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Bezpečnost a ochrana 
dětí a mláděže ve 
městě Dobříš

Město Dobříš je úspěným ža-
datelem o příspěvek na nasvět-
lení přechodu v ul. Příbram-
ská. V rámci nadace ČEZ (www.
nadacecez.cz) získalo příslib 
100 000 Kč na realizaci osvět-
lení tohoto frekventovaného 
přechodu přes krajskou komuni-
kaci – hlavní příjezd do Dobříše 
z jihu. Jedná se o trasu hojně vy-
užívanou dětmi, které tuto cestu 
využívají jako nekratší trasu za 
vzděláním a volnočasovými ak-
tivitami.
Ukončení realizace projektu se 
odhaduje do září. Poté bude ná-
sledovat administrativní vyřízení 
fi nančního příspěvku.

Za město Dobříš 
Ing. Martin 

Mazurek

Dobříšské regionální 
trhy na Komenského 
náměstí

Také v září si 
budete moci 
nakoupit čer-
stvé potraviny 
přímo od výrob-
ců. Regionální 

trhy proběhnou již tradičně na 
Komenského náměstí v sobo-
tu 12. září od 8.00 do 11.30 
hodin. Přijte nakoupit čerstvé 
potraviny a řemeslné výrobky 
z našeho regionu a poslechnout 
si dobříšské hudebníky.

Zájemci o prodej na trzích se 
mohou hlásit na e-mail: trhy@
mestodobris.cz, příp. na tel.: 
318 523 422.

Těšíme se na vás

Zastupitelstvo města Dobříše udělilo Cenu města Dobříše za rok 2014 panu Karlu Bednářovi za aktivní celoživotní působení 
v oblasti rukavičkářství v Dobříši a za účast na realizaci otevření Muzea Dobříš a paní MUDr. Martině Svárovské za přínos pro 
město v oblasti kultury a spolkové činnosti.

Mnoho občanů zajímá stav komunikací 
v Dobříši a plány nové radnice na další 
postup. Zeptali jsme se starosty měs-
ta Stanislava Vacka na aktuální dění 
a plány do budoucnosti.

Občané si jistě všimli, že opra-
vy a rekonstrukce komunikací 
v roce 2015 prováděla KSÚS 
Středočeského kraje. Co nám 
k nim můžete říci?
V letošním roce proběhlo podle 
plánu konzultovaného s městem 
Dobříš již několik oprav komunikací 
ve správě Krajské správy a údržby 
silnic, další jsou naplánovány.
Krajská správa a údržba silnic Stře-
dočeského kraje zajistila stavební 
práce na opravě komunikace II/114 
v ulici Pražská v úseku od hřbito-
va ke křižovatce u Lidlu. Vozovka 
zde byla ve špatném technickém 
stavu, rekonstrukce komunikace 
přispěla ke zlepšení vlastností po-
vrchu.  Opravu komunikace pro-
váděla fi rma Silnice TS Chouzavá, 
projekt byl fi nancován z národních 
zdrojů.

Má KSÚS Středočeského kraje 
naplánované i jiné projekty tý-
kající se opravy komunikací? 
Další projekt, který má KSÚS Stř. 
kraje naplánovaný, je úprava komu-
nikace v ulici Čs. armády, v úseku 
od kulturního domu ke křižovatce 
s ulicí Plk. B. Petroviče a Brodecké. 
Během prací dojde k výměně stá-
vajícího povrchu za protihlukový 
asfalt.  Protihlukový koberec účinně 
a trvale snižuje emise valivého hluku 
a oproti drenážnímu asfaltu je méně 
náchylný k zanesení. Stavební prá-
ce na tomto projektu bude zajišo-
vat fi rma BES Benešov, s.r.o. Se sta-
veními pracemi se začne hned po 
dokončení úpravy místní komunika-
ce v ulici Plk. B. Petroviče v průběhu 
měsíce září tohoto roku. 
Do budoucna KSÚS Stř. kraje plá-
nuje i opravu komunikace III/114 
23, v úseku od hřbitova ke křižo-
vatce na Starou Hu. Při stavebních 
pracích na této komunikaci bude 
provedeno vyrovnání a úprava stá-
vajícího povrchu a bude zde polo-
žen nový asfaltový koberec.

Ve správě Středočeského kraje prá-
vě probíhá i obnova přechodů na 
silnicích.
Jaké úpravy místních komuni-
kací v roce 2015 provádí město 
Dobříš? 
Na konci května byly ukončeny sta-
vební práce na projektu „Stavební 
úpravy místní komunikace v ul. Fri-
čova, který zahrnoval obnovu po-
vrchů v ulicích Fričova a Školní, ob-
novu a rozšíření parkovacích stání 
v dané lokalitě a úpravu křižovatky 
Příbramská, Fričova a Husova. 
Tato komunikace je hlavní obsluž-
nou trasou pro 4. MŠ Dobříš, ZŠ 
Komenského nám. Dobříš, 2. ZŠ 
Dobříš, dobříšskou poštu a další 
podnikatelské subjekty. Realizace 
projektu přispěla ke zvýšení bezpeč-
nosti silničního provozu v dané lo-
kalitě, zpřehlednila dopravní situaci 
na křižovatkách této ulice a zkvalit-
nilo se parkování. Počet parkovacích 
míst byl navýšen o 21 a další vznikají 
ve vnitrobloku družstevních byto-
vých domů.  

pokračování na straně 2

Co je nového kolem dobříšských 
komunikací
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Co je nového kolem dobříšských 
komunikací

pokračování z titulní strany
Ještě před realizací tohoto projektu byly v dané 
lokalitě řešeny inženýrské sítě, aby se minima-
lizovaly možné zásahy do obnoveného po-
vrchu. Financování projektu bylo podpořeno 
z Regionálního operačního programu Střední 
Čechy. Zhotovitelem stavby byla společnost 
STRABAG, a.s.
Na začátku června letošního roku získalo město 
Dobříš dotaci na připravovanou akci „Úprava 
místní komunikace v ul. Plk. B. Petroviče“. Spo-
luúčast na financování byla získána rovněž z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy. 
Projekt zahrnuje výměnu stávajícího povrchu 
z kamenných kostek za protihlukový asfalt. Toto 
opatření povede ke snížení akustické zátěže 
v řešené lokalitě i blízkém okolí. Odstraněním 
nynějších závad a zlepšením stravu komunika-
ce v úseku od křižovatky s ulicí U Slovanky až 
po hranu křižovatky s ulicí Part. Svobody do-
jde k celkovému zvýšení bezpečnosti a pohodlí 
silničního provozu. Samotné realizaci projektu 
předcházela na jaře oprava dotčených inženýr-
ských sítí, zejména vodovodu, dešové a splaš-
kové kanalizace, aby se do budoucna omezily 
zásahy do nového povrchu komunikace. Zhoto-
vitelem stavby je společnost STRABAG, a.s.
Proběhla také pravidelná údržba výtluků v míst-
ních komunikací, která probíhá každoročně a je 

závislá na množství finančních prostředků, kte-
ré na ně město může vyčlenit. Samozřejmě by-
chom opravili nejraději komunikace celé, ale na 
to nám finance nestačí. Snažíme se, pokud je to 
jen trochu možné, opravovat větší části komu-
nikací, a to hlavně tam, kde se nepředpokládá 
budoucí zásah do povrchu vozovky.
Kvůli nevyhovujícímu stavu chodníku před trafi-
kou na Komenského nám. došlo k opravě části 
kamenné dlažby. Touto opravou došlo nejen 
k zlepšení povrchu komunikace, ale také k efek-
tivnější letní i zimní údržbě této oblasti. Plánuje 
se celková rekonstrukce povrchu, obnova ze-
leně a rekonstrukce inženýrských sítí na celém 
Komenského náměstí, změna dopravního reži-
mu a úpravy před Základní školou Komenského 
nám. Dobříš v souvislosti s plánovanou dostav-
bou šaten, rekonstrukcí varny a rozšířením ka-
pacity školy.

Co má město Dobříš v plánu pro 
nejbližší budoucnost? 
Do budoucna město Dobříš jedná, 
ve spolupráci s KSÚS Středočes-
kého kraje, o úpravě komunikace 
v ulici Pražská, v úseku od světelné 
křižovatky k zámku Dobříš. V plánu 
je vyměnit stávající povrch z ka-
menných kostek za asfalt, dlažební 
kostky budou ponechány po straně 
komunikace pouze jako vodící pás. 
Před zahájením projektu je zapotře-
bí vyměnit inženýrské sítě v dané 

lokalitě. Předpokládané zahájení výměny sítí je 
1. čtvrtletí roku 2016. 
Doprava na Dobříši je dost frekventovaná, 
jsou plánovaná nějaká opatření na omeze-
ní a zklidnění dopravy? 
Co se dopravy týče, v běhu je plánované zjed-
nodušení dopravy na některých rušných křižo-
vatkách s využitím kruhových objezdů, redukce 
kamionové dopravy ve městě a také instalace 
úsekového měření rychlosti na příjezdu do Dob-
říše směrem od Prahy. Zde provedené průzkumy 
ukázaly, že polovina řidičů přijíždějících do Dob-
říše nebo z Dobříše vyjíždějících nerespektuje 
stanovené rychlostní limity. Plánovaná opatření 
pomohou tuto komunikaci zklidnit a zajistit bez-
pečné přecházení chodcům na frekventovaném 
přechodu v průmyslové zóně i bezpečnější vý-
jezd řidičům z vedlejších komunikací. 

Nikol Sevaldová, propagace města, MěÚ Dobříš

Vodohospodářská společnost Dobříš je 
spolehlivým partnerem v oblasti výstavby, ob-
novy a rekonstrukce vodovodních i kanalizač-
ních sítí, provozování vodovodů a kanalizací. Již 
22 let se staráme o to, aby obyvatelé Dobříše 
a dalších 17 obcí dostali do kohoutků kvalitní 
pitnou vodu. Neustále vyhledáváme nové zdroje 
pitné vody a v současné době budujeme nové 
vrty v Rosovicích. Nové technologie nám dovo-
lují být maximálně efektivní a šetrní k životnímu 
prostředí. Také díky nově zrekonstruované čis-
tírně odpadních vod můžeme spolehlivě dodr-
žovat všechny limity a standardy Evropské unie 
a šetřit životní prostředí. Vzhledem k podmín-
kám poskytnuté dotace a doporučení Státního 
fondu životního prostředí je nutné zvýšit cenu 
pro stočné, aby byla zajištěna udržitelnost to-
hoto projektu. 
Své služby neustále zlepšujeme a s tím souvisí 
několik připravovaných opatření.

Nezbytně nutná obnova vodohospodářské 
infrastruktury 
Na Dobříši jsou ještě úseky potrubí, jejichž stav 
a kvalita je vzhledem ke stáří materiálu nevyho-
vující. Některé úseky dosahují stáří až 90 let. 
Naší prioritou je čistá voda i zdraví obyvatel 
Dobříše, proto je obnova vodohospodářské in-
frastruktury včetně vodárenských objektů nevy-
hnutelná a i ze zákona povinná.
Na základě této obnovy jsou očekávány násle-
dující dopady: zlepšení zásobování pitnou vo-
dou, zajištění nejvyšší možné kvality pitné vody, 
menší ztráty ve vodovodní síti způsobené stá-
řím infrastruktury, zlepšení životního prostředí 
a lepší ochrana podzemních vod.

Pro zajímavost uvádíme tabulku s cenami vod-
ného a stočného nedalekých měst.

Cena vodného a stočného vč. DPH
Dobříš 58,80
Benešov 72,24
Hostomice 73,72
Nová Ves pod Pleší 74,18
Příbram 75,37
Písek 76,72
Řitka 77,97
Mníšek p. Brdy 82,53
Beroun 90,85
Žebrák 90,85
Hořovice 90,85
Kladno 92,92
Tábor 111,04

Spotřeba vody v Dobříši
Za posledních 20 let klesla denní spotřeba 
vody v Dobříši na osobu téměř o polovinu. 
Opět není možné srovnávat cenu, která byla 
regulovaná, což vedlo k plýtvání vodou. Lidé 
kvůli rostoucím cenám vody používají úsporné 
spotřebiče a s rozvojem modernějších techno-
logií se snižuje také spotřeba vody v průmyslu 
i zemědělství.

Cena vody v Dobříši
Cena vodného a stočného se v Dobříši již tři 
roky nezměnila. Přitom je jisté, že došlo k ná-
růstu ceny energií, materiálů, poplatků i daní.
Cena vodného a stočného za m³ byla od r. 2010 
do r. 2013 50,80 Kč a od r. 2013 do r. 2015 je 
cena za m³ ve výši 58,80 Kč.

Informace o obnově vodohospodářské 
infrastruktury a vývoji ceny vody Cena vodného a stočného v roce 2015

Voda pitná  38,00 Kč/ m³
Voda odkanalizovaná 20,80 Kč/ m³
Vodné a stočné 58,80 Kč/ m³

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvate-
le činí cca 100 l osobu a den, t.j. 5,88 Kč na oso-
bu a den za dodání vody pitné, odkanalizování 
a vyčištění odpadní vody. 1litr pitné vody a zá-
roveň následné odkanalizování zatíží obyvatele 
cca 5 haléři!
Vodohospodářství se musí stát během několika 
let samofinancovatelným, což znamená jeho 
provoz bez dotování provozních a ostatních 
nákladů. Finanční zdroje na provoz, obnovu 
a rozvoj vodohospodářských zařízení musí být 
generovány z ceny vodného a stočného. Kro-
mě toho je město Dobříš povinno respektovat 
plánované navyšování ceny stočného. Toto po-
stupné navyšování bylo stanoveno jako jedna 
ze základních podmínek udržitelnosti projektu 
rekonstrukce čistírny odpadních vod v letech 
2009–2011 a nerespektování těchto podmínek 
by mohlo být důvodem k uložení finančních 
sankcí. 
Na základě všech výše uvedených faktorů bude-
me nuceni po několika letech přistoupit k při-
měřenému zvýšení ceny vodného a stočného, 
a to v takové výši, která je sociálně únosná. Sta-
novení ceny vodného a stočného je vyhrazeno 
zastupitelstvu města Dobříš, které o něm bude 
rozhodovat na svém záříjovém jednání.
Stejně samozřejmá jako je voda tekoucí z ko-
houtku by měla být obnova sítí a technologií 
– jde o zodpovědnost vůči všem obyvatelům 
i budoucím generacím.

VHS Dobříš
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Fungování „Záchytného 
parkoviště ulice 
Pražská – Park and 
Ride systém ve městě“ 
CZ.1.15/1.2.00/54.01411

Druhým rokem je v provozu záchytné parkoviště 
v ul. Pražská. Projekt byl spolufinancován z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy 
a úspěšně naplňuje předem určené cíle a závaz-
ky. V prvním roce užívání si návštěvníci museli 
osvojit instalovaný systém, který bylo též nutné 
optimalizovat pro potřeby návštěvníků. Četnost 
využívání parkoviště je značná a pomohla tomu 
i změna parkovacího systému na jeden vjezdový 
a výjezdní lístek. Od té doby nebyly zaznamená-
ny prakticky žádné problémy s provozem. 

Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek

Socha svatého Leonarda bude podpořena z dotací
V loňském roce bylo započato s restaurováním sochy sv. Leonarda, socha byla i s podstavcem 
převezena do atelieru restaurátora Mgr. Jaroslava Fuky. Už při převážení se socha rozpadla na ně-
kolik kusů, při dalším postupu prací se ukázalo, že je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. 
Pískovec, ze kterého byla socha vytvořena, vykazoval minimální soudržnost, hrozilo, že ze sochy 
zbude hromada písku. Vzorky kamene byly odeslány do akreditované laboratoře a současně bylo 
požádáno o dotaci z Havarijního fondu ministerstva kultury. Tuto dotaci v částce 55 000 Kč jsme 
obdrželi, socha byla napuštěna kvalitními roztoky a v současné době se jednotlivé části sestavují 
do celku. Laboratorní testy ukázaly, že sochu po dokončení restaurování už nebude možné umístit 
ve venkovním prostředí, bylo proto rozhodnuto, že originál sochy bude umístěn ve vestibulu Muzea 
Dobříš a na podstavec u kostelíka bude vytvořena kopie. Byla podána žádost o dotaci z rozpočtu 
Středočeského kraje ze středočeského Fondu kultury a obnovy památek v rámci tematického za-
dání Podpora obnovy kulturních památek. I tato žádost byla úspěšná, z fondu máme přislíbeno 
180 000 Kč na vytvoření kopie sochy. V nejbližší době bude vyhlášeno zadávací řízení na vytvoření 
kopie sochy a předpokládáme, že v příštím roce se opět vrátí v celé kráse na podstavec ke kostelu 
Povýšení sv. Kříže.
V plánu je i oprava střechy kostela Povýšení sv. Kříže, na kterou pan Colloredo-Mannsfeld přislíbil 
přispět částkou 30 000 Kč. Za jeho příspěvek k obnově této památky mu děkujeme.

zpracovala Jitka Šafářová

Provoz opraveného areálu 2. ZŠ Dobříš
Na podzim minulého roku byly ukončeny stavební práce v areálu 2. Základní školy Dobříš. Projekt 
Stavební úpravy Základní školy Dobříš, Školní 1035 v Dobříši – reg. č. CZ.1.02/3.2.00/12.14367, 
který byl podporován z prostředků Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci 
Operačního programu Životního prostředí, zahrnoval výměnu okenních a dveřních výplní, zateplení 
fasády a střešních konstrukcí u 5 pavilónů.
K nově opraveným pavilónům bylo upraveno plato v areálu školy a položena nová podlahová kry-
tina v telocvičně 2. ZŠ. V současné době probíhají stavební úpravy Gymnázia Karla Čapka Dobříš 
a poté bude celý areál dokončen.
V letošním roce budou známé výsledky závěrečného vyhodnocení akce, ze kterého vzejde konečná 
finanční a energetická úspora z realizovných opatření.

Za město Dobříš Ing. Martin Mazurek

Občanům města Dobříše

Děkuji občanům a minulým i současným před-
stavitelům města Dobříše za uchování sochy 
Mistra Jana Husa po několik generací.
Děkuji za péči, kterou město věnuje úpravě pro-
středí i okolí sochy v klidném a příjemném pro-
středí parčíku.
Děkuji za uspořádání pietní vzpomínky 
k 600. výročí upálení Jana Husa. Položení kvě-
tin k pomníku se uskutečnilo 3. 7. 2015, sho-
dou okolností v den 113. výročí narození autora 
sochy.
Děkuji za milé přivítání a následné přijetí sta-
rostou města, panem Stanislavem Vackem, na 
radnici města Dobříš, kterého si upřímně vážím.

Alexandra Hrubešová, vnučka sochaře Jana Škváry, 
autora sochy Jana Husa, Hradec Králové

40. výročí vzniku jednotky profesionálních hasičů 
na Dobříši
V letošním roce si připomeneme 40. výročí profesionalizace služby hasičů na Dobříši. Jako současný 
velitel stanice bych chtěl ve stručnosti shrnout uplynulé období a také zmínit problematiku provozu 
stanice Hasičského záchranného sboru Dobříš v budoucnu.
Historie 
Počátek profesionální služby hasičů ve městě Dobříš se datuje k 7. listopadu 1975. V budově sboru 
dobrovolných hasičů města byl vyčleněn volný byt, který sloužil jako zázemí pro tři příslušníky do-
jíždějící z požárního útvaru Příbram. O několik týdnů později došlo k přijetí prvních tří příslušníků 
z řad místních dobrovolných hasičů. Pro zásahy bylo k dispozici jedno požární vozidlo s mobilní 
radiostanicí. Další rozvoj pokračoval v letech 1977 až 1980, kdy byla zahájena rekonstrukce požární 
zbrojnice. Tato rekonstrukce spočívala v provedení nástavby na původní budově a ve výstavbě nové 
garáže pro techniku. Po dokončení staveb bylo možné na stanici dislokovat další automobilovou 
techniku, také došlo k navýšení početních stavů profesionálních hasičů. V osmdesátých letech byla 
služba vykonávána čtyřčlenným družstvem hasičů a jednou spojařkou určenou k příjmu tísňového 
volání na lince 150. K dispozici byly dvě automobilové cisterny, jeden automobilový žebřík a jeden 
rychlý zásahový automobil. Zásadní změnou majetkových poměrů bylo v roce 1991 převedení bu-
dovy i pozemku z vlastnictví Okresního úřadu Příbram do majetku Správy a útvaru požární ochrany 
Příbram. Tato změna vedla později k začlenění celého areálu do majetku HZS Středočeského kraje. 
Historickým paradoxem tak je, že sbor dobrovolných hasičů města Dobříše, který se významnou 
měrou zasloužil o stavbu původní zbrojnice, se v současnosti nachází v tomto areálu na základě 
nájemního vztahu. Soužití profesionálních a dobrovolných hasičů však tato skutečnost nijak zvláš 
neovlivňuje. Další rozvoj stanice v devadesátých letech spočíval ve výstavbě myčky vozidel, která 
byla dokončena v roce 1994. Z personálního hlediska došlo po roce 1995 k postupnému přechodu 
hasičů z míst spojařů do výjezdového družstva. Příjem tísňového volání na lince 150 byl sveden 
na operační středisko v Příbrami. V roce 1996 bylo na základě zkušeností s první generací rychlých 
zásahových automobilů rozhodnuto o nákupu nového vozidla na podvozku Nissan Patrol. Výšková 
a velkokapacitní cisternová technika byla postupně repasována. Základní cisterna na podvozku 
LIAZ se pak v roce 2008 nahradila zcela novou technikou CAS 15 na podvozku značky Mercedes 
Atego. Vozidlo CAS 15/2200/135 – M/2/Z MB Atego je tak nejmladší technikou, kterou mají dobříšští 
profesionální hasiči k dispozici. 

pokračování na straně 4

Uzávěrka příspěvků  
do říjnového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. září 2015. 
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Program:

pátek 18. 9. 2015 (stanice HZS Dobříš)
9.00–12.00 Den otevřených dveří na stanici HZS 
Dobříš, s ukázkami techniky a dobových foto-
grafií. Preventivně-výchovný program a stánek 
rizik 

sobota 19. 9. 2015 (Mírové náměstí Dobříš)
13.00  Slavnostní zahájení
13.10–16.00 Preventivně výchovná činnost 
a stánek rizik 

• Statické a dynamické ukázky současné hasič-
ské techniky

• Ukázka práce Policie ČR
• Společný zásah hasičů a zdravotnické zá-

chranné služby
• Ukázka práce zdravotnické záchranné služby  

– mobilní pracoviště ZZS a ukázka resuscitace
• Ukázka práce Městské policie Dobříš
• Speciální technika společnosti Doosan Bobcat 

16.00 – Koncert Každej rock jinak (punk rock)
17.00 – Koncert Robin (pop rock)
19.00 – Koncert Echoes of Pink Floyd

40. výročí vzniku jednotky 
profesionálních hasičů na Dobříši 

pokračování ze strany 3
Současnost 
V současnosti je na stanici HZS Dobříš ve službě 
16 příslušníků sloužících po 5 ve třech směnách. 
Jeden příslušník vykonává službu denně ve funk-
ci velitele stanice. V garáži je k zásahu připraven 
jeden kus cisternové automobilové stříkačky 
CAS 15 Mercedes Atego v základním provede-
ní. Dále je k dispozici velkokapacitní cisternová 
automobilová stříkačka CAS 32 Tatra 815. Tře-
tím zásahovým vozidlem je automobilový žebřík 
AZ 30 Mercedes Atego s možností dosahu do 
výšky 30 m. Posledním zásahovým vozidlem je 
téměř 20 let starý automobil Nissan Patrol, kte-
rý je předurčen pro rychlé zásahy u dopravních 
nehod a u jiných případů. S ohledem na aktuál-
ní technický stav vozidel a investiční možnos-
ti HZS Středočeského kraje nezbývá, než tuto 
techniku dále udržovat. Budovy v areálu stanice 
HZS Dobříš jsou z hlediska užitných vlastnos-
tí poplatné době, kdy vznikaly, a jejich zásadní 
revitalizace je podobně jako u mobilní požární 
techniky mimo současné rozpočtové možnosti 
HZS Středočeského kraje. Omezené finanční 

prostředky se vkládají do oprav nutných pro 
udržení provozuschopnosti. 
Budoucnost
Uplynulých 40 let trvání profesionální stanice 
hasičů na Dobříši dokazuje, že naši předchůdci 
rozhodli správně, když tuto službu na Dobříši 
zavedli. Zajištění účinné a rychlé pomoci obča-
nům při požárech, dopravních nehodách, úniku 
nebezpečných látek, technických pomocech 
a stále častějších povodních, jakož i dalších 
mimořádných událostech by se bez plošného 
rozmístění jednotek požární ochrany, potažmo 
stanic HZS Středočeského kraje ani jinak zor-
ganizovat nedalo. Jsem přesvědčen, že budouc-
nost stanice HZS Dobříš není po této stránce 
v ohrožení. Naším úkolem v dalších letech však 
bude nalezení cesty k vícezdrojovému financo-
vání. Proto věřím v možnost úzké spolupráce 
HZS Středočeského kraje se ZZS Středočeské-
ho kraje, Policií ČR, svazkem obcí a Krajským 
úřadem Středočeského kraje nevyjímaje ani 
regionální soukromé podnikatelské subjekty, 
jejichž majetek je taktéž naší veřejnou službou 
chráněn.
Doufejme tedy, že se vzájemně prospěšná spo-
lupráce bude dařit.

npor. Ing. František Vacek, velitel stanice HZS Dobříš
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První cisternová stříkačka CAS 16 ZIL 131 
na stanici Dobříš – rok 1975

Současná zásahová technika

Velmi vypjatou téměř dvouhodinovou diskusi hned v úvodu jednání vyvolal podnět občanů bydlí-
cích v části města Na Kole, kteří nesouhlasí s umístěním dětí a personálu Soukromého dětského 
domova Korkyně (dále DDK) do rodinného domu, který v této části města zakoupil a dětskému 
domovu věnoval pan Pavel Hlaváček. Cílem projektu DDK je vytvořit pro děti prostředí, které se co 
nejvíce podobá tomu rodinnému. V rodinném domě by měly bydlet 2 rodinné (výchovné) skupiny, 
celkem 16 dětí a vychovatelé. Město Dobříš v této souvislosti obdrželo písemný podnět cca 30 ob-
čanů, ve kterém vyjadřují připomínky vůči tomuto záměru a nesouhlasí s provozem tohoto zařízení 
v místě jejich bydliště. 
Starosta města Mgr. Stanislav Vacek nejprve vysvětlil, že důvodem zařazení tohoto bodu na veřejné 
jednání ZM byla snaha o širší diskuzi na toto téma a sdělení stanovisek všech zúčastněných stran. 
Poté vystoupil Mgr. Michal Roth, předseda správní rady DDK, který sdělil, že hlavním cílem projektu 
je zlepšení integrace dětí do společnosti, umožnění lepších podmínek pro jejich studium a práci. 
Dopravní dostupnost z Dobříše na Prahu i na Příbram je pro děti, které po základních školách pokra-
čují ve své profesní přípravě na středních školách a učilištích, podstatně jednodušší než z Korkyně. 
Připomněl, že v Dobříši v bytě 3+1 již bydlí a bezproblémově funguje první čtyřčlenná skupina. Po-
zval přítomné do Korkyně, aby se sami přesvědčili, jak a jaké děti zde žijí. Dalším vystupujícím byla 
předsedkyně dozorčí rady DDK JUDr. Eva Dundáčková, která popsala provoz a život dětí v tomto 
zařízení. Na základě své dlouholeté zkušenosti je přesvědčená o bezproblémovosti soužití s klienty 
domova. Děti jsou vychovávány k samostatnosti, slušnosti a odpovědnosti, aby obstály v budou-
cím životě. Vysvětlila, že přestěhování dětí do rodinného domu nebude znamenat žádné přestavby 
domu, žádné zvýšení dopravy, ale běžný život rodiny s více dětmi.  
Za skupinu protestujících do diskuze nejčastěji vstupoval člen ZM Filip Kahoun, který v těchto mís-
tech bydlí. Tlumočil obavy signatářů s provozem DDK v této lokalitě. Obávají se problematického 
soužití, především zvýšení hluku, dopravy a snížení bezpečnosti. Jsou přesvědčeni, že v lokalitě 

Stručné informace z 5. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše 
Veřejné zasedání se uskutečnilo ve čtvrtek 25. června 2015 v kulturním domě. Podle prezenční lis-
tiny bylo přítomno 18 členů zastupitelstva města, z jednání se předem omluvili: Mgr. Adam Böhm, 
RNDr. Jiří Kastner a Ing. Martin Musil. 

BURZA PRÁCE ve 
Středočeském kraji

    Úřad práce v Příbrami bude mís-
tem, kde se dne 17. září 2015 bude konat od 
10 do 17 hodin BURZA PRÁCE. Burzu práce 
v Příbrami pořádá KHK střední Čechy ve spolu-
práci s Okresními hospodářskými komorami 
Příbram a Beroun a za podpory Úřadu práce 
ČR a KÚ Středočeského kraje. Všechny tyto 
instituce mají pomoci podnikatelům a firmám po-
ptávajícím nové zaměstnance. Na akci budou po-
ptávat nové zaměstnance firmy z regionu Praha 
– západ, Příbram, Beroun a Benešov. 
Samotný program je připraven ve spolupráci 
s ÚP ČR – pobočka Příbram. Přímo na místě mů-
žou zájemci získat informace o rekvalifikačních 
kurzech a o podmínkách schválení konkrétního 
kurzu. V prostorách Úřadu práce v Příbrami mo-
hou zájemci o práci absolvovat personální po-
hovor se zaměstnavateli bez zbytečného stresu, 
případně získat informace o jejich šancích na 
práci v konkrétní firmě. 
V tomto případě doporučujeme všem, kte-
ří mají vážný zájem o práci, aby s sebou 
přinesli OP a také životopis, případně dal-
ší doklady o jejich dosaženém vzdělání či 
předchozí praxi. 
BURZA PRÁCE je určena nejen nezaměstnaným, 
ale také čerstvým absolventům, stávajícím stu-
dentům, žákům a jejich rodičům. 

Vladislava Šizlingová, HK ČR
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vznikne sociální zařízení v rozporu s územním plánem. Pan Kahoun také zmínil, že kvůli DD a jeho 
provozu klesne hodnota jejich blízkých nemovitostí.
V dlouhé a emotivní diskuzi, do které se zapojilo velké množství zastupitelů i občanů z obou stran, 
zaznělo mnoho názorů, statistik, relevantních argumentů i domněnek. 
Každý má jistě právo zákonnými prostředky, například formou petice, stížnosti či soudní cestou, 
bránit své soukromí, majetek a bezpečí své i svých dětí. Ale kam až sahá naše soukromí? Mnozí 
z přítomných se nemohli ubránit dojmu, že některé diskusní příspěvky svým kontroverzním obsa-
hem překonaly míru možného ohrožení... V rodinném dvougeneračním domě má žít 16 opuštěných 
dětí, ne mladistvých delikventů. 
Po proběhlé diskuzi starosta města přislíbil stěžujícím si občanům i zástupcům dětského domova, 
že město požádá o územně plánovací informaci, která by dala jasnou odpově, zda v této lokalitě 
vznikne sociální zařízení v rozporu s územním plánem či ne.

Dále z jednání ZM:

�� ZM�vzalo�na�vědomí�zápisy�z�jednání�kon-
trolního�a�finančního�výboru�ZMD

�� Závěrečný� účet� a� účetní� závěrka� města�
za�rok�2014

1/ ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014
Hospodaření města za rok 2014 skončilo 
přebytkem – saldo příjmů a výdajů činilo 
22 907 tis. Kč. Zůstatek na běžných účtech 
k 31. 12. 2014 činil 48 539 tis. Kč.
Příjmy byly v roce 2014 naplněny ve výši 
103,9 % upraveného rozpočtu, tj. 168 265 tis. 
Kč, v absolutní částce se vybralo o 6 565 tis. 
Kč více oproti upravenému rozpočtu hlavně zá-
sluhou vyššího příjmu z daní (cca 5 000 tis. Kč). 
Výdaje byly čerpány ve výši 91,92 %, tj. 
151 923 tis. Kč, celkem bylo „ušetřeno“ 
13 357 tis. Kč, z toho polovina na investičních 
akcích (zejména rekonstrukce komunikace v ul. 
Dělnická a Fričova), které se realizují v letošním 
roce.

2/  ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2014
Výsledek hospodaření města k 31. 12. 2014 činil 
3,9 mil. Kč, celkové náklady dosáhly 160,1 mil. 
Kč, celkové výnosy 164 mil. Kč.
ZM schválilo závěrečný účet města a uzá-
věrku za rok 2014, a to bez výhrad.

�� Rozpočtové� opatření� č.� 3/2015,� včetně�
přehledu�o�plnění�příjmů�a�čerpání�výda-
jů�rozpočtu�k�31.�5.�2015

Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se tou-
to rozpočtovou změnou navyšuje o 1 160 tis. 
Kč a u výdajové stránky o 4 380 tis. Kč. Roz-
počtová rezerva se tímto opatřením sníží o cca 
3,2 mil. Kč na celkových 10,4 mil. Kč.

PŘÍJMY (od částky 500 tis. Kč)
• dorovnání dotací v sociální oblasti
(+ 500 tis. Kč) 
• Příspěvek na vytvoření 8 pracovních míst 
v rámci veřejně prospěšných prací ve spolupráci 
s úřadem práce od 1. 6. 2015 (+ 650 tis. Kč)

VÝDAJE (od částky 500 tis. Kč)
Byly navrženy dle průběhu 2. čtvrtletí roku 2015 
a v souvislosti s novými požadavky vedení měs-
ta na doplnění investičních opatření, oprav 
a dalších služeb. 
Veřejně prospěšné práce
• mzdové náklady vč. odvodů 4 pracovníků 
VPP + 1 koordinátora VPP + 1 administrativní-
ho pracovníka na 6 měsíců (+ 500 tis. Kč)

Projektová příprava a dokumentace
• doplnění výdajů spojených s vypracováním 

projektové dokumentace na akci Spolkový dům 
Dobříš (celkové náklady 2015 cca 1 330 tis. Kč, 
tj. + 1 000 tis. Kč vč. DPH)
• další projekty a studie související s mož-
ností čerpat dotační prostředky: analýza rizik 
(skládka St. Hu, rybníky Papež a Koryto), EIA 
zjišovací řízení v rámci třídění a překládání 
TKO, bilance možných záměrů ve sportovní hale 
a studie pro rekonstrukci alejí a zeleně (celkem 
+ 870 tis. Kč) 
Zimní stadion v Dobříši
• výdaje na zprovoznění stadionu (+ 1 000 
tis. Kč) 

Údaje o plnění příjmů a čerpání výdajů 
k 31. 5. 2015:
Příjmy dosáhly 59,4 mil. Kč, tj. 36,8 % uprave-
ného rozpočtu. 
Výdaje byly čerpány ve výši 53,8 mil. Kč, tj. 
29,8 % upraveného rozpočtu.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015. 
Výsledek hlasování: pro 14, proti 3, zdržel 
se 1 člen ZM.

�� Vstup�města�do�nově�zakládaného�svaz-
ku�obcí,�jehož�předmětem�činnosti�bude�
nakládání�s�odpady�včetně�založení�pro-
vozovatelské�společnosti

RM, komise pro místní rozvoj a komise pro oblast 
ekologie předložily ZM ke schválení žádost o sou-
hlas se vstupem města Dobříš do nově vznikající-
ho svazku obcí, jehož hlavním předmětem činnos-
ti bude nakládání s odpady v regionu Dobříšska 
a Novoknínska. Tento nově vzniklý dobrovolný 
svazek obcí by se následně stal 100% zakladate-
lem provozovatelské společnosti. Po projedná-
ní záměru se zástupci obcí a měst Dobříš, Nový 
Knín, Nečín, Stará Hu, Chotilsko, Voznice a Obo-
řiště bylo založení nového svazku zvoleno jako 
výhodnější varianta s ohledem na to, že stávající 
dobrovolný svazek obcí je z hlediska nakládání s 
odpady obhospodařován různými společnostmi a 
společné řešení problematiky odpadů je tím prak-
ticky znemožněno. Zájem dalších obcí regionu se 
pochopitelně předpokládá.
ZM souhlasilo se vstupem města Dobříš do 
dobrovolného svazku obcí, jehož hlavním 
předmětem činnosti bude nakládání s od-
pady a zároveň souhlasilo s návrhem sta-
nov svazku obcí. 
Výsledek hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi 
se 2 členové ZM.

�� Revidovaná� Kritéria� pro� hodnocení� žá-
dostí� o� podporu� projektů� a� revidované�
Zásady� pro� poskytování� grantů� v� rám-
ci�Fondu�sportu,�kultury�a�volného�času�
města�Dobříše

Člen ZM Radek Řechka představil návrh nových 

kritérií pro poskytování grantů z rozpočtu měs-
ta. Navrhl hlavní cíle:
• Rozdělit žádosti na 4 logické oblasti:
 o Příspěvek na činnost pro sportovní 
  a volnočasové organizace
 o Příspěvek na činnost pro kulturní 
  organizace
 o Příspěvek na akce
 o Příspěvek pro jednotlivce
• Pro každou oblast vytvořit zvláš hodnotící  

kritéria. 
• V každém roce ZM určí priority pro příslušné 

oblasti.
• Míru subjektivního hodnocení komise omezit 

na cca 20 % z celkového bodového hodno-
cení.

• Zjednodušit podávání žádostí na 4 jednodu-
ché formuláře (pro každou oblast zvláš).

• Při hodnocení dát prostor i pro prezenta-
ci a vysvětlení žádosti žádajícím subjektům 
nebo jednotlivcům – provádět osobní setká-
ní komise se žadateli.

Při projednávání bylo zastupiteli předloženo 
několik upřesňujících doplnění, byla diskutová-
na procenta spolufinancování žadateli (návrh 
50 %) a bylo dohodnuto, že finální verze bude 
ZM předložena ke schválení v září 2015. Spolu 
s kritérii a zásadami bude předložen i Statut fon-
du, protože musí být upraven – dán do souladu 
s novelou zákona o rozpočtových pravidlech.
ZM vzalo na vědomí revidovaná Kritéria pro 
hodnocení žádostí o podporu projektů 
z Fondu SKVČ a uložilo RM předložit na pří-
ští jednání zastupitelstva města finální verzi. 
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Obecně�závazná�vyhláška�č.�3/2015,�kte-
rou�se�doplňuje�OZV�č.�3/2014�o�zákazu�
požívání� alkoholických� nápojů� na� veřej-
ném�prostranství

Vyhláška č. 3/2015 rozšiřuje počet lokalit, kde se 
nesmí konzumovat alkohol  z 12 na 15 lokalit. 
Dosud se alkohol nesměl dle OZV 2014 konzu-
movat v centru města, u základních škol a na 
okolních sportovištích, v okolí Dukelského ná-
městí a Komenského náměstí, v lokalitě Větrník, 
Větrník – parkoviště, Větrník – hřiště „Antivan-
dal“, na hřišti „Na Kole“, v Prokopově zahradě, 
na hřišti „Přemyslova – Žižkova“, v anglickém 
parku a v Jedlovém háji.
OZV 3/2015 doplňuje OZV č. 3/2014 o zákazu 
požívání alkoholických nápojů na veřejném pro-
stranství o nové lokality č. 13 – Papežanka a při-
lehlé okolí, č. 14 – Na Lukách (okolí bývalého 
Kolocentra), č. 15 – okolí 2. MŠ a bývalého kina. 
Nové lokality byly zařazeny na základě podnětu 
občana, MP a odboru kanceláře města. V sou-
časné vyhlášce je tedy uvedeno celkem 12 loka-
lit, jichž se zákaz požívání alkoholu týká.  
ZM schválilo OZV č. 3/2015. 
Výsledek hlasování: pro 16, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

Majetkové věci

�� Revokace� vyhlášení� veřejné� soutěže� na�
prodej�pozemku�parc.�č.�st.�41/3�–�lokali-
ta�Karnetova�zahrada

Revokace RM navržena z důvodu chybné in-
terpretace min. kupní ceny. 
Rada města dne 17. 6. 2015 vydala negativní 
usnesení, kterým nedoporučila ZM vyhlásit ve-
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řejnou soutěž na zjištění zájemce o koupi této 
nemovité věci za minimální nabídkovou cenu ve 
výši 800 000 Kč z důvodu doporučení prodeje 
přímému zájemci, který projevil opravdový zá-
jem o koupi.
ZM revokovalo usnesení č. 17/4/2015/ZM 
ze dne 23. 4. 2015, kterým byla vyhlášena 
veřejná soutěž a podmínky soutěže na za-
jištění zájemce o koupi nemovité věci v k.ú. 
a obci Dobříš, a to pozemku parc. č. st.  
41/3 (zastavěná plocha a nádvoří), o výmě-
ře 43 m2, jehož součástí je budova č.p. 688 
(objekt k bydlení) za minimální cenu ve výši 
350 000 Kč za uvedenou nemovitost z dů-
vodu chybné interpretace min. kupní ceny. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Kupní�smlouva�na�prodej�pozemku�parc.�
č.�st.�41/3�–�lokalita�Karnetova�zahrada

Na základě doporučení RM ze dne 17. 6. 2015 
byla ZM předkládána ke schválení kupní smlou-
va mezi městem Dobříš, jako prodávajícím, 
a přímým zájemcem o koupi, paní Danou Hous-
kovou, za kupní cenu ve výši 800 000 Kč.
Členka ZM Mgr. Jitka Urbanová navrhla opako-
vání vyhlášení výběrového řízení se správnou 
minimální cenou a předložila návrh usnesení, 
které ZM schválilo
ZM pověřuje radu města vyhlášením výběro-
vého řízení a výběrem kupujícího pozemku 
parc. č. st. 41/3 (zastavěná plocha a nádvo-
ří), o výměře 43 m2, jehož součástí je budo-
va č. p. 688 (objekt k bydlení) v k.ú. a obci 
Dobříš za minimální kupní cenu ve výši 
800 000 Kč a předložením návrhu smlouvy 
s vybraným kupujícím zastupitelstvu města. 
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.
      

�� Kupní�smlouva�na�prodej�pozemku�parc.�
č.�st.�41/2�–�lokalita�Karnetova�zahrada

Prodej je uskutečňován přes realitní kancelář 
ENERGON reality, s.r.o., na základě usnesení 
č. 13/9/2015/RM ze dne 29. 4. 2015.
ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, jako prodávajícím, a panem Ja-
roslavem Liškou, Dobříš, jako kupujícím, 
jejímž předmětem je úplatný převod vlast-
nického práva k pozemku parc. č. st. 41/2 
(zastavěná plocha a nádvoří), o výměře 
104 m2, jehož součástí je budova č. p. 452 
(objekt k bydlení), za kupní cenu ve výši 
2 000 000 Kč. 
Výsledek hlasování: pro 12, proti 3, zdrželi 
se 2 členové ZM.

�� Kupní�smlouva�s�obcí�Rybníky�na�prodej�
pozemků�

Předmětem prodeje jsou spoluvlastnické podí-
ly o velikosti 1/2 na pozemcích v k.ú. Rybníky 
a k.ú. Libice, zapsané pro obec Rybníky. Na po-
zemcích se nachází místní komunikace ve vlast-
nictví obce Rybníky.
ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, jako prodávajícím a obcí Rybníky, 
jako kupujícím, jejímž předmětem je úplat-
ný převod spoluvlastnických podílů o veli-
kosti 1/2 na pozemcích parc. č. 407/8 v k.ú. 
a obci Rybníky a parc. č. 198/6 v k.ú. Libice, 
obec Rybníky za kupní cenu ve výši směrné 
hodnoty v částce 53 377 Kč. 
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Kupní�smlouva�s�obcí�Stará�Huť�na�pro-
dej�pozemků�

Jedná se o pozemky v katastru obce Stará Hu.
ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, jako prodávajícím, a obcí Stará 
Hu, jako kupujícím, jejímž předmětem je 
úplatný převod vlastnického práva k po-
zemkům parc. č. 957, parc. č. 958, parc. č. 
975, celkově o výměře 336 m2 v k.ú. a obci 
Stará Hu za kupní cenu ve výši směrné 
hodnoty 23 485,30 Kč. 
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Darovací� smlouva� s� obcí� Svaté� Pole�
o�bezúplatném�převodu�pozemků�

Jedná se o pozemky, které byly na město Dobříš 
převedeny v souladu se zákonem č. 172/1991. 
Nicméně pozemky historicky patřily obci Svaté 
Pole cca do roku 1989 a při delimitaci po r. 1990 
je město Dobříš opomnělo převést obci v rámci 
bezúplatného převodu některých pozemků.
ZM schválilo darovací smlouvu mezi měs-
tem Dobříš, jako dárcem, a obcí Svaté 
Pole, jako obdarovaným, jejímž předmětem 
je bezúplatný převod vlastnického prá-
va k pozemkům parc. č. 128/101, parc. č. 
384, parc. č. 360, parc. č. 128/85, parc. č. 
114/22 v k.ú. a obci Svaté Pole. 
Výsledek hlasování: pro 18, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Darovací�smlouva�na�stavbu�pozemní�ko-
munikace,�veřejného�osvětlení�a�pozem-
ku�parc.�č.�1307/174�–�ulice�Loukotova

ZM schválilo darovací smlouvu mezi manželi 
panem Davidem Hampejsem a paní Leou Ham-
pejsovou, oba bytem Loukotova, Dobříš, jako 
dárci, a městem Dobříš, jako obdarovaným, 
jejímž předmětem je dar nemovité věci, a to 
pozemek parc. č. 1307/174 (trvalý travní po-
rost), o výměře 98 m2 v k.ú. a obci Dobříš a dále 
movité věci, a to stavby pozemní komunikace 
a veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 
1307/65 a 1307/174. Smlouva je uzavírána na 
základě plánovací smlouvy a budoucí darovací 
smlouvy, které byly uzavřeny 3. 8. 2010. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Schválení� ručitelského� závazku� města�
pro� sp.�Dokas�Dobříš,� s.r.o.,� vůči�České�
spořitelně,�a.�s.

Rada města předložila ZM návrh na schválení 
ručitelského závazku na zateplení budovy sídla 
společnosti DOKAS Dobříš, s.r.o., a její přístavby. 
ZM schválilo. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Souhlas� s� podáním� žádosti� a� realizací�
akce��–�„Po�Dobříši�a�okolí�na�kole“�z�Ná-
rodního� programu� podpory� cestovního�
ruchu

Předmětem předkládaného projektu je rozvoj 
cykloturistiky na území města Dobříše a v jeho 
bezprostředním okolí. Projekt se primárně za-
měřuje na rodiny s dětmi a dále seniory. 
V rámci realizace tohoto projektu by měly být 
propojeny tři významné turistické cíle regio-
nu. 1. Dobříš – Infocentrum – Kopáčkův dům 
– vybudování tzv. bikeboxu pro 10 městských 
kol, která budou k zapůjčení za vratnou kauci.  
2. Památník Karla Čapka ve Strži – stojan pro 

kola spolu s odpočívadlem a infotabulí. 3. Pen-
zion Nový Rybník v Obořišti – stojan pro kola 
spolu s odpočívadlem a infotabulí. Všechny tu-
ristické cíle budou propojeny prostřednictvím 
cyklistických tras, stezek. Na předmětném úze-
mí by mělo dojít k umístění celkem 15 stojanů 
s cykloturistickými mapami. Součástí projektu 
je i souhrn propagačních nástrojů, obsahujících 
mimo jiné i návrh a tisk cykloturistických map. 
Celkové uznatelné náklady: 310 000 Kč včetně 
DPH. Dotace: 155 000 Kč (50 %) – realizace: rok 
2015. Spoluúčast města: 155 000 Kč (50 %) – 
realizace rok 2016. 
ZM souhlasí s podáním žádosti a realizací 
akce – „Po Dobříši a okolí na kole“ z Ná-
rodního programu cestovního ruchu v rám-
ci 2. kola výzvy vyhlášené MMR ČR. 
Výsledek hlasování: pro 17, proti 0, zdrželo 
se 0 členů ZM.

�� Schválení�uzavření�Smlouvy�o�poskytnutí�
dotace�s�RRRS�Střední�Čechy�na�realiza-
ci� projektu� „Úpravy� místní� komunikace�
v�ulici�Plk.�B.�Petrovice,�Dobříš“

Regionální rada regionu soudržnosti střední 
Čechy uzavřením této smlouvy schvaluje po-
skytnutí dotace ve výši 4 662 828,52 Kč. Město 
Dobříš se zavazuje k vyčlenění peněžní částky 
ve výši 5 485 680,62 Kč, celkovým způsobilým 
výdajům projektu „Úpravy místní komunika-
ce v ulici Plk. B. Petroviče, Dobříš“, reg. č. 
CZ.1.15/1.1.00/85.01974. Skutečná částka spo-
luúčasti je dle plánu 846 794,82 Kč. Všechny 
částky jsou uvedeny včetně DPH.
ZM schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí 
dotace s Regionální radou regionu soudrž-
nosti Střední Čechy. 
Výsledek hlasování: celkem 17, pro 17, 
proti 0, zdrželo se 0 členů ZM.

�� Cena�města�Dobříše�za�rok�2014
ZM udělilo Cenu města Dobříše za rok 2014 
panu Josefu Půžovi za celoživotní aktivní přínos 
v oblasti sportu v Dobříši a panu Karlu Bedná-
řovi za aktivní celoživotní působení v oblasti 
rukavičkářství v Dobříši a za účast na realizaci 
otevření Muzea Dobříš. V souvislosti s oceně-
ním ZM schválilo jmenovaným udělení finanční 
odměny, ve výši 10 000 Kč.
ZM při příležitosti 70. výročí konce 2. světové 
války udělilo čestné uznání/pamětní list váleč-
ným veteránům: Ladislavu Bučkovi, Ing. Milosla-
vu Šatavovi, CSc., a Valteru Zimmermannovi (in 
memoriam).
Pozn. red: Pan Josef Půža se několik dní po jed-
nání ZM z vážných zdravotních důvodů vzdal 
převzetí ceny města. RM navrhla ocenit Cenou 
města Dobříše za r. 2014 MUDr. Martinu Svá-
rovskou za přínos pro město v oblasti kultury 
a spolkové činnosti.
Slavnostní večer u příležitosti předávání Cen 
města Dobříše za rok 2014 se uskuteční 19. září 
2015 v zrcadlovém sále dobříšského zámku. 

J. Kastnerová

Den seniorů 2. 10. 2015
Předběžný program:
10.00 hod. – zahájení v anglickém parku 
– procházka pod názvem „Aktivní stáří“ 
18.00 hod. – Kulturní dům – večerní zába-
va pro seniory 
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Probíhající stavební práce na 
hlavní budově Dokasu
Od května letošního roku se na DOKASU začalo rekonstruovat. Současně se rozjely dva projekty: Sta-
vební úpravy a zateplení hlavní budovy DOKAS v Dobříši, reg. č.: CZ.1.02/3.2.00/14.25776, 
a Stavební úpravy a zateplení objektu vrátnice DOKAS v Dobříši.

Celkové náklady na zateplení hlavní budovy DO-
KAS v Dobříši, reg. č. CZ.1.02/3.2.00/14.25776, 
činí 3 717 457,66 Kč včetně DPH. Předmětem 
tohoto projektu je zvýšení tepelně-technických 
vlastností budovy a to včetně budoucí budovy 
vrátnice.  V rámci projektu dojde k zateplení ob-
vodových stěn, střešních konstrukcí a výměně 
výplní v celkové výměře 1 156 m2. Se zateple-
ním též souvisí provedení nových klempířských 
prvků a hromosvodové soustavy. Výše dotace 
z fondů EU (FS) a SFŽP činí 1 472 186,97 Kč. 
Zbývající část bude hrazena z prostředků naší 
společnosti.

Náklady na stavební úpravy vrátnice jsou ve výši 2 milionů. Projekt zahrnuje přístavbu části vestibu-
lu, výměnu střešní části, výměnu výplní otvorů, změnu řešení hlavního vchodu do budovy, úpravu 
vchodu na sběrný dvůr, vybudování jedné kanceláře, úpravu chodby a přijímacích prostor.    
Předpokládaný termín dokončení stavebních prací na obou projektech je plánován do 
konce září 2015. I při snaze zhotovitele zajistit co nejhladší průběh stavby se občanům 
ztížil přístup do hlavní budovy i na sběrný dvůr. Tímto bychom chtěli poděkovat všem ob-
čanům a zákazníkům za jejich shovívavost a trpělivost při návštěvě našeho areálu.

Kolektiv společnosti Dokas Dobříš, s.r.o.

Realizace projektu Stavební úpravy a zateplení hlavní budo-
vy Dokas v Dobříši  (reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/14.25776) 
je podporována z prostředků Státního fondu životního  
prostředí a z EU/Fondu soudržnosti.

Vážená paní Čermáková, vážená „radnice“!
Vaše odpově paní Javorské v posledních Dobříšských listech pod názvem „Radnice odpovídá“ mně 
silně připomíná rétoriku předlistopadového deníku Rudé právo. Tehdy nám také radili, abychom 
mlčeli a nechali jim „ klid na práci“ a taky abychom si „ zametli před vlastním prahem“.
Jak jinak lze číst Vaše doporučení, aby občané, kteří budou podobně jako paní Javorská vnímat Vaši 
práci na radnici kriticky, své podněty nezveřejňovali, ale zasílali Vám je rovnou na radnici.
Vážená paní Čermáková, zatím je veřejná kritika (a doufám, že to tak zůstane i nadále) tím nejúčin-
nějším prostředkem k nápravě.  A právě proto si také já dovolím tento způsob využít. Nepořádek, 
jaký jsem nejenom já zaznamenala v našem městě v průběhu Dobříšských májových slavností a po 
jejich skončení, byl nevídaný.

Pro ilustraci dokládám snímky z ulice 
Čs. armády, kterou všichni návštěvníci 
májových slavností projížděli. V napros-
tém sousedství centra Dobříše sahala 
výška trávy téměř do pasu a byla ne-
oddiskutovatelnou ukázkou toho, jak 
si současná radnice váží svých občanů 
a našich návštěvníků. Tato situace přetr-
vávala ještě mnoho dní a např. na Větr-
níku se sekalo až na moji přímou urgenci 
u starosty. Aby se toto neopakovalo, 
není potřeba podnětů občanů, napros-
to stačí, když radnice bude mít vedení, 

které je na radnici a ve městě přítomno a nikoli nepřítomno a kudy chodí, tudy přemýšlí a pracuje 
ve prospěch města.

Ivana Lenerová, zastupitelka za ODS

Oznámení o zrušení akce

Vážení čtenáři, tímto vám oznamujeme, že Slavnosti Baobabu vyhlášené na 
den 5. 9. 2015 se ze zdravotních důvodů  ruší. Všem zájemcům se omlouváme. 
Nový termín bude zveřejněný,  jakmile to bude možné.
Pořadatel: ACA – African culture and art, infolinka: 773 987 832, 
e-mail: info@acaculture.cz

Vážená paní Lenerová!
Na Váš článek musím reagovat. Rozhodně neby-
lo cílem mým ani ostatních členů vedení města 
doporučovat občanům, aby „nám nechali klid 
na práci“ nebo aby si „zametli před vlastním 
prahem“, jak píšete. Srovnání mé odpovědi 
s Rudým právem, které z dob studentských pa-
matuji, mi již přijde úsměvné. S paní Javorskou 
jsme si po uveřejnění Vámi kritizovaného člán-
ku ještě volaly a situaci ohledně zplanělých růží 
i nepěkného náměstí jsme si vysvětlily. Slíbila 
jsem, že Dobříš opět rozkvete i že budu více 
osobně dohlížet na práci dobříšských měst-
ských společností, nejen na stav zachycený ve 
stavebním deníku. Rozhodně jsem tedy neměla 
ten pocit, že paní Javorská byla s naším či mým 
jednáním nespokojena nebo že by měla pocit, 
že nechceme kritiku vnímat a problémy řešit.
Jak jsem již ve svém článku zmínila, podnětů 
od občanů si velmi vážíme a jsme velmi vděč-
ni všem, kteří si najdou čas a kontaktují nás. Je 
však v zájmu efektivního řešení problému kon-
taktovat přímo příslušného člena vedení města, 
který operativně zareaguje na situaci a problém 
vyřeší. Problémy neskrýváme a s občany o nich 
hovořit chceme. Naopak v rámci transparent-
nosti naší práce byla spuštěna na webových 
stránkách města mobilní aplikace, díky které 
má každý občan možnost nás jednoduchým 
a rychlým způsobem anonymně upozornit na 
jakoukoli závadu či zaslat podnět, např. i včetně 
fotografie situace či místa. 
Musím Vám ale dát zapravdu v tom, že radni-
ce by měla mít vedení, které „je na radnici a ve 
městě přítomno a nikoli nepřítomno a kudy cho-
dí, tudy přemýšlí a pracuje ve prospěch města“. 
Jsem ekonom, úředník s letitou praxí ve státní 
správě.  Do komunální politiky jsem vstoupila 
s úmyslem pomoci dobré věci – městu, ve kte-
rém žiju. Ráda bych proto touto cestou sdělila 
všem občanům Dobříše, kteří mi ve volbách dali 
svůj hlas, i těm, kteří mě nevolili, že čas vymeze-
ný mým funkčním obdobím využiju maximálně, 
ke spokojenosti všech.

Markéta Čermáková, 
členka rady města za ANO 2011

Sportovně společenské 
setkání v Domově 
seniorů Dobříš

Dne 17. září 2015 se 
v Domově seniorů 
Dobříš uskuteční sportovně společenské setká-
ní. Dopoledne mezi sebou porovnají síly druž-
stva z Rožmitálu, Sedlčan, Smečna, Zdic, Zá-
toru, Olešky, Unhoště, Mníšku, Vlašimi a samo 
sebou i z našeho Domova seniorů Dobříš.
Družstva se utkají v těchto disciplínách: mini-
golf, vědomostní kvíz, hod na cíl, „zámky“, be-
dýnky a šoupaná. V odpoledních hodinách bude 
slavnostní vyhlášení a předání cen. Poté se již 
můžeme těšit na kulturní a hudební produkci.
Děkujeme městu Dobříš za propagační materiály, 
díky kterým jsme mohli prezentovat naše město 
při těchto hrách. Děkujeme také společnosti EP 
Line za drobné ceny, které nám do soutěže vě-
novala. Děkujeme a těšíme se na příští setkání.

Zaměstnanci a klienti Domova seniorů Dobříš
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, nejprve dů-
ležitá informace:
V pátek 4. 9. bude knihovna otevřena pouze 
od 13 do 18 hodin! Doufáme, že toto omezení 
provozu (z důvodů filmového natáčení) omluví-
te a najdete si pro cestu k nám jiný termín.
 
V čase, kdy se nám z léta stane babí léto (o pod-
zimu zatím nemluvě!), připravujeme pro vás 
v knihovně tuto nabídku:
BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ 
– středa 9. 9. od 12.00 do 16.30
Jako každý rok, i letos rádi pomůžeme školákům 
a studentům zabalit učebnice, které se nevejdou 
do standartních obalů. Cena od 3 do 15 Kč. 
Pohádková babička: ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ 
– čtvrtek 17. 9. od 17 hodin
Věřili byste, že Alenka letos slaví 150. narozeni-
ny? A pořád si s dětmi rozumí a umí je pobavit... 
Pohádková babička a její tým představí nesmr-
telnou knihu Lewise Carrolla formou scénického 
čtení. Vhodné pro děti od 5 do 10 let, ale klidně 
i pro starší, ba i nejstarší! Vstup volný. 
FAIR DAY V KNIHOVNĚ – sobota 19. 9. od 
14 do 17 hodin
Na jarmarku před knihovnou si můžete koupit 
spoustu originálních výrobků z chráněných dí-
len i od drobných řemeslníků a malovýrobců. 
Najdete zde šité zboží, košíky, keramiku, ručně 
vyráběná mýdla a svíčky, šperky, korálky a výrob-
ky z nich, dřevěné hračky, krásné sukně, háčko-
vané kabelky, tašky na víno, papírové sešitky...
V případě nepříznivého počasí se jarmark koná 
v knihovně.

Chcete zde také nabídnout své výrobky? Ozvěte 
se nám!
Po jarmarku následuje v knihovně kulturně-zá-
bavní program pro děti i dospělé.
AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 19. 9. od 17 hodin
Program pro každého, kdo kdy patřil, patří, bude 
patřit (a nebo by si to aspoň přál) do nějaké ro-
diny. Hudba, divadlo, scénické čtení, výtvarná 
dílna Rodinného centra Dobříšek a domácí ob-
čerstvení – a k tomu, pozor: vstup volný!

JOSEF ČAPEK – MALÍŘ, BÁSNÍK, SPISOVA-
TEL – do konce září
Po celý měsíc u nás můžete zhlédnout putovní 
výstavu, která připomene život a dílo důležitého 
českého autora, jehož smutné výročí (70 let od 
smrti v koncentračním táboře) si letos připomí-
náme.

Od září také nabízíme kurzy:
ANGLIČTINA  (nejen) PRO SENIORY  
Kurz v knihovně pod vedením profesionální lek-

Přijďte si užít zábavu pro celou rodinu v rámci kampaně Město pro děti a 8. výročí akce

P   OJĎME TVOŘIT
NA HŘIŠTĚ 

ve středu 7. října 2015
od 15 do 18 hodin na hřišti u kina

Na akci se podílí především dobříšské organizace a jednotlivci, kterým děkujeme
za jejich nadšení!

soutěž v kreslení obrázků pejsků, lze přinést

již hotové obrázky s pejsky formát A4 nebo

nakreslit přímo na místě, vítězové obdrží

zajímavé ceny od Pesoklubu Dobříš

Knihovna v září: Alenka, jarmark, 
divadlo i výstava torky Ing. Bc. Jarmily Hájkové za velmi příznivou 

cenu 90 Kč za šedesátitiminutovou lekci. Lekce 
budou probíhat jednou týdně od 15 hodin v ter-
mínu, na kterém se studenti shodnou. Přihlaste 
se včas, kapacita omezena! 

JAK SE STÁT SPISOVATELEM 
Kurz tvůrčího psaní pro děti od 4. třídy po teen-
agery. Vaše děti si zde vyzkoušejí různé žánry, 
budou hrát rozličné hry s písmeny, slovy i vě-
tami a prohloubí svůj pohled na psaní i čtení. 
Cena 90 Kč za hodinovou lekci. Více informací 
na tel. č. 777 299 044 nebo v knihovně.

Během září se již také můžete přihlašovat do 
dalšího semestru naší Malé dobříšské univerzity. 
Přednášet u nás (tentokrát snad již doopravdy) 
bude např. architekt David Vávra či polárník 
Miroslav Jakeš. Přednášky se opět budou konat 
jednou měsíčně ve čtvrtek, první plánujeme na 
15. října. Cena za předplatné na celý podzimní 
semestr je 150 Kč.

TÝDEN KNIHOVEN  5.–11. 10.
Pozor, těšte se na spoustu velkých akcí: mini-
festival filmů J. Hřebejka, koncert skvělé kapely 
Mišpacha a další... Podrobný program najdete 
na www.knihovnadobris.cz a v příštím čísle DL.

Vážení návštěvníci knihovny, přejeme vám dob-
rý start do nového školního roku, a už vás po-
stihne v roli žáka, studenta, kantora, rodiče či 
prarodiče... A jakmile budete potřebovat relax, 
jsme tu pro vás 6 dní v týdnu (kromě čtvrtka). 
A navíc se u nás nyní můžete občerstvit 
i několika druhy výborné kávy či čaje. Těší-
me se na vás v knihovně!
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�� 30.�8.�výstava:�Jiřina�Adamcová�–�Vzkříše-
ní�–�příběh�prázdné�lunety�(kresby)

Akademická malířka a grafička Jiřina Adamcová 
se vrací do galerie Kulturního domu Dobříš se 
svou výstavou po třetí. Vystavovala zde své cyk-
ly malby a kreseb v roce 2009 a hned nato v dal-
ším roce 2010. Důvodem těchto návratů není 
nic menšího, než magická přitažlivost prostoru 
„do všech stran sklenutého“ – bývalé synago-
gy. Genius loci, to, co zůstává navzdory všem 
proměnám času, dal vzniknout příběhu, který 
autorka prožila na tomto místě před několika 
lety. Po prvé v celém díle se objevuje konceptu-
ální řešení. Stručný text, zpráva o opravdovém 
příběhu, vede cestou stovek kreseb k podstatě 
sdělení, největšímu tajemství víry: Velká luneta 
je prázdná. Hrob je prázdný…

Úvodní slovo – Pavel Hanych, gregoriánský cho-
rál – Káa Duspivová a Conventus choralis, pan-
tomima – Jana Ungerová.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se usku-
teční v neděli 30. srpna 2015 od 17.00 hod. 
Výstava potrvá do neděle 27. září. Otevře-
no po–čt 9–16 h., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 h.

�� 11.9.�Traband�–�koncert

Jedna z nejpozoruhodnějších českých kapel Tra-
band přijíždí na Dobříš a přiváží svůj nejnovější 
počin – desku Vlnobeat. Skladby Jardy Svobody 
Traband přetavil v radostný punk, radikální lo-
vestory a lyrické protestsongy. Tomáš M. Polív-

KULTURA ZÁŘÍ

www.kddobris.cz

ka z www.lidovky.cz píše: „Traband v roce 2014 
oslavil dvacet let existence. Díky mimořádně 
zdařilému albu Vlnobeat (ne, že by předchozí 
tituly byly špatné, ale tady vážně došlo ke sko-
kovému znásobení energie) se zdá, že zároveň 
chytil druhou uměleckou mízu. Nebo znovu 
načerpal plnou nádrž, máme-li se držet moto-
ristických příměrů s Trabandem obvykle spojo-
vaných. A přestože je jeho bezstarostná jízda 
patřičně divoká, o svět okolo dbá s příkladným 
pochopením.“ 
Společenský sál KD, pátek 11. září od 20.30 
hod. Vstupné: předprodej 150 Kč; na mís-
tě 180 Kč; Předprodej vstupenek v trafice 
U Davida, Dobříš. 

�� 13.�9.�Swing�band�Dobříš
Na další z pravidelných koncertů vás zve do 
kulturního domu dobříšský swingový orchestr. 
Během večera vystoupí i oblíbená taneční sku-
pina KUS žen Dobříš. Pozvání na toto společen-
ské setkání přijali i hosté z družebního města 
Tonnerre. 
Společenský sál KD, neděle 13. září od 
20.00 hod. 

�� 19.�9.�Cena�města�Dobříše�+�koncert�sku-
piny�Spirituál�kvintet

V rámci slavnostního večera budou v zrcadlo-
vém sále zámku Dobříš předány Ceny města 
Dobříše za r. 2014 panu Karlu Bednářovi a paní 
MUDr. Martině Svárovské. Při příležitosti 70. vý-
ročí konce 2. světové války budou také udělena 
čestná uznání válečným veteránům Ladislavu 
Bučkovi, Ing. Miloslavu Šatavovi, CSc., a Valteru 
Zimmermannovi (in memoriam).
Od cca 19.30 hod. zahraje vyznamenaným 
i všem přítomným hostům kapela Spirituál 
kvintet. Nejstarší česká folková skupina Spiri-
tuál kvintet slaví letos neuvěřitelné 55. výročí 
založení. Je nám proto velkou ctí ji přivítat při 
této významné události jako hudebního hosta 
večera. 
Zámek Dobříš – zrcadlový sál, sobota 
19. září 2015 od 19.00 hod. Pro veřejnost 
vstupné dobrovolné...

PŘIPRAVUJEME

4. 10. Výstava: Petra Tůmová – malba
9. 10. Vladimír Mišík a ETC
11. 10. Světáci – divadlo L.O.Ď. z Loděnice 
u Berouna
L.oděničtí O.chotní D.ivadelníci vás srdečně 
zvou na hudební veselohru V. Blažka „Světá-
ci“, která je o třech venkovských fasádnících 
toužících na vlastní kůži poznat lesk a krásy 
noční Prahy...
14.–16. 10. Mezinárodní festival outdo-
orových filmů
30. 10. Vosí hnízdo + Self-Defence 

Skautky na táboře  
V posledních dvou červencových týdnech proběhl nedaleko vesnice Chanovice také letní tábor 
skautského oddílu Lampyris Dobříš. Letos jsme se vžili do role vědců, kteří se vydali do amazonské-
ho pralesa prozkoumávat neprobádané oblasti. Dívky mapovaly okolí, vařily si jídlo a také stavěly 
přístřešek.
Děkujeme městu Dobříš za podporu, bez které by naše činnost nebyla možná.

Za 2. roj Lampyris Dobříš, Lucie Uriková

Prodej na internetu – 
v jakých lhůtách lze 
odstoupit od smlouvy?

Kdy může spotřebitel odstou-
pit od smlouvy při nákupu na 
internetu? Právo odstoupit od 
smlouvy bez udání důvodu 
a bez postihu má spotřebitel 

dle zákona ve lhůtě 14 dnů. V případě, kdy jde 
o kupní smlouvu, 14denní lhůta běží ode dne 
převzetí zboží spotřebitelem, nejde-li o kup-
ní smlouvu, běží tato lhůta ode dne uzavření 
smlouvy. 
U smlouvy, kdy spotřebitel obdrží několik dru-
hů zboží nebo se objednávka skládá z několika 
částí (např. spotřebitel si na předváděcí akci 
zakoupil sadu nádobí, které je mu obchodním 
zástupcem dodáváno po částech), plyne lhůta 
pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí 
poslední dodávky zboží. Naopak u smluv, je-
jichž předmětem je pravidelná opakovaná do-
dávka stejného zboží (např. zákazník jednou 
měsíčně po dobu jednoho roku dostává poš-
tou vitaminové doplňky stravy), plyne lhůta 
pro odstoupení již ode dne převzetí první do-
dávky zboží. Pokud chce spotřebitel odstoupit 
od smlouvy, stačí, aby v průběhu 14denní lhů-
ty pro odstoupení odeslal podnikateli ozná-
mení, že od smlouvy odstupuje. Spotřebiteli 
následně stačí, aby prodejci prokázal, že do-
šlo k odeslání odstoupení ve stanovené lhůtě 
(např. razítkem pošty na odeslaném dopisu). 
Pro případ sporu je proto vhodné, aby měl 
spotřebitel nějaký doklad, že odstoupil včas 
(např. podací lístek z pošty, kopii odeslaného 
e-mailu atp.).
O právu odstoupit od smlouvy v uvedených 
případech je podnikatel spotřebitele povinen 
informovat. Pokud tak neučiní, prodlužuje se 
lhůta pro odstoupení o jeden rok, takže spo-
třebitel může od smlouvy odstoupit do jedno-
ho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu 
lhůty pro odstoupení. Jestliže je spotřebitel 
poučen o svém právu odstoupit dodatečně 
v průběhu plynutí takto prodloužené lhůty, 
plynutí uvedené lhůty se zastaví a začne ply-
nout nová 14denní lhůta pro odstoupení od 
okamžiku poučení spotřebitele podnikatelem.

Máte jiný spotřebitelský dotaz? Můžete se 
obrátit na bezplatné poradny pro spotřebitele.
Telefonicky: 326 550 101, každé pondělí 
a středu od 9.00 do 17.00 (za cenu běžného vo-
lání dle vašeho tarifu u poskytovatele telefon-
ních služeb).
Online poradnu: www.mestodobris.cz, 24 ho-
din denně, 7 dní v týdnu.

Na poradny je možné se obracet v jakékoli spo-
třebitelské záležitosti, zejména s dotazy souvi-
sejícími s poctivostí prodeje zboží a služeb, re-
klamacemi, problematikou nákupu na internetu, 
podomním prodejem, klamáním spotřebitele.
Poradenství je určeno výhradně spotřebitelům 
a je poskytováno neziskovou organizací GLE,  
o.p.s., ve spolupráci s městem Dobříš. Služby 
jsou podpořeny dotačními prostředky Minister-
stva průmyslu a obchodu ČR a finančním pří-
spěvkem města Dobříš.
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Na 2. ZŠ začal 
nový školní rok
Prázdniny byly dlouhé, teplé, 

plné sluníčka. Utekly ale jako voda a zaukal na 
nás nový školní rok. Pro předškoláčky v příprav-
ných třídách a prvňáčky to bude první školní 
rok v životě. Také pro děti, které k nám přišly 
z vesnických škol nebo se přistěhovaly během 
prázdnin, je to velká změna. Nové kolektivy, 
nové tváře spolužáků i učitelů. Dvě naše spor-
tovní třídy proto vyjedou hned v září na týdenní 
kurzy, aby děti měly čas se spolu poznat. Čeka-
jí je hry v přírodě, sportovní a míčové hry jako 
fotbal, fl orbal, softbal, vodní turistika, plavání 
i orientační běh. Pááci se vydají do sportovního 
areálu Juniorcamp Nová Živohoš a 6.A pojede 
do Českých Budějovic, kde je pro žáky připra-
ven pestrý sportovní program ve spolupráci s Ji-
hočeskou univerzitou. Ostatní žáky čekají ještě 
v září doprovodné akce k 50. výročí otevření 
školy, např. sportovní turnaj pod záštitou sta-
rosty města, besedy s bývalými žáky školy apod. 
Škola také využila mimorozpočtových zdrojů 
při přípravě několika aktivit v průběhu školního 
roku. Na konci září by se mělo dvacet vybraných 
žáků podívat do Anglie. V rámci projektu „Do 
Velké Británie za novým poznáním“ získala škola 
na tento zájezd dotaci z Výzvy č. 56 z prostřed-
ků fi nanční podpory OP VK. Část fi nančních pro-
středků bude také využita na nákup nových knih 
pro žáky 1. stupně a uskutečňování čtenářských 
dílen. Pokud bude schválen i další projekt školy 
k Výzvě č. 57, budou v letošním školním roce 
nově dovybaveny nářadím a pomůckami školní 
dílny a žáci 2. stupně budou mít možnost využí-
vat v hodinách tzv. blended learning pro rozvoj 
komunikačních dovedností v anglickém jazyce.
Přeji všem našim žákům, kolegům, ale také Vám, 
rodičům, úspěšné zahájení školního roku a tě-
ším se na spolupráci s Vámi.

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy, 
www.2zsdobris.cz

Okrašlovací spolek vás tímto chce pozvat na be-
sedu a povídání o dobříšském hradě s podtitu-
lem „Pokud budu vědět, rád odpovím“ s Petrem 
Kadlecem. Beseda se uskuteční 11. 9. 2015 od 
16.30 hod. v čajovně U Anděla strážce v bý-
valé lékárně v Pražské ul. Vstupné 20 Kč.
Struskové lázně ve Staré Huti
Ač je to možné s podivem, tak se i na Colloredo-
-Mannsfeldském panství pokoušeli svého času 
o založení tehdy populárních léčebných lázní. 
Jednalo se přesněji o „struskové léčebné lázně“, 
německy nazývané „Althüttner Schlackenbä-
der“, a u nás se jim říkalo jednoduše „železité 
koupele“. Tato procedura vznikla již v r. 1778 
kdy bruntálský občan K. Riedel, který již delší 
dobu trpěl bolestmi nohou, zkoušel léčit svou 
chorobu kyselkou v lázních Karlova Studánka 
v Jeseníkách. Byla však příliš studená, a tak si 
ji nechal při koupelích ohřívat žhavou želez-
nou struskou z hutí. Léčba měla neočekávaně 
příznivé výsledky. Tento způsob léčení se začal 
rychle šířit mezi dalšími nemocnými. Železnou 
struskou z hutí se voda ke koupelím ohřívala i po 
vzniku lázní a prvních lázeňských domů.

O to, kdy se tento způsob léčby dostal do Staré 
Hutě, potažmo na Dobříš, můžeme pouze po-
lemizovat, ale může se shodovat s příchodem 
doktora Josefa Brože na Dobříš, tedy někdy 
po r. 1830. Jestli dal ke stavbě lázní podnět on 
nebo někdo jiný, nevíme. Zařízení těchto lázní 
bylo velmi jednoduché. Zdejšími železárnami 
protékal potok, spojující velký Huský rybník 
s menším rybníkem Strž. Správce železáren dal 
zřídit na potoce dva bazény. Do jednoho z nich 
pouštěli z vysoké pece žhavou strusku, čímž se 
voda ohřívala a zároveň stávala železitou. MUDr. 
Brož měl nad dodržováním správné procedury 
dohled a mnohé pacienty ubytovával i u sebe 
doma. Zájem o lázně se zvětšoval, a tak si dok-
tor Brož koupil v Dobříši parcelu nedaleko ná-
městí a v r. 1843 zde nechal postavit výstavní 
jednopatrový dům. Zde poté zřídil pro potřeby 
léčby penzion a svou ordinaci. Většina pacientů 
však byla ubytována ve Staré Huti a u Brože se 
ubytovávali pouze pacienti vyžadující nadstan-
dard. Na zájmu pacientů se přiživovali i místní 
obchodníci, kteří si zde z toho důvodu otevíra-
li své krámky. Jedním z nich byl i žid a veterán 
z napoleonských válek, Josef Perimann. 
O tom, kdy byla činnost těchto lázní ukončena, 
opět příliš nevíme, ale období může souviset 
s odchodem doktora Brože, který r. 1858 prodává 
svůj honosný dům dobříšskému velkostatku a od-
jíždí do Plzně. Celkově však podrobnosti o této 
lázeňské historii Staré Hutě scházejí a určitě by 
si zasloužily časem bližší studium. Proto, pokud 
byste měli doma nějakou relikvii, která by se dala 
spojit s lázněmi ve Staré Huti, určitě se ozvěte. 

Petr Kadlec, tel.: 723 386 742

VOLNÁ HERNA – „Místo pro ro-
dinu“
Otevřeno každý pracovní den od 

8 do 12.30 hod., v pondělí a v úterý od 
14.30 do 16.30 hod. Úterý od 9.30 hod. a ve 
čtvrtek od 10.45 hod. s prográmkem pro rodiče 
s dětmi.
HRAJEME SI BEZ MAMINKY – NOVĚ I V PÁ-
TEK! – program pro děti od 2 let bez přítomnos-
ti rodičů, vhodná příprava na adaptaci v před-
školním zařízení, malý kolektiv dětí, individuální 
přístup. Každou středu a pátek od 8 do 12 hod.
Volnočasové aktivity pro předškolní a škol-
ní děti:
Kurzy hudební školy Yamaha s lektorkou 
L. Pechlátovou pro děti již od 4 měsíců až do 
4 let; Moderní tance s Renatou Kubátovou od 
4 do 15 let; Dílnička domácího tvoření – děti 
5 až 8 let; Angličtina pro děti od 4 do 7 let, Pro-
gramátorská přípravka pro děti od 10 do 15 let. 
Výtvarka se Zuzkou pro děti 1. stupně ZŠ. Nově: 
Myslivecký kroužek.
Kurzy pro dospělé:
Angličtina a francouština pro začátečníky, po-
kročilé i seniory.  Počítačová setkání pro seniory. 
Tvořivé večery. Připravujeme kurz sebeobrany 
pro seniory.
Pro nastávající rodiče a rodiče kojenců:
Setkávání těhulek s cvičením, laktační poraden-
ství, předporodní kurzy, masáže, baby masáže, 
kurzy šátkování a půjčovna šátků.
Mimořádné akce:
Neděle 7. 9. od 15.00 hod. – DOBŘÍŠEK 
ZBLÍZKA aneb Co Dobříšek nabízí – na za-
hradě u RC Dobříšek – zábavný program pro 
děti, pohádka, občerstvení, zápisy do kroužků.

Čtvrtek 24. 9. – SOUROZENECKÉ KONSTE-
LACE přednáška Ing. Mgr. Marie Novákové. 
Čtvrtek 1. 10. – MONTESSORI CESTA – první 
ze čtyř setkání s Monikou Němcovou. 
Poradenství:
Martina Branšovská – předporodní kurz, indi-
viduální poradenství. Mgr. Lenka Bartošová, 
DiS. – setkávání těhotných, individuální laktač-
ní poradenství. Mgr. Kateřina Neubauerová 
– rodinné, výchovné a partnerské poradenství, 
šátkování. Paedr. Ivana Fialová – speciální 
pedagog a logoped. Ing. Vlasta Pechová – PC 
poradenství. Phdr. Vladimír Zikmund – psy-
choterapeut. On-line poradna na www.dobri-
sek.cz. 

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na 
https://www.facebook.com/dobrisek.
Informace a přihlášky: Aneta Szabová, tel.: 
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

BABI A DĚDA NA 
HLÍDÁNÍ – máte 
životní zkušenosti 
a chu pomoci za 
malou odměnu mla-

dým rodinám, rádi se s Vámi setkáme a také 
uvítáme rodiče, kteří tuto službu potřebují. 
Info: L. Bubancová, tel. 603 199 265. 

DOBŘÍŠEK V ZÁŘÍ

DOBŘÍŠSKÝ 
FESTIVAL 
VÍNA 
5. 9. 2015

Dovolujeme si vás pozvat na první ročník me-
zinárodního festivalu vín, který se bude konat 
v sobotu 5. září 2015 na náměstí Komenské-
ho v Dobříši. Mimo vynikajících vín z více jak 
15 zemí světa budete moci ochutnat i rozličné 
delikatesy, které k vínu neodmyslitelně patří. 
Celou akci bude doprovázet bohatý kulturní 
program, mimo jiné s vystoupením hudebních 
skupin mnoha žánrů – Forte, TiNg, Petr Kalandra 
memory band a dalších. 
Festival potrvá celý den od 11 do 22 hod. 

Akce se koná za podpory města Dobříš a s při-
spěním společností Dokas Dobříš, s.r.o., Bios 
Dobříš, s.r.o., Vodohospodářská společnost 
Dobříš, s.r.o., a Energon Dobříš, s.r.o. 

Těšíme se na vás! Více informací naleznete na 
dfv.tombalina.cz



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 11

To vy dnes nemůžete znát …
Hlavní myšlenkou Spolku E-Plus při plánování tohoto projektu byla představa sbližování 
generací. Mládež se měla dozvědět o dřívější době, kterou si dnes jen těžko dokáže před-
stavit a pochopit ji. Seniorům se měl oživit jejich společenský život a obohatit jejich čas 
o mladé posluchače. 

Americký varhaník 
českého původu Karel 
Paukert zavítal na Dobříš

Dne 29. července 2015, po koncertním ev-
ropském turné a koncertech v Brně a Měl-
níku, navštívil město Dobříš pan Karel 
Paukert, uznávaný varhaník z Clevelandu. 
Při této příležitosti se mistr zajímal o naše 
varhany a o projekt obnovy dobříšských 
varhan. Předseda spolku Ivo Kylar jej infor-
moval o založení spolku a záměru vestavby 
nového nástroje do původní pseudoba-
rokní skříně a předal mu k prostudování 
návrh projektu vypracovaného organolo-
gem p. Svobodou. Pan Karel Paukert do-
poručuje postavit nástroj s mechanickou 
trakturou, dvoumanuálový s max. 16 rejs-
tříky. Není zastáncem instalace vyřazených 
a nepoužívaných nástrojů. Tyto přestavby 
jsou značně riskantní a výsledek nemusí 
splňovat očekávání. Z jeho pohledu je lépe 
postavit nástroj nový i za cenu, že to bude 
trvat déle. Příjemné setkání zakončil mistr 
improvizací na stávající nástroj od K. Ei-
senhuta. 

Karel Paukert (* 1. ledna 1935, ve Skutči) je 
český varhaník, hobojista a umělecký kurátor, 
který emigroval do USA a žije v Clevelandu 
v Ohiu. Působil také jako hudební pedagog.
Po studiích na Pražské konzervatoři studoval 
ještě na Královské konzervatoři v Gentu. Dva 
roky potom žil v Belgii, kde zastupoval profeso-
ra Gabriela Verschraegena v katedrále St. Bavon 
a byl jeho asistentem na konzervatoři. Do USA 
emigroval v roce 1964, v roce 1972 získal ame-
rické občanství. Vyučoval nejdříve na Washington 
University v St. Louis, od r. 1968 do r. 1974 byl 
profesorem varhanní hry na Northwestern univ. 
v Evanstonu (Chicago), v roce 1974 se stal ře-
ditelem hudební sekce Clevelandskeho muzea 
a od roku 1976 vyučoval na Hudebním institutu 
v Clevelandu. Od roku 1979 je tam varhaníkem 
kostela sv. Pavla. Po roce 1989 se do Čech pra-
videlně vrací, vyučuje varhanní hru a především 
koncertuje. Na Dobříši žije jeho bratr Vladimír 
Paukert. 

Zpracoval Ivo Kylar

Židovství je úzce spojené s městem Dobříš 
i Muzeem Dobříš

Díky usilovné práci paní Jindřišky Rosenbaumové se nám 
povedlo dát dohromady střípky z historie Židů na Dobříš-
sku. Texty, které byly připravené pro naše muzeum, mapují 
historii židovského obyvatelstva a židovských staveb. Při 
slavnostním otevření muzea všechny přítomné hosty a ná-
vštěvníky překvapil velvyslanec státu Izrael Gary Koren, který 
historii Židů na Dobříšsku zná a se zájmem o ní s přítomnými 
diskutoval. Aby toto téma nebylo jen zpracovanou písem-
ností, se kterou se dále nepracuje, snažíme se šířit historii 
dále mezi obyvatele města. To vše ve spolupráci s městem 

Dobříš a Nadačním fondem obětem holocaustu. Díky nim se děti a studenti škol budou moci od října 
letošního roku dozvědět mnohé o tom, jak žily v minulosti židovské rodiny, jaká byla jejich životní 
cesta. A také to, jaké byly dopady 2. světové války na židovské obyvatele z Dobříše a okolí.
Zapojilo se i město Dobříš a pan Pavel Bodor, a to odkazem paní Maškové z Dobříše, rodačky z Čes-
kého Brodu, která sepsala příběh své rodiny o záchraně Židů v Českém Brodě. Při setkáních a ná-
vštěvách tamního starosty a ochoty města Český Brod se dostalo i paní Maškové přijetí a možnosti 
předat tento příběh do míst, kde rodina paní Maškové zachránila tamní Židy i přes strach, který byl 
s touto záchranou spojený.

Bc. Eliška Březinová, DiS. 

Český svaz chovatelů Dobříš pořádá tradiční  
CHOVATELSKOU VÝSTAVU  

12.–13. září 2015

Parčík u pomníku J. Husa
Výstava je otevřena: 

SO 8.00–16.00; NE 8.00–15.00

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

I v letošním roce je nám 
potěšením vás pozvat 
na tradiční Svatovác-
lavskou slavnost, která 
se uskuteční v sobotu 

12. 9. od 10 do 18 hodin. V zámecké konírně 
bude přichystána výstava o historii a součas-
nosti firmy Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.
Od 5. září do 30. listopadu bude probíhat 
v Galerii JCM výstava malíře Pavla Filina s ná-
zvem „EMOCE V POHYBU“. Autor tvoří olejo-
malby pomocí špachtle. 
Při pohledu na jeho obrazy ucítíte bezprostřed-
ní blízkost obnažených lidských charakterů. Ver-
nisáž výstavy proběhne 4. 9. od 18.00. Otevře-
no: září po–ne: 9–17 h., říjen a listopad út–ne: 
9–16 h. Vstupné 40 Kč.
19. 9. si nenechte ujít Cenu města Dobříše 
v krásném zrcadlovém sále.

Září 2015

  5. 9. – 30. 11. Výstava Pavel Filin 
12. 9. Svatováclavská slavnost
19. 9. Cena města Dobříše – zrcadlový sál
26. 9. Den se zvířátky – anglický park

Zámek Dobříš

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

V první fázi spolek navázal spolupráci s panem 
Mgr. Vítem Řehořem, učitelem z 1. ZŠ Dobříš, 
který učí jak občanskou výchovu, tak i děje-
pis. Následně se s žáky 9. ročníků naplánoval 
program a po konzultaci s Domovem seniorů 
Dobříš a Klubem důchodců se mohly uskutečnit 
první rozhovory. 
„Dojmy žáků základní školy byly z počátku smí-
šené, žáci nevěděli, co je čeká. Po prvním dni pl-
ném rozhovorů a opadnutí „trémy“ se však děti 
vracely nadšené. Během rozhovorů bylo často 
při vzpomínání seniorů slyšet: „To vy nemůžete 
znát…“ a mnohdy se povídání zvrhlo v nezadr-
žitelný smích z obou stran.
Žáci se dozvěděli, jaký byl život dříve v poválečné 
době i mnoho o historii města Dobříš a jeho oko-
lí. Pak už následovalo zadání úkolu žákům. Děti 
vypracovávaly články z jednotlivých rozhovorů.
Díky tiskárně pana Petra Dvořáka z Dobříše se 
mohly zrealizovat následné expozice. Kromě ob-

razů a článků vznikly také filmy o celém projektu. 
První výstava se uskutečnila 22. června 2015 od 
10.00 hod. v městské knihovně. Druhá následo-
vala 25. června 2015 v domově seniorů, kde byla 
galerie zanechána na delší dobu.
Prvního promítání se zúčastnila také paní Mgr. 
Petra Neubergerová, které spolek velmi děkuje 
za podporu. Poděkování patří také sociálnímu 
fondu městského úřadu, který projekt podpořil.
„Když si vzpomeneme na milé reakce všech 
zúčastněných, na radost a porozumění na-
příč generacemi, vidíme, že projekt nebu-
de jen krátkodobým. Plánujeme navázat 
i v dalších letech, mladí reportéři nám ne-
ustále dorůstají a senioři nám mají mnoho 
co vyprávět. Můžeme se takto od sebe na-
vzájem mnoho naučit. A co je krásnějšího, 
než když se mezi sebou generace uznávají 
a sbližují?“ shrnují celý projekt jeho organizá-
toři ze spolku E-Plus.  

V sobotu 26. 9. v odpoledních hodinách zveme 
milovníky zvířat do anglického parku na Den se 
zvířátky. Program pro vás opět připravuje Zá-
chranná stanice Hrachov. 



12� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Škola TAEKWON–DO 
I.T.F. GBHS 

V Dobříši již několik let působí skupina největší 
školy Taekwon-Do I.T.F v České republice Ge-
-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně 
pořádá nábor nových členů do oddílu. Víc než 
na sportovní stránku je kladen důraz na výuku 
umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena 
především na mládež školního věku, ale člen-
skou základnu tvoří i děti předškolního věku 
i již dávno plnoletí. Tréninky vedou kvalifikovaní 
trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, 
velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. 
Tréninky budou probíhat pravidelně v tělocvič-
ně u staré školy pod vedením hlavního instruk-
tora Martina Zámečníka (VI. dan, 603 302 739) 
dle rozpisu na stránkách školy www.tkd.cz v sek-
ci rozpis tréninků.

Svatováclavská slavnost na zámku Dobříš  
se ponese na hudební vlně
Už popatnácté se letos na zámku Dobříš uskuteční tradiční Svatováclavská slavnost. Vrchol turistic-
ké sezony se letos ponese na hudební vlně, zámecké komnaty se na celou sobotu 12. září promění 
v dobové koncertní salonky.
Celodenní program začíná v 10 hodin, návštěvníci se jako každým rokem mohou těšit na kostýmo-
vané prohlídky zámecké expozice. V hostinské části navíc prohlídky obohatí žáci ZUŠ Dobříš, kteří 
pod vedením pana ředitele Jana Voděry nacvičili tematická hudební vystoupení. 
V odpoledních hodinách se přilehlý francouzský park promění v hravý prostor pro celé rodiny. Bo-
hatý zábavný a soutěžní program pro děti pořádá Aerobik Studio Orel pod vedením Denisy Havlíč-
kové. V zahradě uvidíte také ukázky sokolnictví a zavítají mezi nás i šermíři. Na nádvoří zámku ani ve 
francouzském parku nebudou chybět stánky s občerstvením a suvenýry.
Také letos se návštěvníci z Prahy mohou na dobříšskou slavnost svézt speciálním parním vlakem, 
který bude vypraven v 10 hodin z nádraží Braník.  Více informace na www.zamekdobris.cz

Tradiční motoristický závod ovládne první zářijový víkend

Klání o pohár Elišky Junkové doplní výstava a slavnostní defilé na zámku Dobříš.
Poprvé se jel závod v roce 1908. Tradice automobilového závodu do vrchu ze Zbraslavi do Jíloviště 
u Prahy trvá dodnes, o pohár Elišky Junkové se letos pojede v sobotu 5. září. Oproti minulým rokům 
se ho zúčastní pouze historická vozidla a vzpomínkový závod bude pokračovat také v neděli, kdy se 
na nádvoří zámku Dobříš uskuteční výstava vozidel a obrazů malíře Václava Zapadlíka. Víkendovou 
akci slavnostně zakončí kolem 17. hodiny závěrečné defilé. Michaela Rozšafná

Vzpomínka

Dne 13. srpna tomu byl rok, 
co navždy odešel náš milovaný 
manžel, tatínek a dědeček, vá-
lečný veterán, hrdina 2. světové 
války, pan Valter Zimmermann. 
Vzpomeňte s námi na šastného 

člověka, jemuž byla rodina nade vše. 
S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

26. srpna uplynulo 10 smutných let ode dne, 
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka 
a babička, paní Staša Pokorná z Dobříše.

Stále vzpomíná dcera Alice s rodinou.

Dne 7.9. by se dožila naše milovaná mamin-
ka, babička, paní Anežka Kohoutková, 95 let. 
Stále vzpomínáme a 22. 7. jsme si připomněli již 
smutných deset let od jejího odchodu.

Zarmoucená rodina.

Dne 28. 9. uplynou 3 roky 
ode dne, kdy nás náhle na-
vždy opustila ve věku 78 let 
paní Anna Krásová z Dob-
říše.

Vzpomínají dcera 
a vnukové.

Tam na druhém konci břehu jsou 
lidé mému srdci milí, co dali nám 
svou něhu v nejednu těžkou chvíli.
Dne 2. 9. 2015 by Ladislav 
Vartecký z Dobříše oslavil 
své 80. narozeniny. Nikdy 
nezapomeneme.

Manželka Marie, dcery Marie, 
Dana a Laděna s rodinami a všichni ti, 

co si vzpomenou.

Poděkování

Chci poděkovat všem sestřičkám a sanitárkám 
z odd. I B Masarykova sanatoria Dobříš a reha-
bilitační sestře p. Evě Gruntorádové a p. Kaiser-
ové za příkladnou péči a lidský přístup při mém 
rehabilitačním pobytu. Děkuji. 

Alena Plevková, Dobříš 126

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Trnkový květ se představuje!
Trnkový květ, z.s., je nová nezisková organizace působící v našem městě. Jejím cílem je především 
založit a provozovat malou základní školu (ZŠ TRNKA Dobříš), která bude představovat další 
variantu základního vzdělávání pro dobříšské děti. Trnkový květ chce také spolupracovat s dalšími 
dobříšskými organizacemi a podílet se na komunitním dění v obci a jejím okolí. 
Pokud vás téma děti a škola zajímá, přijměte pozvání na akce pořádané Trnkovým květem.

za spolek Trnkový květ Mgr. Jana Zajícová, Mgr. Jitka Urbanová, 
MUDr. Magdalena Ježková, Mgr. Petra Klvačová, Ph.D.

Přemýšlíte o tom, jak se má vaše dítě ve škole? Nevíte, jaký typ základní školy pro své dítě 
zvolit? Jak si představujete komunikaci a spolupráci mezi rodičem a školou?  
Nezisková organizace Trnkový květ, z. s., pro vás připravila diskusní večer na téma:
JAK MŮŽE FUNGOVAT SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA?
24. září 2015 od 19 do 21 hodin v Městské knihovně Dobříš
Představíme vám spolek Trnkový květ a projekt ZŠ TRNKA. Hosty večera budou paní Vlasta Bešče-
cová, bývalá ředitelka základní školy v Praze, a paní Petra Zvolská, zakladatelka soukromé základní 
školy Purkrabka.
Přijte se s námi pobavit o tom, jakou školu byste pro své dítě chtěli. Těšíme se na vás!
Další akce připravované spolkem Trnkový květ:
• říjen – 22. 10. 2015, 15–17 h.  Čtenářská dílna pro děti a rodiče v městské knihovně
• listopad – 18. 11. 2015, 19–21 h. Debata na téma: Vztah rodiče – škola s paní 
 Kateřinou Círovou, zakladatelkou Rodičovských kaváren v ZŠ Kunratice

Jazykové kurzy s hlídáním dětí
Cizí jazyk je v dnešní době nutností pro uplatnění na pracovním trhu. A tuto nutnost bere každý 
zaměstnavatel jako samozřejmost. Ráda byste v rámci mateřské dělala i něco pro sebe, ale nikdo 
nepohlídá vaše děátko? Nevadí… pokud chcete zdokonalovat svoji angličtinu nebo španělštinu 
a prckovi je 2 a více, pomůžeme 

Nabízíme jazykové kurzy s hlídáním dětí. 
O děti se postará školený personál školky, hlídá-
ní je pro děti od 2 let. Hodiny probíhají v prosto-
rách Česko-anglické školky Dobříš (MATEŘSKÁ 
ŠKOLA HAPPY FLOWERS, s.r.o.).
Vy můžete procvičovat mozkové závity a děti 
se zabaví. Starší děti mohou využít odpolední 
kroužky a zapojit se do činnosti spolu se škol-
kovými dětmi.
Výběr je široký: pro sportovce, umělce, před-
školáky. Zábava a vzdělání zajištěno. Všechny 
kroužky jsou pro děti od 2 do 6 let.
• VÝTVARNÝ KROUŽEK – Náplní je poznává-
ní různorodých materiálů, technik a možností ve 
výtvarném vyjádření. 

• SPORTOVĚ-POHYBOVÝ KROUŽEK – Ná-
plní je především jóga a dále pohyb – aerobik 
– cvičení při hudbě, prostorová orientace… 
• HUDEBNĚ-DRAMATICKÝ KROUŽEK – Děti 
hrají divadlo, spolupodílí se na přípravě masek 
a kulis, zpívají a „muzicírují“ na hudební nástroje. 
• PŘEDŠKOLÁČEK – CVIČENÍ PRO ROZVOJ 
JEMNÉ MOTORIKY – Práce s pracovními listy 
(správné držení tužky – pastelky), obtahování 
šablonek, skládání papíru, dokreslování, navlé-
kání korálků, uvolňovací cvičení apod.

Lenka Housková, tel.: 722 357 608, email: an-
glickams@seznam.cz, více o kurzech pro děti 
a dospělé na webu školky.
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Tábor Zlatého listu 2015: Římané
Letos se tábor stejně jako minulé roky konal na louce u Starého Budětína. Tento rok jsme byli římští 
patriciové,  kteří od císaře Vespasiána dostali za úkol znovuvybudovat Říši římskou poničenou po 
barbarských nájezdech a krutovládě císaře Nera. Obnovovali jsme římské cesty, akvadukty, domy 
a vyzkoušeli si gladiátorské hry v koloseu. Museli jsme se vycvičit v boji v legiích, abychom porazili 
barbary, kteří na nás neustále doráželi, a oběmi si získat přízeň bohů pro lepší bodové hodnocení 
našich staveb.
Na táboře nesměl chybět také dvoudenní výlet po okolí tábora, výlet do Horažovic, trochu netra-
diční vodní olympiáda, společné hry se skautkami, slavnostní ohně a také čajovna.

Tábor byl skvělý, myslím, že každý se naučil něco 
nového o svém okolí i o sobě a že se všichni tě-
šíme na příští rok.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pomoci s rea-
lizací tábora, městu Dobříš za celoroční podporu 
oddílové činnosti, fi rmám Advanced Risk Manage-
ment a LEGO za odměny do celotáborové hry.

Hamlet

Aerobik studio Orel Dobříš otevře dveře všem dětem, které mají rády pohyb. Od 14. 9. začínají 
v orlovně sportovní kurzy pro děti již od 1 roku. Nabídka pro letošní rok je opravdu pestrá. Máme 
nabídku pro každého:

Kurzy probíhají v orlovně, ul. 28. října 451 
(za Penny Marketem, pod budovou Policie ČR).
Zápisy na kurzy: vždy od 16.00 do 18.00 hod., 
a to v pondělí 31. 8., středa 2. 9., pondělí 
7. 9. a středa 9. 9. 
Podrobné informace na: www.aerobikdobris.
cz, nebo volejte 731 619 667 (Denisa Havlíčko-
vá), 603 904 952 (Klára Jandová) a pište na aero-
bikdobris@seznam.cz.

TJ Sokol od září září
Prázdniny utekly jako voda a je tu zase nový školní i cvičební rok. I my v Sokole jsme si 

užívali prázdnin; na začátku se oddíl žen a rope skippingu vypravil do Plzně ukázat svá vystoupení, 
oddíly fl orbalu měly soustředění na Špičáku. Ve druhé polovině prázdnin se konaly dva turnusy 
letního dětského tábora na Častoboři.
Od září vás zveme opět do Sokolovny na cvičení. Nabídka cvičebních hodin je opravdu pestrá pro 
děti i dospělé. Rozvrh cvičebních hodin TJ Sokol Dobříš pro cvičební sezónu 2015 + 2016 
najdete na www.sokoldobris.cz nebo na našem facebooku www.facebook.com/TJSokolDobris. 
Noc sokoloven
V pátek 11. září jsme se i my zapojili do celostátní akce Noc sokoloven. Pro členy i veřejnost bude 
připraven bohatý program. Těšit se můžete na komentovanou prohlídku sokolovny, aerobik, rope 
skipping, kruhový trénink i na vystoupení našich oddílů. Časový harmonogram bude upřesněn na 
nástěnce sokolovny a na webových stránkách. Budeme se na vás těšit. Nezapomeňte si pohodlné 
sportovní oblečení a obuv.

Žactvo OK Dobříš druhé 
v kraji
Orientační běh těží z rostoucí popularity 
sportů v přírodě i běhání jako takového, 
a tak je v posledních letech na krajských 
závodech v orienáku obvyklá účast kolem 
600 startujících. Silná konkurence jak kva-
litou, tak množstvím je především v dět-
ských kategoriích a nás může těšit, že ne-
malou měrou k tomu přispívají i závodníci 
OK Dobříš.
Díky rozrůstající se základně obsazují mladí 
dobříšští sportovci už téměř všechny žákovské 
a dorostenecké kategorie a ve většině z nich se 
ti nejlepší umísují na předních místech. Letoš-
ní jarní sezóna měla několik vrcholů v podobě 
mistrovství Středočeského kraje a ani z jednoho 
neodjížděli dobříšští reprezentanti bez medaile. 
Mezi nejúspěšnější závodníky našeho oddílu 
patřili Honza Tachezy se 4 medailemi, třikrát se 
na stupně vítězů v krajském přeboru postavila 
Julie Nentvichová a dvakrát Julie Bambousková, 
Jáchym Nový a Veronika Arnoštová. Úspěšní byli 
ale i dospělí, Kamil Arnošt a Martin Bambousek 
vybojovali na jaře po třech medailích.
Úspěch v závodě štafet
Vysokou prestiž má mezi přeborovými závody 
soutěž štafet, kdy běží v jednom týmu 3 závod-
níci, a výsledek je tak společným dílem všech tří 
členů týmu. Štafetové mistrovství se letos ko-
nalo v Praze – Chuchli, již tradičně dohromady 
s pražskými oddíly. Poprvé se na tomto závodě 
ukázala síla OK Dobříš, kdy jsme jednak napříč 
několika kategoriemi postavili celkem 15 tříčlen-
ných štafet, a hned několik z nich si na závěr 
závodu stouplo na stupně vítězů. Všechny své 
soupeře mezi mladšími žáky porazila sestava 
Janda, Arnoštová, Kučera, v kategorii nejmlad-
ších dětí jsme na stupních vítězů měli dokonce 
dvě štafety (Nový, Bambousková, Jiras a Lorenc, 
Vališová, Housková) a mezi veterány se na třetí 
místo probojovala trenérská štafeta ve složení 
Bambousek, Arnoštová a Arnošt.
Stabilní výkony během celé jarní sezóny pak 
vedly k tomu, že v celkovém pořadí krajského 
poháru se mezi nejlepšími třemi ve svých kate-
goriích umístili Jáchym Nový, Julie Nentvichová 
a Ondřej Janda. V celkovém pořadí krajského 
poháru žactvo OK Dobříš obsadilo druhé místo, 
hned za oddílem SK Kamenice, který patří dlou-
hodobě mezi nejlepší kluby v celé republice.
Na podzim na mistrovství republiky i na 
Vodňanského kapra
V současnosti už se připravujeme na podzim-
ní část sezóny, kdy ti nejlepší budou mít šanci 
reprezentovat Středočeský kraj na Mistrovství 
ČR štafet a družstev. Kromě toho nás ale čeká 
celá řada víkendových závodů a dalších akcí ne-
jen v okolí Dobříše, ale např. i vyhlášený závod 
Vodňanský kapr v jižních Čechách, kde vítězové 
získávají jako hlavní cenu živého kapra. A těšíme 
se, že se k nám na tyto akce přidají i noví zájem-
ci o sportování v přírodě, kterým je náš oddíl 
otevřený.

OK Dobříš

Nejlepší štafeta 
mladšího žactva ze 
všech oddílů Prahy 

a Středočeského kraje 
pochází z Dobříše.

Gymnastika Dobříš přijímá od září 2015 nové 
členy do přípravky. Děvčata ročník narození 
2010, 2011, chlapci ročník narození 2009, 2010. 

Nábor proběhne: 
30. 9. od 15.00–16.00, 2. 10. od 17.00–
18.00, 7. 10. od 15.00–16.00, cvičební úbor 
a pití s sebou. 

Vedoucí Marie Michlová

• Batolátka 1–3 roky (všestrannost)
• Školička 3–5 let (všestrannost)
• Předškoláčci 4–6 let (všestrannost)
• Děti na startu 6–9 let (všestrannost)  
 NOVÝ CELONÁRODNÍ PROJEKT!
• Mini aerobik 5–9 let
• Roztleskávačky 6–10 let
• Gymnastika 6–10 let
• Hooping 8–14 let

• Dětský aerobik 9–14 let
• Zumba & Dance 9–14 let
• Hip-hop od 9 let
• Oddíl závodního aerobiku: 
 závodní PŘÍPRAVKA 
 (ročníky 2008, 2009, 2010)
 závodní ZUMBA TEAM 
 (děti od 9 let a dospělí)

Aerobik studio Orel Dobříš
Nabídka využití volného času pro děti a mládež ve školním roce 2015/2016
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POKUTY celkem hotově i na složenku:
 71 350 Kč
POČET PŘESTUPKŮ: 151 
Vybírám z oznámení: 
1. 6. 2015 V 10.30. hod. Vloupání do dom-
ku. V oblasti Na Kole došlo k možnému vlou-
pání. Na místě byla zjištěna díra v plotu, domek 
opuštěný a hlavně otevřený. Na místě se již 
žádný pachatel nenacházel. Událost, podezření 
z trestného činu vloupání a možné krádeže, byla 
nahlášena Policii ČR. 
Nálezy klíčů – 5. 6. ve 20 hod. na Alejce – od 
osobního vozidla, 25. 6. na desce památní-
ku padlých za sokolovnou, 29. 6. v telefonní 
budce u bývalého kina
6. 6. v 9.20 hod. Mladí sprejeři. V areálu 2. ZŠ 
v Dobříši se nacházely tři osoby, které stříkaly 
spreji na školní dlažbu. Hlídka po příjezdu oso-
by na místě zastavila a při kontrole u nich na-
šla spreje. Jednalo se o tři děti ve věku 12 let 
a 15 let. Uvedené děti se na místě strážníkům 
přiznaly. Jednalo se o spreje používané na vlasy, 
které je možné smýt vodou. Po dohodě s rodi-
či a se školou a hlídkou PČR Dobříš děti nápis 
odstranily.
12. 6. ve 2.45 hod. Alkohol za volant roz-
hodně nepatří. Hlídka strážníků spatřila na 
Mírovém náměstí v Dobříši osobní vozidlo 
Opel Zafi ra s podezřením, že řidič před jízdou 
požil alkoholické nápoje. Byl zastaven v ulici 
Příbramská. U řidiče, r. 1988, z Kolína byla pro-
vedena kontrolní dechová zkouška s výsledkem 
0,54 promile alkoholu v dechu. Policie ČR si ce-
lou věc převzala k dalšímu šetření. 
22. 6. ve 13.30 hod. Autohlídka strážníků 
zjistila neuzamčené vozidlo. Klíče od vozu vi-
sely v zámku. Byl zjištěn majitel z Větrníku, ulice 
Jeřábová. Přestupek byl řešen domluvou. 
26. 6. Pátek – konec školy. Rozdávalo se vy-
svědčení. Strážníci již od rána dohlíželi na bez-
pečnost dětí u základních škol a na bezmála 
30 místech po celé Dobříši prováděli kontroly. 
Zaměřili se také na parky, zda v nich nezletilí ne-

zapíjejí vysvědčení alkoholem. Kontroly proběh-
ly tentokrát bez závad. 
27. 6. v 9.40 hod. Dopravní nehoda v ulici Hu-
sova. Řidička osobního vozu Peugeot z Oubě-
nic, r. 1959, poškodila svou neopatrností nově 
osazené obrubníky. Na místo byla přivolána do-
pravní policie Příbram. 
27. 6. v 1 hod. Rušení nočního klidu. Když 
není rodič doma, dějí se občas prapodivné 
věci… Stalo se na Větrníku, kdy si tři mladíci 
udělali mejdan, ovšem mejdan se vším všudy, 
celý Větrník „nezamhouřil oko.“ Přivolaní stráž-
níci udělali všemu konec a zjednali pořádek. 
28. 6. od 22 do 23 hod. Proběhla kontrola 
chatových oblastí. Jednalo se o Budínek a Kra-
mářku. Do preventivních akcí zaměřených na re-
kreační oblasti se zapojují naši strážníci častěji. 
Pachatelé si vybírají většinou odlehlé a špatně 
zabezpečené objekty, obzvláště ty, ke kterým se 
dá dobře zajet automobilem. Pro případ vloupá-
ní je dobré pořídit si fotodokumentaci cenných 
věcí a poznamenat si výrobní čísla elektrických 
přístrojů. Důležité je také všímat si pohybu po-
dezřelých osob či vozidel a takovou věc případ-
ně nahlásit na Policii ČR – nebo našim strážní-
kům na číslo 602 370 677. 
29. 6. ve 13 hod. Prověřování dlouhodobého 
stání motorového vozidla na Tarásku. Ozná-
mil občan… Vozidlo údajně stojí bez pohybu na 
místě delší dobu. Zabírá místo ostatním. Z naší 
strany proběhla kontrola. Vozidlo nebylo krade-
né. Má platnou TK. Řidič takového vozidla se 
nedopustil žádného pochybení. Vozidlo na mís-
tě může stát nadále. 
29. 6. ve 2.05 hod. proběhla kontrola hos-
tinských provozoven na Dobříši. Strážníci 
kontrolovali provozní dobu v 10 provozov-
nách v našem městě, a to dle Obecně závazné 
vyhlášky města č. 5/2014 o omezení provozní 
doby hostinských provozoven. Kontroly pro-
běhly bez závad. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele 
MP Dobříš

PROGRAM ZÁPASŮ 
MFK DOBŘÍŠ – ZÁŘÍ

Muži A    
   5. 9. sobota  17.00 Dobříš – Sázava 
 13. 9. neděle  17.00 Vraný – Dobříš  
 19. 9. sobota  16.30 Dobříš – Lhota
 26. 9. sobota  16.30 Ostrá – Dobříš  

Muži B
  6. 9. neděle  17.00 Dobříš – Krásná Hora 
20. 9. neděle   16.30 Dobříš – Jince

Muži C 
12. 9. sobota  17.00 Dobříš – Mokrovraty
20. 9. neděle  16.30 Nový Knín B – Dobříš 
27. 9. sobota  16.30 Dobříš – Kytín

Dorost starší (mladší)
13. 9. neděle  10.15 (12.30) 
  Dobříš – SK Rakovník
27. 9. neděle  10.15 (12.30) 
  Dobříš – T. Rakovník

Žáci starší 
12. 9. sobota  10.15  Dobříš – SK Rakovník
28. 9. pondělí   13.00  Dobříš – Slaný

Žáci mladší 
12. 9. sobota  12.00  Dobříš – Obecnice
26. 9. sobota  12.00  Dobříš – Tochovice

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a  stránky: www.mfkdobris.cz. Přijte podpo-
řit naše hráče.

Výbor MFK Dobříš

Zastupitelstvo obce schválilo:
� celoroční hospodaření obce a závěrečný 
účet obce za rok 2014 včetně zprávy nezávis-
lého auditora o výsledku přezkoumání hospo-
daření obce Stará Hu za rok 2014 s výhradou 
nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku 
hospodaření s přijatým nápravným opatřením

� účetní závěrku obce Stará Hu za rok 2014

� záměr pronájmu pozemku parc. č. 294/5 
v obci a k.ú. Stará Hu

Zastupitelstvo obce neschválilo:
� podle § 6 odst. 5 písm. a) a § 44 písm. d) 
zákona č. 128/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpi-

sů, pořízení změny územního plánu Stará Hu 
týkající se pozemků za dálnicí po pravé straně 
směrem na Dobříš

V diskusi pan starosta podal informace o:
� aktuální situaci v rámci využití dotace na 
zajištění techniky – nákladního auta, kontejne-
rů a štěpkovače – z dotace „Svážíme bioodpad 
v obci Stará Hu“

� stavu prací na stavbě chodníku u vlečky – 
Krásný život a rekonstrukci autobusové zastáv-
ky Knínská – u hřiště
Paní Sklenářová se dotázala na situaci v pláno-
vaných úpravách železničních přejezdů a ná-
stupiště s ohledem na zaregistrované práce 
u přejezdu směrem na Mokrovraty

Pozvánka

Zveme občany naší obce na 7. veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Stará Hu, 
které se koná v pondělí dne 7. 9. 2015 od 
18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu.

Svoz nebezpečného odpadu 
v obci Stará Hu:

Proběhne v termínech 26. 9. 2015 a 31. 10. 
2015 na těchto místech:
Zastávka autobusu na Nový Knín 14.08 hod., 
před OÚ 14.20 hod., u bývalého obchodu 
14.37 hod. (Družstevní)

ČINNOST MP ZA MĚSÍC ČERVEN 2015

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Obecní úřad Stará Hu, 
Karla Čapka 430, 
262 02 Stará Hu
Tel.: 318 522 269 

Zprávy ze 6. mimořádného zasedání Zastupitelstva 
obce dne 29. 6. 2015

Kontakty 
Městská policie Dobříš, 
Mírové náměstí 230, Dobříš
mobil: 602 370 677
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Obec Stará Hu 
www.starahut.eu

Zprávy z obce
Ani letošní léto není výjimkou a v naší obci probíhalo hned několik rekonstrukcí a staveb.
U vstupu do obce byla vybudována druhá část chodníku směrem ke Krásnému životu. Umožní 
bezpečný přechod všem, kteří jdou od Knínské ulice nebo Krásného života směrem na Dobříš 
či opačným směrem. Přejít mohou na přehledném úseku komunikace II/114. Další činností byla 
rekonstrukce autobusové zastávky na Knínské ulici u fotbalového hřiště. U budovy bývalé družiny 
byla provedena výměna střechy s jejím zateplením. Areál mateřské školy byl opatřen novým oplo-
cením. Zaregistrovali jste také jistě plošnou opravu prasklin v asfaltovém povrchu komunikací po 
celé obci. 
Letošní léto bylo také ve znamení potěšujících zpráv, kdy byly obci schváleny hned dvě žádosti 
o dotace – jedna je na opravu povrchu víceúčelového hřiště ze Středočeského fondu rozvoje obcí 
a měst. Druhá se týká pořízení nákladního vozu, kontejnerů a dalšího příslušenství v rámci dotace 
ze Státního fondu životního prostředí ČR Svážíme bioodpad z obce Stará Hu. Věříme, že vás 
v blízké době budeme moci informovat o úspěšném čerpání těchto dotací.

Pouové posezení 

V pořadí již 4. Pouové posezení se opět vydařilo. Ani teplé a dusné počasí neodradilo návštěvníky 
od strávení velice příjemného odpoledne s kapelou „Starý kamarádi“. Rozchod účastníků již do-
provázely první dlouho očekávané dešové kapky. Děkujeme tímto pánům Libickému, Šastnému, 
Horovi a Bedřichovi za krásné písničky. Jáhnu Petrovi pak děkujeme za konání bohoslužby Slova, 
které se každoročně ujímá. 

Připomeňme si také X. ročník Pouové soutěže v požárním útoku, kterého se v letošním roce po-
prvé zúčastnilo i družstvo našich žen

Poděkování

Ráda bych tímto poděkovala členkám SPOZu 
ve Staré Huti paní Aničce Pechanové a paní 
Lence Kubátové za milou návštěvu, kterou mě 
poctily při příležitosti oslavy mých kulatých na-
rozenin. Děkuji jim za milá a vřelá slova a také 
za krásný věcný dar a květiny. Děkuji také Klubu 
důchodců ve Staré Huti za blahopřání, hezký 
věcný dárek a květiny. 

Miloslava Chýlová

Děkujeme touto cestou všem přátelům a zná-
mým, kteří v tak hojném počtu přišli dopro-
vodit na poslední cestě dne 24. 7. 2015 pana 
Františka Pecku. Rovněž bychom chtěli podě-
kovat Sboru dobrovolných hasičů ze Staré Huti 
a Dobříše, příslušníkům Policie ČR a všem sou-
sedům za pomoc. Patří vám všem náš velký dík.

Manželka a synové s rodinami 
a maminka

Rodina Zimmermannova 
z Dobříše děkuje touto 
cestou všem, kteří před 
rokem v těžkých chvílích 
pomáhali při hledání pana 
Valtra Zimmermanna. Vře-
lý dík patří především há-
zenkářům ze Staré Huti, 
jejich rodinám a přátelům, 

kteří neváhali obětovat své prázdninové volno 
a trávili s námi desítky hodin v okolních lesích. 
Vzpomeňte s námi na hodného člověka, který 
nás opustil před rokem 13. srpna.

Manželka a dcery s rodinami 

Chtěla bych tímto poděkovat panu starostovi 
Petru Dragounovi a paní Lence Kubátové za 
srdečné blahopřání k mým osmdesátinám, za 
dárek a květinu. Dále pak Klubu důchodců za 
písemné přání.

Děkuji Jar. Křížová 

Ze základní školy 

Ahoj léto, ahoj 
prázdniny...

Letos jsme si opravdu užili horkého a slu-
nečného počasí. Těšíme se do naší staré, ale 
krásné školičky. Jsme zvědaví na nové žáky, 
na to, jak za dva měsíce vyrostli a zážitky 
z prázdnin. My, pedagogičtí pracovníci, jsme 
se potkávali i o prázdninách a chodili okuko-
vat, co vše se na tento školní rok připravuje. 
Objevili jsme spoustu nových změn – nová 
střecha nad bývalou družinou, nové dveře do 
tělocvičny, krásné dřevěné skříně, hromada 
nových učebnic a pomůcek. Touto cestou 
děkujeme Obecnímu úřadu ve Staré Huti, jak 
pečlivě se o naši školu stará. Připravujeme zá-
jmové kroužky a mnoho dalších akcí na celý 
školní rok. A možná přijdou i noví žáci ...? 

Dana Kunrtová
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Blahopřání

Den Seniorů – dne 1. 10. 2015 oslaví 
všichni senioři svůj svátek. Přejeme všem 
hodně zdraví a hodně elánu. 

V měsíci září oslaví své životní jubileum 
paní Jana Skůčková Marie Vodenková, Jin-
dřiška Petáková, Ludmila Rauvolfová, Jaro-
slava Chvojková a pánové Petr Vaněk, Viliam 
Uhlík, Václav Brajer a Václav Funěk. 

Srdečně blahopřejeme!

Vážená paní Petáková, 
k Vašemu životnímu jubileu Vám jako za-
sloužilé a dlouholeté člence Sboru pro 
občanské záležitosti přejeme všechno nej-
lepší, hodně zdraví, životního elánu a op-
timismu a doufáme, že nám i nadále zů-
stanete věrná s rozdáváním dobré nálady 
a neocenitelných rad. Za SPOZ a Obecní 
úřad ve Staré Huti Petr Dragoun, starosta.

V měsíci září se uskuteční u příležitosti 
oslavy životního jubilea pana Václava Brajera 
výstava jeho kreseb a obrázků. Je nám potě-
šením představit vám tvorbu tohoto činoro-
dého občana naší obce. 

SPOZ 

Již tradičně připravuje Sbor pro občanské 
záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty, 
kteří se v letošním roce dožívají životního 
jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny 
občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strá-
vili zde své mládí, ale také ty, kteří se do 
Staré Huti přistěhovali a naše obec se jim 
stala novým domovem. Letos se toto setká-
ní uskuteční dne 10. října 2015 od 14.00 
hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu 
Stará Hu.
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Nová sportovní tradice? 
Doufejme!

Dne 2. srpna proběhl ve Staré Huti 1. ročník 
běžeckého závodu „Běh na Kozí Hory“. Závod 
byl zařazen do běžeckého seriálu Brdský běžec-
ký pohár. Na Kozí Hory vyběhlo za příjemného 
letního počasí 72 závodníků, 44 mužů a 28 žen. 
Nejrychlejší mužem byl Zdeněk Pinc (oddíl MMB 
Třebenice), který tra 6 km zvládl za 20 minut 
a 46 sekund. Ženskou kategorii ovládla nadějná 
běžkyně a reprezentantka ČR v běhu do vrchu 
Pavla Zahálková ze Salomon týmu v čase 22 mi-
nut a 55 sekund.
Děkujeme všem sponzorům:
především Obci Stará Hu, jejíž starosta Petr 
Dragoun projevil pro závod velké pochopení, 
Cykloservisu Beran Dobříš, Nakladatelství Mladá 
fronta, Pivovaru Svijany, Výrobě zabijačkových 
specialit Martin Melichar Stará Hu, Památníku 
Karla Čapka ve Staré Huti a Hospůdce Na Rafan-
dě ve Staré Huti s vedoucím Broňou Horáčkem, 
která poskytla závodu výborné zázemí.
Poděkování patří i všem skvělým lidem, kteří ke 
zdárnému průběhu závodu pomáhali: Vendovi 
Cihelkovi, Kačce Cimburkové, Petře Čtvrtečkové, 
Honzovi Forejtovi, Báře Králíčkové, Ladislavu Smetanovi, Vladimíru Vymazalovi, Drahušce Wein-
zeittlové a Jarmile Zeidlerové. Libuše Vlachynská, ředitelka závodu 

Fotbal 

Mistrovská utkání podzim 2015
5. 9.  Velká Lečice – Stará Hu 17.00 hod.
12. 9. Petrovice – Stará Hu 17.00 hod.

19. 9. Stará Hu – Sk. Obory 16.30 hod.
26. 9. Obořiště – Stará Hu 16.30 hod.

Házená ve Staré Huti začíná 
19. září
První mistrovská utkání nového ročníku Ob-
lastního přeboru v národní házené se ve Staré 
Huti uskuteční v sobotu 19. 9. 2015. Na hřišti 
přivítáme týmy žen a mužů Spoje Praha. Další 
zápasy se budou hrát v Huti až v říjnu, kdy se 
také, poprvé od svého vzniku, zapojí do mis-
trovských soutěží družstvo mladších žaček. 

Protože ještě není rozpis všech utkání (doma 
i venku) přinášíme zatím jen termíny utkání na 
domácím hřišti.  
19. 9. 2015 9.00 ženy – Spoje Praha
 10.20 muži – Spoje Praha   
14. 9. 9.20 mladší žačky – Březno A 
 10.35 ženy – Březno
 11.50 mladší žačky – Březno B 
 13.00 muži Republikán Praha
24. 10. 11.00 muži – S. Podlázky

Poznámka k odpovědi pana 
Kadlece pozornému čtenáři:

Zcela správně v Novém směru č. 6  upozorňu-
je čtenář pan Klika na nedostatky, kterými se 
publikace pana Kadlece jen hemží. Již v roce 
2011 jsem ho na tytéž a mnohé jiné chyby 
a zkomoleniny upozornila doporučeným dopi-
sem. Do dnešního dne mi neodpověděl, což je 
u doporučené korespondence povinnost. Ani 
článek předsedy kronikářů České republiky, 
uveřejněný v Knínském zpravodaji, nepřivedl 
pana Kadlece k pečlivosti. Neuctivé vyjadřo-
vání o autorovi Letopisů, který žil tři generace 
před ním, ale podle něj „nikdy hamry neviděl“, 
nechávám bez komentáře, nebo je jasné, 
že skutečné stojící hamry vzhledem k mládí 
p. Kadlece nemohl vidět právě jen p. Kadlec.
Omluva žádná, opravené vydání žádné! Jelikož 
zarputile hájí vlastní časté chybování jako běž-
ný průvodní jev publikovaného, připomínám, 
že „co je psáno, je dáno“!
Lituji tedy ty,  kteří by v budoucnu chtěli čerpat 
z jeho prací, vydaných v letech 2010–2014.

Vrbenská, Praha 3

Památní Karla Čapka Vás 
zve na
Svátek barevného listí

V sobotu 26. 9. od 14 hodin začíná v Pa-
mátníku Karla Čapka Svátek barevného listí. 
Těšit se můžete na vernisáž výstavy, která 
osvětlí roli Karla Čapka při založení první 
české zednářské lóže Národ.
Program:
– vernisáž výstavy „Čapkova lóže Národ –  

Setkání se svobodnými zednáři“
– hudební vystoupení Swing bandu Dobříš
– přednášky: Luboš Antonín: Zednáři bez 

zástěry i se zástěrou, Jana Čechurová: 
Čapkova participace na svobodném zed-
nářství

– tradiční občerstvení
Srdečně vás zveme!

www.ungerauto.cz
723 720 721

Anenská 1916 • Dobříš 
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http://www.coffeenow.cz/













