pár upomínkových dáreč-
ků dostanou průkazku do knihovny na celý rok 
zdarma. Správě zámku Dobříš tímto děkujeme 
za spolupráci a paní královně Z. Žádníkové za 
její obětavé angažmá!

Tváře úmluvy CITES (Nepomůžeš-li, zahynu) 
– 4.–29. 1.
Co je to CITES? Úmluva o mezinárodním ob-
chodu s ohroženými druhy volně žijících živo-
čichů a  planě rostoucích rostlin. Proč je dobré 
o ní něco vědět? Třeba už jen proto, že suvenýr 
z dovolené se vám někdy může prodražit o po-
řádnou pokutu – nemluvě o zabavení předmětu 
a dokonce i hrozbě vězení... Krásné velkoformá-
tové fotografi e a trocha textu k tomu.

Výtvarná dílna s Jíťou 
– pondělí 6. 2. od 12 do 17 hodin
Už zase dílna??? No ano: až na výjimky vždy prv-
ní pondělí v měsíci. Více v příštím čísle Dobříš-
ských listů a na www.knihovnadobris.cz.

NOVOROČENKA PRO VÁS 
Jako obvykle, i letos na vás čeká na výpůjčním 
pultě novoročenka s programem našich hlav-
ních akcí. Vyzvedněte si ji při své příští návštěvě 
knihovny!

Milí čtenáři, přejeme vám leden plný světla – 
a  celý rok také tak! Šest dní v týdnu se na vás 
těšíme v knihovně, odkud vás za všechny zdraví

Romana Bodorová

Knihovna v lednu: dílna, přednáška, 
pohádka i výstava

Dobříšská Aglaia

Aglaia – pěvecký sbor ZUŠ a Gymnázia Dobříš 
pod vedením Jany Malé měl příležitost vystoupit 
dne 3. 12. 2016 na Benefi čním koncertě Zdeňky 
Žádníkové v krásných prostorách dobříšského 
zámku a zazpívat pět skladeb s hlavním hostem 
koncertu – se skupinou Spirituál kvintet. 
Aglaia se této výzvy ujala se ctí, jednu skladbu 
ji Spirituál kvintet dokonce pouze doprovázel. 
Příležitost tím dostala i sólistka sboru Karolína 
Fišerová, která předvedla skvělý výkon. Dobříš-
ská Aglaia dokázala, že v našem městě a okolí 
je mnoho talentovaných zpěváků a hudebníků.
Také pro členy Spirituál kvintetu to byl zajímavý 
zážitek, se sborem prý ještě nikdy nezpívali. Při 
rozloučení se nás kapelník skupiny pan Tichota 
ptal, zda budeme mít další společné vystoupení.
Děkujeme Spirituál kvintetu za nevšední zážitek 
a paní Žádníkové za pozvání a zprostředkování 
této akce.

Další uskutečněné koncerty sboru Aglaia: 
14. 12. 2016 – Domov seniorů v Dobříši 
15. 12. 2016 – Staroměstské náměstí v Praze 
20. 12. 2016 – Evangelický kostel v Dobříši 

Jana Malá

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

tel.: 318 533 311, 
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz, 

www.mestodobris.cz
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Vzpomínky pana Ladislava Bučka (*1929, † 2016) – 1. část
11. 11. 2016, v den, kdy se slaví mezinárodní svátek válečných veteránů, zemřel dobříšský 
občan  a aktivní účastník posledních dnů 2. světové války na Slovensku, pan Ladislav Bučko. 
Jeho vzpomínky na tuto nelehkou a nebezpečnou dobu, které zapsal pan Petr Kadlec, zveřej-
ňujeme na jeho počest a s úctou ke statečnosti jeho i všech válečných veteránů.   
I když již skoro padesát let žiji na Dobříši, neprožil jsem válku zde, ale na středním Slovensku, v ob-
lasti kraje na jihovýchod od Trenčianských Teplic, kde měl otec Michal Bučko hospodářství. Válečné 
události nás až do r. 1944 nepostihly, ale během Slovenského národního povstání a po něm již byla 
situace jiná. V této době měly některé grunty společný dobytek, který pak vyháněly na pastvu do 
kopců, kde je chlapci majitelů pásli. Tam jsme i my vlastnili salaš, kolibu a stodoly, kde jsme sklado-
vali seno na jaro, aby měl dobytek co jíst. A díky tomu senu tam rádi spávali partyzáni. 
Když jsem zde jako kluk krávy pásl, občas jsem jim donesl jídlo, ale tajně, aby ani sousedi o ničem 
nevěděli. Mimoto jsme doma občas přechovávali partyzány anebo uprchlíky, kteří se chtěli dostat 
domů. Ty jsme pohostili jídlem a nasměrovali je tam, kam potřebovali. Partyzáni u nás byli i dříve, ale 
více se začali objevovat hlavně krátce před a v době Slovenského národního povstání (srpen až říjen 
1944), kdy se bojovalo i nedaleko od nás a často byly slyšet přestřelky v lesích kolem Motěšice nebo 
Polesí. Proto to byl hlavně táta, kdo riskoval, protože, když byli někteří ti partyzáni ranění, hlavně ti 
lehce, tak jsme jim s otcem dávali péči a starali se o ně a následně je posílali dál.  
Během povstání se tam u nás nahoře objevili i chlapi, co o sobě prohlašovali, že jsou 1. českosloven-
ská brigáda. Tatínek bojoval již za první světové války a ihned poznal, že tito partyzáni jsou nějací 
divní. Byli vypasení, oholení, zatímco partyzáni byli většinou pohublí a zarostlí.  Bylo to nebezpečné, 
a tak mi otec zakázal nahoře v kopcích pást, čímž mi asi zachránil život. V té době tam totiž byli dva 
bráchové Krajčířové, kteří pocházeli z Čech od Kokořínska, jeden z nich byl svobodný a druhý již že-
natý, ale oba bezdětní. Zničehonic se tam objevili chlapi, co se prohlašovali za partyzány, a zeptali se 
jich, zda by jim poskytli potraviny a tihle dva se hned nabídli, že jim je dají, ale byla to past, protože 
to byli převlečení gardisti a gestapo. Následně nato je zadrželi, oba umlátili k nepoznání a zastřelili. 
K tomu postříleli i dva chlapce co tam pásli krávy. Starostovi, kterému se u nás říkalo rychtář bylo při-
kázáno, aby vyzval přes obecního bubeníka, že z každého stavení jeden dospělý muž půjde pomoct 
s odklizením těch mrtvých. Většina z nich tam opravdu dobrovolně šla.
Nakonec po krátké době zatkli i mě, protože nás musel někdo udat. Jestli to s tím mělo nějakou 
spojitost, nevím, ale je to dost možné. To už jsme byli doma ve vesnici, vystěhovaní z těch salaší. Byl 
konec září nebo začátek října 1944. 
Gestapo se usadilo v bývalém židovském domě, který patřil zámožným Židům. Zde jsem si opravdu 
začal myslet, že bude konec, že mě zabijí. Viděl jsem tam čtyři muže, kteří byli strašlivě domlácení 
a zkrvavení. Takže jsem očekával, že mě čeká to samé, ale jenom mě vyšetřili a opět propustili. Sotva 
jsem však přišel domů, již tam byli znova a znovu ten samý gestapák, který se již předtím ptal, kde 
je otec. Maminka tam naštěstí nebyla, jen bratr Rudolf. Mě i  bratra tedy sebrali a znovu mě odvezli 
do židovny, kde se mnou znovu sepsali protokol, posadili nás na auto a poslali do Trenčína. Bylo nás 
v nákladním autě celkem sedm, sebrali i nějaké ženy a snad i jednoho partyzána. Zbylé čtyři tam za 
živa upálili, což nám řekli až potom.
Později jsem se dozvěděl, že nakonec zatkli i mého otce, ale již ne gestapáci, ale Hlinkovi gardisti. 
Když nás vezli na gestapo, tak jsme si mysleli, že nás odvezou rovnou do Německa a tam zabijí. 
V Trenčíně nás rozdělili a mě dali na takovou halu, kde nás bylo přes dvacet. Jeden z těch co tam byli, 
říkal, že jim řekne vše, co budou chtít, a druhý zase, že jim neřekne nic. I já jsem se rozhodl, že jim nic 
neřeknu, i kdyby mě na kousky řezali. Ne všechny sliby se však tak snadno plní. 
Zakrátko mě vzali a dovedli do malé místnosti, kde již na mě čekal gestapák s překladatelem a rov-
nou mě vyzval, abych řekl vše, co vím, že když to udělám, tak mě ihned propustí domů k rodičům. 
Já jim odpověděl, že pokud to budu vědět, tak to povím. Ptal se na to, kam jsme nosili partyzánům 
jídlo, kolik jsme jich přechovávali, kdy to bylo a kdo další z vesnice s nimi spolupracuje a podob-
ně. O tom jsem se samozřejmě rozhodl nemluvit a odpovídal jsem, že o ničem nevím. Neuvěřil mi 
a začal mě strašlivě mlátit pěstmi do tváře takovými ránami, že jsem okamžitě padnul na zem. Byl 
jsem mladý, bylo mi patnáct let, a proto jsem se ještě dokázal zvednout. Ovšem poté jsem okamžitě 
dostal znovu rány pěstí a již jsem se zvednout nedokázal. Chtěl jsem po těch ranách, ať mě raději 
zabije, a nesnažil jsem se na zemi schoulit, když do mě začal silně kopat. Zřejmě si toho všimnul, pře-
stal, zvednul mě ze země. Což zřejmě bylo možná ještě horší, protože jsem měl od těch ran strašné 
bolesti. Načež mě za krk přitiskl ke zdi a podržel tak, že jsem ani dýchat nemohl. Strašný pocit. Než 
jsem ztratil vědomí, znovu mě pustil a pak to samé ještě asi třikrát opakoval a já na něj stále víc křičel 
„zabijte ma, zabijte ma“.
Uvědomil si, že to nemá ten efekt, co očekával, a proto odešel na chodbu. Tam byl další dozorce, 
který měl u sebe býkovec, jenž byl na koncích opatřený takovými strapečky napuštěnými olovem. 
Ten si od něj půjčil a vrátil se zpátky do vyšetřovací místnosti. Nejdříve mi před nosem mrsknul tím 
býkovcem a znova mě vyzval, abych řekl, co po mě chtěl. Já mu znova odpověděl, že to nevím. On 
mi odpověděl, že budu bit, když se nepřiznám a nebudu říkat pravdu. Já ne že bych si hrál na hrdinu, 
ale prostě jsem nevěděl, kdo další z vesnice s partyzány spolupracoval, takže mě přehnul přes židli 
a nejdříve mě po hlavě několikrát symbolicky poklepal. Odpověděl jsem mu, že nevím, že by táta 
vědomě spolupracoval s partyzány a že jen z donucení jsme jim museli vydat jídlo. Což samozřejmě 
nebyla pravda. A on tomu samozřejmě neuvěřil a vypálil mi jednu silnou ránu přes košilu po zádech 
nad prdelí. Zařval jsem bolestí a on znova opakoval svou otázku. Když jsem neodpověděl, vypálil 
další ránu a pak ještě jednu. Opět nedostal kýženou odpověď, a tak již začal řezat jednu ránu za 
druhou, zachvátila mě neskutečná bolest a já už jenom čekal, kdy mě umlátí k smrti. On však přestal 
a znova začal opakovat své otázky, ale já neodpovídal, a tak to ještě dvakrát zopakoval. Víc si toho 
již z výslechu nepamatuji.  

Jazyková a stylistická úprava – redakce DL

DOBŘÍŠEK LEDNU
I v roce 2017 budeme v Dobříšku 
nadále nabízet všestranně rozvíjející 

program pro rodiče a děti v přátelské domácí 
atmosféře. 
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen rodinného 
centra.
Herničku pro veřejnost máme otevřenou v pon-
dělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.30 ho-
din. Děti si mohou pohrát, rodiče mají možnost 
využít půjčovnu knih či stolních her, získat infor-
mace, které potřebují. V pondělí od 14.30 hod., 
v úterý od 10.00 hod. a ve čtvrtek od 9.00 hodin 
s prográmkem pro rodiče s dětmi.

18. LEDNA ZAČÍNAJÍ TRDLOHRÁTKY – hra-
vý program pro nejmladší děti od 4 do cca 
18 měsíců a jejich rodiče. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Středa 18. ledna – TVOŘIVÁ DÍLNA od 16.30 
do 18.30, RC Dobříšek, Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Čtvrtek 26. ledna – KARIÉRNÍ KOUČING PRO 
RODIČE s Mgr. Zuzanou Krásovou od 16.30, se-
minář je určen pro ženy, které zajímá cokoli, co 
se týká jejich pracovního směřování. 
Například: 
• řeší, co dál po ukončení mateřské/rodičovské 

dovolené
• chystají se udělat změnu ve svém pracovním 

životě
• váhají, jakým směrem se v práci vydat
• potřebují najít více rovnováhy mezi prací a ro-

dinou
• hledají, kde „vydolovat“ své profesní sebevě-

domí
RC Dobříšek, Na Nábřeží 1650, Dobříš

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. Setká-
vání těhulek a předporodní kurzy s Martinou 
Branšovskou. 
Cvičení pro těhotné s Martinou Branšovskou. 
Rodinné, výchovné a partnerské poraden-
ství a laktační poradenství s  Mgr. Kateřinou 
Neubauerovou. PC poradenství s Ing. Vlastou 
Pechovou. Chytré telefony – poradenství 
s  Vojtou Prendkým. Poradenství v sociálních 
službách s Bc. Lucií Nádvorníkovou.  
Psychologické poradenství s Mgr. Zuzanou 
Krásovou. Speciálně pedagogické poraden-
ství s Mgr. Věrou Zemanovou.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://
www.facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Kateřina Nekvapilová, 
tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
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Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně: 
září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  po–ne 8.00–17.30

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Vánoce jsou již nenávratně pryč, ale kdo nesti-
hl navštívit v předvánočním shonu výstavu 
jesliček spolku Příbramských betlémářů, určitě 
může přijít ještě během měsíce ledna. K vidění 
jsou překrásné ručně vyřezávané, keramické či 
chlebové betlémy. A děti potěší opět oblíbený 
dětský betlém s postavičkami z večerníčků.
Také můžete vidět jedinečný dobříšský betlém, 
který potěší nejen obyvatele Dobříše. Výstava 
jesliček je ke zhlédnutí v rámci prohlídky I. okru-
hu – zámecké expozice (vstupné zůstává stejné).
Na novou turistickou sezónu připravujeme také 

výstavy v Galerii JCM, více vás budeme informovat v dalších číslech. Veškeré informace o kulturním 
i jiném dění se dozvíte na našem webu nebo telefonním čísle. Vaše dotazy rádi zodpovíme i v ná-
vštěvním centru přímo na zámku, kde jsme pro vás každý den od úterý do neděle. V dalším roce se 
těšíme na shledanou a srdečně vám přejeme krásný a úspěšný rok 2017.

LEDEN 2017 

1. – 31. 1. 2017

Výstava jesliček Příbramských 
betlémářů
V rámci prohlídky I. okruhu zámecké 
expozice, vstupné dle ceníku.

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvání na leden 2017

Do 8. 1. můžete zhlédnout výstavu „Betlémskou 
pěšinkou“ – výtvarné práce dětí z kroužku Bar-
vička. V Pastoračním centru sv. Tomáše. 

V pátek 20. 1. od 18.00 zveme na společnou 
ekumenickou bohoslužbu katolické a evange-
lické farnosti, která se bude konat v Pastoračním 
centru sv. Tomáše. 

Od 19.30 pak bude následovat společenský 
večer obou farností, na němž bude ofi ciálně 
zahájena výstava ak. malíře Miro Pograna „Ilust-
race“.  Možnost prohlédnout si výstavu bude od 
11.  ledna do 12. února 2017.  

Vážení a milí podporovatelé, příznivci, dárci, zpěváci, muzikanti a všichni, kteří jste se v roce 2016 pří-
mo či nepřímo podíleli na projektu obnovy dobříšských varhan, přijměte veliké poděkování s přá-
ním Vám a vašim blízkým všeho dobrého v roce nastávajícím.
Naše Sdružení pro obnovu dobříšských varhan ve spolupráci s římskokatolickou farností Vám odmě-
nou nabídlo v roce minulém šest benefi čních koncertů a několik dalších kulturních akcí. Jsme velice 
rádi, že námi pořádané koncerty si našly své pravidelné posluchače. Ani v tomto roce 2017 na Vás,  
milovníky hudby, nezapomeneme a připravujeme opět cyklus šesti benefi čních koncertů, o kterých 
Vás budeme včas informovat.
Kromě kulturního obdarování Vám ještě nabízíme možnost zakoupit v prodejně „Josef Bedřich“ 
v  Dobříši lázeňské oplatky pod názvem „Dobříšská dobrota“ a zrnkovou čerstvě praženou kávu 
100% arabika z Hondurasu pod názvem „Dobříšské nokturno“. Zakoupením těchto produktů přispí-
váte na konto varhan.
Ke konci roku 2016 je díky Vám na transparentním účtu pro varhany (do uzávěrky tohoto čísla) část-
ka ve výši cca 550 tisíc korun. Děkujeme.

Za Sdružení pro obnovu dobříšských varhan Ivo Kylar

Farní sbor ČCE na Dobříši zve srdečně veřejnost na 

koncert komorního pěveckého sdružení ENSEMBLE GUILLAUME v neděli 29. 1. 2017 od 15.00 
hodin v evangelickém kostele na Dobříši. 
Koncert proběhne ve znamení končících oslav výročí Karla IV., na programu: INSPIRACE GUILLAU-
MEM DE MACHAUT – zazní skladby tohoto nejvýznamnějšího skladatele 14. století, ale i hudba sou-
časná. Řídí Lukáš Vendl. Vstupné dobrovolné.
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Kontakty 

Městská policie Dobříš, 
Mírové náměstí 230, Dobříš

telefon pevná linka: 
318 533 391, 318 521 158 

mobil: 602 370 677

Martin Hemr: Těší mě hlavně zájem mládeže
V zimní přestávce jsme požádali předsedu fotbalového oddílu MFK Dobříš 
o rozhovor.
Čeho si nejvíce ceníte na skončené sezoně? Byl to postup a dobré výkony 
našeho prvního mužstva?
Budete se divit, mě nejvíce těší zájem mládeže z Dobříše a okolí o fotbal. Máme 
osm mládežnických týmů a vedou si velmi dobře, i když, hlavně v těch mladších 
kategoriích, jsou výsledky až druhořadé. Ne ve všech kategoriích se nám daří, 
ale to bývá zapříčiněno často slabšími ročníky. Můžu říct, že tyto týmy, které 

diriguje šéftrenér Pavel Hasman, hrají fotbal s nadšením a těší se na zápasy. Za zmínku stojí, že roč-
níky 2004–9 patří k nejlepším na okrese. Máme trenéry, kteří se obětavě o svá mužstva starají. Jen 
bychom přivítali větší zájem rodičů o práci s těmito kluky.
Neříkejte, že vás netěší, jak si vede náš první tým v divizi? 
Samozřejmě jsem rád, že mužstvo jako nováček získalo na podzim dvacet bodů a hlavně v úvodu 
si vedlo velmi dobře. Je trochu škoda, že jsme nezískali o dva až tři body více. To by pak byla větší 
spokojenost. I tak je velká naděje, že dobříšský tým poprvé v historii bude hrát tuto soutěž více než 
jednu sezonu. Což je stále náš prvořadý úkol. Za to patří dík hráčům i trenérům Martinu Šrainovi a Ji-
římu Rychlíkovi. Nesmím ani zapomenout na diváky, kteří ve velkém počtu navštěvují naše zápasy. 
Zdá se, že fotbal po letech krize, se opět dostává do většího zájmu obyvatel Dobříšska. A je to opět 
příklad pro děti a jejich rodiče. Čím lepší výsledky, tím více zájemců o náš tým. 
Když už se ptáte na dospělý fotbal, nesmím zapomenout ani na „béčko“, které se pod vedením Milo-
še Krátkého a Karla Kadlece stalo podzimním mistrem okresního přeboru. Bylo by dobré, hlavně pro 
mladé hráče, kdybychom měli své zastoupení i v I.B třídě. K tomu však vede cesta ještě přes třináct 
jarních utkání. 
Na začátku každého roku se plánuje. Jak vidíte budoucnost stadionu V Lipkách a co byste rádi 
udělali pro zlepšení prostředí. 
Myslím, že v posledních letech se udělalo v tomto ohledu dost. Například se zlepšilo, i s pomocí 
města Dobříš, prostředí v klubovně. Je tu nové sociální zařízení pro diváky i hráče. V letošním roce 
chceme vybudovat v areálu dětské hřiště, aby si malé děti mohly hrát a rodiče v klidu sledovat zá-
pas. Existuje i projekt dalšího hřiště a přístavby k současným kabinám. Je to však hlavně o penězích, 
avšak věříme, že se nám v dalších letech tato vize splní.
Co byste na závěr vzkázal divákům?
Chtěl bych jim hlavně poděkovat za přízeň, kterou nám projevují a věřím, že i v tomto roce, budou 
spokojeni s výsledky a předvedenou hrou. Všem našim příznivcům, hráčům, trenérů, funkcionářům 
a sponzorům bych rád popřál mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v novém roce, a to nejen s fotba-
lem. 
DOBŘÍŠ DO TOHO!
Děkuji za rozhovor. Radim Weber

 
Přípravné zápasy MFK Dobříš na umělé trávě V Lipkách – leden
Sobota 21. 1. 14.00  Dobříš – Milevsko
Sobota 28. 1. 14.00  Dobříš – 1. FK Příbram (juniorka)

Milí sportovní nadšenci, ro-
diče a děti, kolektiv lektorů 
Aerobik studia Orel Dob-

říš vám přeje do nového roku 2017 mnoho 
zdraví, štěstí, lásky a také spoustu energie do 
dalších sportovních výkonů. S příchodem no-
vého roku bychom vám všem chtěli poděko-
vat. Velký dík patří nejen rodičům, kteří svěřují 
své děti našim lektorům, ale také příznivcům 
a dospělým, kteří naše studio během roku na-

vštěvují. Věříme, že i v novém roce budete na-
šemu cvičení věrni a pohyb vám bude přinášet 
dobrou náladu. 
I v tomto roce si můžete přijít zacvičit nejen na 
tradičně oblíbené lekce, ale také na novinky 
v našem rozvrhu, mezi které patří lekce Total 
Body Dance, TRX – závěsný systém nebo revo-
luční novinka ve fitness zvaná Bodytec. Stále 
se také mohou děti přihlásit do našich dět-
ských sportovních kurzů. Nabídka je opravdu 

pestrá, vybrat si děti mohou z 12 druhů kurzů. 
Pokud jste ještě dosud naše kurzy s dětmi ne-
navštívili, neváhejte a přijďte se podívat. 
Dveře našeho studia jsou opravdu otevřeny 
pro všechny, kteří mají chuť se hýbat! Tak ne-
váhejte a přijďte si naše lekce vyzkoušet. Více 
informací naleznete na internetových strán-
kách www.aerobikdobris.cz a také na našem 
oficiálním facebooku. 

Společenská kronika

Vzpomínka
Dne 29. 1. 2017 uplyne 
již 20 let od chvíle, kdy 
nás po těžké nemoci 
navždy opustil pan Ja-
roslav Šulc, velitel Měst-
ské policie Dobříš. Kdo 
jste ho znali, vzpomeňte 
s námi.

Stále vzpomínají 
manželka Zuzana, dcera Denisa 

a ostatní příbuzní a přátelé

Blahopřání
Dne 1. 1. 2017 se dožívá 
můj tatínek a náš děde-
ček a pradědeček, pan 
Antonín Fulín, krásného 
věku 90 let. Tímto mu 
z  celého srdce přeji, aby 
byl stále tak zdráv, svěží 
a veselý.

Přeje dcera Jitka 
a pravnuci Martin a Tomáš

Vítání občánků
Dne 8. 12. 2016 byli v Zrcadlovém sále zámku 
Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánko-
vé našeho města: Milan Mráz, David Stěpnička, 
Natálie Bartošová, Eliška Kuchařová, Jiří Kadlec, 
Simona Kryštůfková, Benjamín Rosenbaum, 
Adam Voráček, Ema Řehořková, Eliška Hejnová, 
Adam Farář.

Vstupte do nového roku s Aerobik studiem Orel Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
�	Rozpočet obce na rok 2017 jako přebytko-
vý s tím, že jako závazný ukazatel pro plnění 
rozpočtu byly stanoveny příjmy a výdaje podle 
rozpočtové skladby dle odvětvového třídění. 
Příjmy rozpočtu činí 15 150 000 Kč, výdaje činí 
12 239 500 Kč. 
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a pa-
nem Janem Sklenářem a paní Mgr. Ivou Sklená-
řovou na prodej pozemků parc.č. 836/24 o vý-
měře 3 m2 a st. 860 o výměře 3 m2 v obci a k.ú. 
Stará Huť.
�	Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic-
tví mezi Obcí Stará Huť a Českou republikou 
– Ministerstvem obrany, na bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 327/17 o výměře 426 m2, parc. 
č. 327/75 o výměře 216 m2 a parc. č. 327/6 o vý-
měře 138 m2, vše v k.ú. Stará Huť, a pověřuje 
starostu obce podpisem této smlouvy.
�	Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnic-
tví mezi Obcí Stará Huť a Českou republikou 
– Ministerstvem obrany, na bezúplatný převod 
pozemků parc. č. 294/27 o výměře 12 m2, parc. 
č. 294/28 o výměře 87 m2 a parc. č. 294/29 o vý-
měře 75 m2, vše v k.ú. Stará Huť, a pověřuje sta-
rostu obce podpisem této smlouvy.
�	Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene mezi Obcí Stará Huť a GasNet, 
s.r.o., zastoupeným GridServices, s.r.o., na po-
zemky parc. č. 864/1 a 343/21 pro plynárenské 
zařízení STL plynovod a plynovodní přípojka 
č. stavby EVIS:9900091948.
�	Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavby č. IP-12-6011313/VB/1 
(7897) Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a ČEZ Dis-
tribuce a.s.
�	Smlouvu o možnosti provést stavbu na ci-
zím pozemku (dohoda s vlastníkem pozemku) 
mezi Obcí Stará Huť a Středočeským krajem, 
zastoupeným Krajskou správou a údržbou sil-
nic Středočeského kraje, p.o., na pozemek parc. 
č.  2473/1 v k.ú. Dobříš pro umožnění stavby 
„Dopravní opatření na kř. II/114 a III/11628 
Dobříš. Jedná se opatření na křižovatce na 
Prachandě.
�	Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 pro rok 2017 ke 
Smlouvě o dílo č. 601806 mezi Obcí Stará Huť 
a společností Dokas Dobříš s.r.o., které se týkají 
cen za svozové známky TKO, uložený odpad ve 
sběrném dvoře Dokas, nebezpečného odpa-
du, sběr separovaných odpadů (zvony), odvoz 
velkokapacitních kontejnerů a cen při odběru 
pneumatik.

�	Pojmenování Vrbová pro ulici na pozemku 
345/15 v k.ú. Stará Huť.
�	Dotaci ve výši 55 000 a Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z.s., 
oddíl kopaná na rok 2016.
�	Dotaci ve výši 40 000 Kč a Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace s TJ Stará Huť, z.s., 
oddíl házená na rok 2016.
�	Dotaci ve výši 30 000 Kč a Veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace s Místním kultur-
ním střediskem Stará Huť na rok 2016.
Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědo-
mí:
– Změnu nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o od-
měnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
s tím, že usnesením zastupitelstva obce Stará 
Huť č. 10/5/2015 byly dne 15. 6. 2015 schváleny 
maximální výše měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva dle platného znění výše 
uvedeného nařízení vlády.
Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje 
Radu obce zpracováním závěrečného rozpoč-
tového opatření k 31. 12. 2016.
V diskusi vznesl dotaz pan Klika zda jsou ně-
jaké nové skutečnosti ohledně bývalé skládky. 
Starosta odpověděl, že se na minulém zastupi-
telstvu obce odsouhlasil pronájem pozemku 
pod skládkou s tím, že dosud nebyl předložen 
žádný návrh projektu a nedošlo tedy k podpisu 
žádné smlouvy. 
Dále pan Klika informoval, že se dotazoval na 
různých městských úřadech na výši nájmu hro-
bového místa a konstatoval, že Město Dobříš 
má vůbec nejdražší pronájem hrobového mís-
ta, přičemž největší část poplatku tvoří částka 
za služby; také informoval, že příští rok uplyne 
120 let od založení školy, a bylo by vhodné udě-
lat revitalizaci potoka, který protéká obcí.
Starosta obce předal zastupitelům inventur-
ní příkazy pro provedení inventury obecního 
majetku, dále v krátkosti zhodnotil akce reali-
zované v roce 2016. Zhodnotil investice do nej-
významnějších oprav – rekonstrukce budovy 
základní školy, úpravy jídelny z důvodu navý-
šení množství vydávaných porcí, rekonstrukce 
házenkářského hřiště a výměny za LED svíti-
dla u veřejného osvětlení. Mezi drobnějšími 
opravami uvedl opravu kapličky a investice do 
projektů. Nakonec starosta obce poděkoval 
všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí 
na dění v obci, za spolupráci a jejich podíl na 
realizovaných akcích. Popřál pokojné vánoční 
svátky a vše dobré do nového roku a pozval pří-
tomné dne 24. 12. 2016 od 22.00 hod do místní 
kapličky na bohoslužbu Slova.

Informace z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 12. 12. 2016

Pozvánka 

na 18. zasedání zastupitelstva obce, které se 
koná 6. února 2017 od 18 hod. v obřadní míst-
nosti obecního úřadu.

Další předběžné termíny zasedání 
veřejného zastupitelstva v roce 2017:
10. 4., 26. 6., 11. 9., 6. 11., 11. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na všechna zasedání.

Plesová sezona v lednu 
14. ledna Hasičský ples 27. ledna Myslivecký ples 4. února Obecní ples

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do nového roku. Ohlédněme 
se tedy za tím uplynulým. Podařilo se během 
něj zrealizovat dvě zásadní akce. Jednou byla 
rekonstrukce budovy základní školy, kdy se 
podařilo v půdních prostorách vybudovat dvě 
nové třídy a skladové prostory. Celkové nákla-
dy včetně drobných oprav na budově bývalé 
družiny a pořízení vybavení byly v hodnotě 
cca 7.5 mil. Kč. Velkou měrou se na příprav-
ných pracích podíleli opět naši dobrovolní ha-
siči, kteří spolu se zástupci obce pomohli při 
vyklízení půdy a následně při stěhování nábyt-
ku do nových prostor.
Další akcí byla rekonstrukce házenkářského 
hřiště. Zde byly investice v hodnotě 2 mil. Kč.  
Nicméně další nemalé prostředky se uspořily 
díky tomu, že některé práce provedli svépomo-
cí členové oddílu házené a kopané, zastupitelé 
a rodiče. Během posledních let se oba oddíly 
značně rozrostly o nadšené členy z řad dětí. 
V házené už tři roky působí pod vedením Jirky 
Peška oddíl mladších žákyň, které ale statečně 
bojují v zápasech i se staršími žačkami, nebo 
koeduky (smíšená mužstva). V kopané pak 
vznikly dva týmy přípravek – mladší a starší pod 
vedením pana Jiřího Nechyby a Ondry Šinágla.
Dále se podařilo změnou vybavení v kuchyni 
školy zajistit navýšení kapacity vydávaných 
porcí. I přes již dost nedostatečný stav budovy 
se snad poněkud usnadní práce školním ku-
chařkám. Tato akce byla v hodnotě cca 500 tis. 
Kč. V roce 2016 se také podařilo získat dotaci 
z  rozpočtu Středočeského kraje na rekon-
strukci veřejného osvětlení výměnou starých 
svítidel za nová v LED provedení. Dosud byla 
zálohově uhrazena pouze část nákladů, do-
končení se předpokládá s ohledem na počasí 
v 1. čtvrtletí roku 2017. 
Rád bych znovu poděkoval všem, kdo se po-
díleli na akcích, které jsme v loňském roce re-
alizovali. 
Dále mi dovolte poděkovat všem členům spol-
ků a organizací působících v naší obci. Nemů-
žeme dostatečně ocenit jejich práci, snahu, 
energii a nadšení, které do své činnosti vkládají. 
Jedná se o naše sportovní oddíly kopané a há-
zené, Místní kulturní středisko i se svým spol-
kem DEHHET a dramatickým a tanečním krouž-
kem, dobrovolné hasiče s rozvíjejícím se stále 
úspěšnějším družstvem žen, Klub důchodců 
se svými neúnavnými aktivitami, Sbor pro ob-
čanské záležitosti, který letos přichystal přiví-
tání pro 14 nejen huťských občánků (věhlas 
jeho obřadů totiž přesahuje hranice naší obce 
a sbor je žádán občany okolních obcí k uspořá-
dání obřadu). Poděkování patří i vedení místní 
knihovny za nové aktivity pro děti, do kterých 
jsou zapojovány místní pohádkové babičky.
V těchto organizacích a spolcích jsou často re-
gistrovány, ale především jsou aktivní, celé ro-
diny. S potěšením pak sledujeme pozvánky na 
jednotlivé akce, výlety, soutěže a další aktivity.
Přeji všem hodně úspěchů v další činnosti 
a především stále velký zájem z řad členů, ale 
i diváků a příznivců. pokračování na straně 16
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PŘÍJMY

Druh příjmu v tis. Kč v tis. Kč

Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY   

Daň z příjmů fyz.osob ze záv. činnosti a funkčních požitků 2632  

Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výd. činnosti        90  

Daň z příjmů fyz. osob z kapitál. výnosů 325  

Daň z příjmů právnických osob 3026  

Daň z přidané hodnoty 5900  

Poplatek za provoz systému shromažďování odpadu 800  

Poplatek ze psů 25  

Poplatek za užívání veřejného prostranství 2  

Poplatek ze vstupného 40  

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 100  

Odvod výtěžků z provozování loterií 35  

Odvod z VHP 250  

Správní poplatky 10  

Daň z nemovitosti  878  

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 25  

Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci souhr. 
dotačních vztahů

234  

Celkem 14372

Činnosti knihovnické 7  

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí 228  

Příjmy z poskytovaných služeb 3  

Celkem 238

Činnost místní správy 20  

Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifi kováno 3  

Pronájem pozemků 30  

Příjmy z ostatních nemovitostí 96  

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120  

Příjmy z prodeje pozemků 30  

Celkem 299

Příjmy z úroků 7  

Převody z rozpočtových účtů 234  

Celkem 241

Celkové příjmy 15150

VÝDAJE

 druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Komunikace nákup ostatních služeb, komunikace, 
zimní údržba

540 540

Ost. zál. Pozemní, 
kolunikací

nákup pozemků 500 500

Provoz veř. sil. dopr. výdaje na dopravní územní obslužnost 30 30

Odvádění a čiš. odp.
vod

opravy šachet 350 350

Škola, školka, družina neinvest. přísp. zřízeným přísp. org. 1300  

 opravy 500  

 celkem  1800

Knihovna ostatní osobní výdaje nákup mat. 160,5 160,5

MKS příspěvek MKS 30 30

Kaplička el. energie, opravy 12 22

Vážení spoluobčané,

pokračování ze strany 15
Děkuji také vedení Památníku Karla Čapka za 
vzájemnou spolupráci a poskytování zázemí 
všem akcím, z nichž asi nejvýraznější jsou di-
vadelní představení, ať už dospělých, mládeže, 
nebo dětí.
A v neposlední řadě patří dík vedení školy 
i  školky, všem pedagogickým i nepedagogic-
kým pracovníkům, či spíše pracovnicím, za je-
jich práci a mimoškolní aktivity.
Přeji vám všem do nového roku mnoho zdraví, 
pohody a hodně vzájemného porozumění.

Petr Dragoun, starosta obce  

Zprávičky 
z mateřské 
školičky  

Vážení čtenáři,
opět Vás vítáme u zpráviček z naší školičky. 
Prosinec se nesl v duchu Vánoc. Vyráběly jsme 
s dětmi spoustu výrobků, které jsme předsta-
vily na našem tradičním jarmarku.
Začátkem měsíce jsme navštívily KD v Dob-
říši s příběhem Půjdem spolu do Betléma, ve 
kterém si děti zahrály samy jako herci. Přímo 
do školky za námi dorazil Mikuláš se svými 
andělskými a čertovskými pomocníky. Třída 
Pastelky zpestřila vánoční jarmark v KD ve Sta-
ré Huti svým vystoupením s pásmem písniček 
a básniček. Vysoká návštěvnost na této akci 
nás velice potěšila. Rády bychom poděkovaly 
rodičům a přátelům školky za nákup našich 
výrobků.
Svá představení spojená s tvořením s rodiči 
měly ve školce i třída Srdíček a třída Sluníček. 
Děkujeme rodičům za příjemné prostředí 
a dětem za krásná vystoupení. Poslední týden 
nás ve školce navštívil dokonce Ježíšek s dá-
rečky pro děti do školky.
Rodičům přejeme v novém roce 2017 hodně 
zdraví, štěstí, lásky a radosti ze svých dětí.

Kolektiv MŠ

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci lednu doží-
vají paní Marie Kšandová a pan Štefan Drozd.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji tímto OÚ Stará Huť a jmenovitě člen-
kám SPOZ za blahopřání, kytičku a pěkný 
dárek k mým kulatým narozeninám. Členky 
SPOZ paní Anička Pechanová a Jarka Březino-
vá jsou milé osoby a jejich účast na mé "oslavě 
života" byla příjemná a velmi mne potěšila. 

Anna Marešová
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VÝDAJE druh výdajů – odůvodnění v tis. Kč v tis. Kč

Nový směr ostatní osobní výdaje 26 26

SPOZ ošacení, věcné dary, dary obyvatelstvu 53 53

TJ nákup materiálu, elektřina, služby 145 145

TJ ostatní neinv. transfery  95 95

Bytové jednotky studená voda – záloha, elektřina – záloha, 
nákup služeb rekonstrukce

246  

 opravy 300  

 celkem 546

Elektr. osv. elektřina – veřejné osv. opravy, rekonstrukce 
osvětlení

680 680

Pohřebnictví neinvestiční transféry obcím 10 10

Územní plán změna územního plánu 43 43

Odpadové 
hospodářství 

svoz kom. odpadu, vel. kontejnery 
+ kontejnery bioodpad 

1250 1250

Péče o vzhled obcí platy zaměstnanců v pracovním poměru 237  

a veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 110  

 povinné pojistné sociální 67  

 povinné pojistné zdravotní 24  

 pov. úrazové pojištění, nákup materiálu, 
nákup služeb 

211  

 prádlo, oděv, obuv 10  

 nákup materiálu 80  

 celkem 739

Sociální služby, senioři pečovatelská služba, transfery OPS, příspěvek 68 68

Ochrana obyvatelstva nespecifikovatelné rezervy 1 1

Hasiči ošacení, nákup materiálu, DHMD 145 145

Zastupitelé
odměny členů zast. obcí a krajů, povinné 
pojistné sociální, zdravotní

1044 1044

Místní správa platy 318  

 ostatní osobní výdaje 118  

 povinné pojistné sociální, zdravotní 113  

 pov. pojistné na úrazové pojištění 2  

 prádlo oděv, drobný investiční majetek, 
drobný nákup materiálu

190  

 voda, plyn, elektřina 118  

 nafta – pohonné hmoty 70  

 služby pošt, telekomun. a radiokomunikací 67  

 služby peněžných ústavů, právní 140  

 služby školení a vzdělávání, nákup ost. služeb 415  

 cestovné, pohoštění, věcné dary 35,5  

 příspěvek nezisk. org. 12  

 příspěvek Sdružení – Dokas (nebezpečný 
odpad) + auto RZA

39  

 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 
+ krajům obcí

6,5  

 hala 350  

 poč. technika, zvedací plošina 400  

 nákup pozemků 800  

 celkem 3194

 úroky z úvěru 18 18

 převody vlastním fondům 234 234

 úvěr 516 516

 celkové výdaje 12239,5

Zprávy ze základní 
školy 
Děkujeme všem rodičům a přáte-

lům naší školy za štědrost a finanční podporu 
našeho Vánočního jarmarku.
Chtěli bychom všem popřát vše nejlepší, hod-
ně zdraví, štěstí, pohody a  optimismu v no-
vém roce 2017.

Dana Kunrtová

Máme nového žáka. Jmenuje se Tom. Všichni 
ho máme moc rádi. Tráví s námi celý den, tr-
pělivě sleduje výuku za oknem a odpoledne 
se rád chová v náručích dětí. Je to prostě náš 
mazel.
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Místní knihovna

Ohlédnutí za Pohádkovou babičkou
Zapomenutí čerti po dlouhé cestě doputo-
vali začátkem prosince do Staré Huti. Našli 
teplé místo v místní knihovně. Vyprávěli dě-
tem o tom, jak spali pod Čerťákem (Čertovým 
mostem) v dobříšském parku. Zahlédli i „mlejn 
s panem otcem a překrásnou Éliškou“. Děti sly-
šely mnoho čertovských pohádek, ale vůbec 
se nebály a těšily se na Vánoce.

Vzpomínáme

Čas plyne, ale 
vzpomínky zůstá-
vají. 
Dne 1. ledna uply-
ne desáté výročí, 
kdy navždy ode-
šel pan Bohumil 
Synek. 

S láskou a úctou stále vzpomínají manželka 
Marie a dcera Maruška s rodinou.

Seniorské poděkování

Členové Klubu důchodců děkují všem, kteří nám v naší činnosti v loňském roce pomáhali. Byl 
to především Obecní úřad ve Staré Huti. Ten nám po celý rok zapůjčoval klubovnu na výborové 
schůze a na přátelská posezení při kávě. Finančně nám přispíval na organizování poznávacích 
zájezdů i zájezdů do divadel. Dále děkujeme dětem z místní ZŠ a MŠ za pěkná vystoupení při 
slavnostních příležitostech. Naše poděkování patří i dopravní firmě pana Luboše Pšenici, která 
nás vždy dovezla tam, kam jsme potřebovali dojet. Nejčastěji s ochotným řidičem panem Kočím. 
Rovněž si považujeme toho, že na naše větší akce nám sál kulturního domu zapůjčoval pan 
Hoffman a také Česká hospoda. Tyto větší akce nám zpříjemňovala i hudba – pánové Šťastný, 
Bedřich, Libický a M. Dragoun. To se nám to stárne, když nás tolik lidí hýčká. Přejeme všem našim 
členům i všem spoluobčanům do nového roku především dostatek zdraví, k tomu hodně štěstí, 
radosti a lásky.

Marie Volfová

Také i náš dobříšský divadelní spolek Kruh 
(DISK) si dovoluje touto cestou poděkovat za 
pozvání a tím i účast na společenském večeru 
pořádaném místními ochotníky ze Staré Huti 
10. 12. 2016, který byl vzpomínkou i na naše 
kamarády Honzu Fišara a Ivana Semančíka. 
Opravdu díky za ten program, kdy přímo se 
sevřeným srdcem jsme se mohli v sále zadívat 
a zaposlouchat do, přímo melodie, jejich hla-
sů. Já sám ještě s povděkem musím sdělit, že 
to byla právě ta parta lidí kolem paní Majze-
lové, která mne přijala mezi sebe, když jsem 
po roce 1969 stal na Dobříši v politických otáz-
kách nevhodným. Avšak právě ve Staré Huti 
jsem si mohl při tomto vzpomínkovém večeru 
vzpomenout na různé pořady a pásma poezie 

či divadla, a proto mi i zvlhly oči při pohledu 
na promítané fotografie. Třeba jak Honza Fišar 
v  divadelním kostýmu doktora v mé režii se-
hrál s dalšími herci „Právo na hřích“, anebo i při 
pohledu na roli vodníka z Jiráskovy „Lucerny“ 
nebo při zaposlouchání se do písně s melodií 
složenou Ivanem Semančíkem… prostě moc 
velké poděkování, že se mi oživily vzpomínky 
na tehdejších divadelní léta! Byli tam i další, 
jimž se jistě oči také zarosily, ale s příjemným 
pocitem u srdce jsme si přeci jen mohli říci 
a podat si ruce a možná i nyní sdělit: Kluci, dě-
kujeme Vám, že jsme mohli být s Vámi!

Za DISK Dobříš 
Mirek Vlad. Procházka

V sobotu 10. prosince jsme měli možnost prožít prostřednictvím videozáznamů téměř dvě hodiny 
s Ivanem Semančíkem a Honzou Fišarem. Oba s námi byli v sále kulturního domu ve Staré Huti 
jako mnohokrát během desítek let, kdy nás obdarovávali příjemnými zážitky, chvílemi radosti. Ivan 
hudbou, kterou skládal a interpretoval na profesionální úrovni. Honza svým hereckým talentem, 
uplatňovaným v divadelních hrách a zábavných představeních. Z celého programu, který připravili 
ochotníci MKS ze Staré Huti, bylo silně cítit, jak moc pro ně Ivan a Honza pořád znamenají, jak na 
ně myslí při všem, co tvoří, ale i ve svém běžném životě. Naplnili tak motto celého večera, jímž bylo 
přátelství. Děkujeme za tu tak živou, nikoli smutnou vzpomínku. I mimo Starou Huť byli Honza 
a Ivan mnohým dobrými přáteli řadu let. I nám se s nimi dobře spolupracovalo, vážíme si toho. 
Bylo nám se starohuťskými krásně, jímavě, radostně.

Za všechny přátele z řad dobříšských ochotníků Eva Jarolímková

Poděkování

NÁRODNÍ HÁZENÁ  

Zbývající tabulky, které se „nevešly“ do minulé-
ho zpravodaje dokazují, že trpělivá a obětavá 
trenérská péče Jirky a Jany Peškových již při-
náší první úspěchy.  j.s. 

Mladší žačky
1. TJ Stará Huť 6 5 0 1 63 : 48 10
2. Sokol Bakov 6 4 0 2 68 : 43 8
3. TJ Spartak Modřany 6 2 0 4 56 : 43 4
4. Sokol Březno 6 1 0 5 41 : 94 2
Mladší žačky s Loukou mimo soutěž
1. TJ Stará Huť 7 6 0 1 76 : 52 12
2. Sokol Bakov 7 5 0 2 78 : 43 10
3. TJ Sp. Modřany 7 3 0 4 66 : 50 6
4. SKNH Louka u Litv. 4 1 0 3 30 : 48 2
5. Sokol Březno 7 1 0 6 56 : 113 2
Mladší žactvo – koeduci (žačky+žáci) 
1. TJ Avia Čakovice 5 4 0 1 96 : 65 8
2. DTJ+NH Řevnice 5 5 0 0 88 : 61 8
3. TJ Stará Huť 5 3 0 2 72 : 51 6
4. TJ Sp. Modřany 5 2 0 3 48 : 59 4
5. KNH Spoje Praha 5 1 0 4 65 : 90 2
6. Sokol Březno 5 0 0 5 54 : 97 0

Obec Stará Huť,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť, tel.: 318 522 269,  

www.starahut.eu


















