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Pozvánka na veřejné
zasedání Zastupitelstva
města Dobříše,
které se uskuteční ve čtvrtek
15. 9. 2016 od 17.00 hod. v kulturním domě.
Z programu: běžné agendy • ma
jetkové věci • a dal.
Program jednání bude v termínu
zveřejněn na úřední desce města
Dobříše a na www.mestodobris.cz.
On-line přenos jednání na webu
města.

Novým
tajemníkem MěÚ
je Radek Řechka

Město Dobříš si vás dovoluje pozvat
na slavnostní večer u příležitosti udílení

CENY MĚSTA DOBŘÍŠE
v sobotu 17. září 2016 od 19.00 hodin
v Zrcadlovém sále zámku Dobříš
Zastupitelstvo města Dobříše udělilo cenu panu Stanislawu Górovi
za celospolečenskou a kulturní činnost ve městě Dobříši.
Po slavnostním předání ceny následuje koncert
Prague Cello Quartet

www.listy.dobris.net | www.mestodobris.cz

Na pozici tajemníka MěÚ Dobříš
byl ve výběrovém řízení vybrán
pan Radek Řechka. Do funkce ho
svým podpisem potvrdil ředitel
Středočeského krajského úřadu.
Funkci tajemníka vykonává od 1. 7.
2016.
Profesně byl doposud pan Radek
Řechka ředitelem a kvestorem sou
kromé Vysoké školy manažerské
informatiky, ekonomiky a práva.
Je bývalým aktivním sportovcem
a v současnosti členem MFK Dob
říš. Zastával také veřejné funkce
člena Zastupitelstva města Dobříše
a Rady města Dobříše jako nezá
vislý člen za TOP 09. V souladu se
zákonem o obcích však, z důvodu
neslučitelnosti výkonu veřejné
funkce s pracovním poměrem na
obecním úřadu, musel na obě ve
řejné funkce rezignovat.
Přejeme mu hodně úspěchů na
tomto náročném a odpovědném
pracovním postu.
red.-jka

Mobilní síť VZP ČR
Vážení občané,
v souvislosti s projektem Mobilní síť VZP ČR vám město Dobříš
ve spolupráci se Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR nabí
zí novou službu, poskytovanou
pracovníky VZP ČR.
V měsíci září 2016 ve dnech:
6. 9. 2016 9.00–13.00
13. 9. 2016 9.00–13.00
20. 9. 2016 9.00–13.00
27. 9. 2016 9.00–13.00
můžete v přízemí radnice Měst
ského úřadu v Dobříši zajistit
většinu služeb, za nimiž jste až
dosud byli nuceni dojíždět do
příbramské pobočky VZP ČR.
Jedná se například o následující služby:
– informační servis o zdravot
ním pojištění
– zajištění průkazu pojištěnce
– přebírání dokladů, jako je
např. přehled OSVČ, podání
zaměstnavatele, oznámení po
jištěnce
– přebírání návrhů na lázně,
poukazů na zdravotnické pro
středky a dokladů k proplace
ní cestovních náhrad pacientů
– vydávání přehledu o pojišťov
nou uhrazené zdravotní péči
– informace k problematice zdra
votní péče v EU
– informace o komerčních pro
duktech, jakými jsou např.
cestovní pojištění nebo zdra
votní pojištění cizinců
– informace o výhodách a pří
spěvcích pro klienty VZP ČR,
včetně převzetí žádosti a další.
Těšíme se na vaši návštěvu!

MĚSTSKÁ POLICIE
DOBŘÍŠ
mobil:
602 370 677

zdarma
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Otevření nového herního prvku na dětském hřišti
V pátek 12. srpna 2016 byl na dětském hřišti u kina slavnostně otevřen nový herní prvek financova
ný ze zdrojů města.
Oficiálního zprovoznění prolézačky se zúčastnil starosta města Dobříše Mgr. Stanislav Vacek, mís
tostarostka města Dobříše Mgr. Petra Neubergerová a radní města Ing. Markéta Čermáková a Radek
Vystyd.
Herní prvek dodala firma Bonita Group, s.r.o., o umístění a o výběru prvku samotného si hlasováním
rozhodli sami občané Dobříše. Nová herní sestava má občanům Dobříše vykompenzovat neúspěch
v soutěži o Rákosníčkovo hřiště.
foto: Patrik Demo

MěÚ Dobříš, odbor výstavby a životního prostředí

OZNAMUJE KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ
O NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOBŘÍŠ
dne 21. 9. 2016 v 17.00 hodin v kulturním domě – společenský sál, Mírové náměstí 68, Dobříš.
Veřejné projednání o návrhu změny č. 2 ÚP Dobříš neproběhlo dne 25. 5. 2016 v souladu s § 22 odst.
4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., protože nebyl podán výklad návrhu změny č. 2 jeho zhotovi
telem. Na základě nesouhlasu občanů s návrhem zastavitelné plochy Z3(04) s využitím určenou pro
výstavbu objektu se sociálními byty na Dukelském náměstí rada města na jednání dne 14. 6. 2016
usnesením č. 58/12/2016/RM uložila určenému zastupiteli zajistit vypuštění plochy Z3(04) s využi
tím “plochy smíšené obytné – městské SM1” z návrhu změny č. 2 ÚP. Nyní je v návrhu změny č. 2 ÚP
stanoveno využití plochy Z3(04) „zeleň na veřejných prostranstvích, veřejně přístupná zeleň (ZV)“, tj.
stejně jako v platném územním plánu.
Do návrhu změny č. 2 ÚP je možné nahlédnout:
• na Městském úřadě Dobříš, odboru výstavby a životního prostředí, oddělení výstavby, úřadu
územního plánování, Mírové náměstí 1602, 263 01 Dobříš
• na www.mestodobris.cz – úřední deska – Úřad územního plánování
• na http://gis.mestodobris.cz/flex/mapy/
• Podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit každý své námitky a připomínky nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. K později uplatněným námitkám a připomín
kám se nepřihlíží. V námitkách a připomínkám musí být podle § 52 odst. 3 stavebního zákona
uvedeno odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a území do
tčené námitkou. Námitky a připomínky, které již byly podány podle § 52 odst. 2 a 3 stavebního
zákona k návrhu změny č. 2 ÚP zpracovanému v dubnu 2016 (zveřejněn společně s oznáme
ním konání veřejného projednání dne 25. 5. 2016), zůstávají v platnosti a není je potřeba podávat znovu.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Město Dobříš vyhlašuje VŘ na obsazení pracov
ního místa
Referent odboru výstavby a životního prostředí
Sjednaný druh práce: výkon státní správy na
úseku ochrany zemědělského půdního fondu,
rostlinolékařské péče, ochrany zvířat proti týrá
ní, rybářství
Místo výkonu práce: správní obvod MěÚ Dob
říš
Platové zařazení: 9.–10. platová třída, dle NV
č. 564/2006 Sb.,
Informace o požadovaném vzdělání, znalostech

a požadovaných dokladech jsou zveřejněny na
www.mestodobris.cz a FB města.
Přihlášky je nutno zaslat nejpozději do 6. září
2016 do 13.00 hod. na adresu: Městský úřad
Dobříš, Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš.
Obálku označit slovy: „Výběrové řízení – referent odboru výstavby a životního prostředí –
ZPF, zemědělství“, „NEOTEVÍRAT“.
Následující den tj. 7. září 2016 od 13.00 hod.
bude výběrové řízení pokračovat ústním po
hovorem v kancelář vedoucí odboru výstavby
a životního prostředí MěÚ, Mírové náměstí č.p.
1602, 1. patro.

Stručné informace
z 12. zasedání
zastupitelstva města
Veřejné zasedání se uskutečnilo 23. června
v Pastoračním centru Sv. Tomáše. Přítomno
bylo 16 členů ZM. Z jednání se předem omluvili:
Ing. Martin Musil, Radek Vystyd, Ing. Bc. Helena
Pekaríková, Mgr. Adam Böhm a Filip Kahoun.
Mgr. Stanislav Vacek také informoval veřejnost,
že paní tajemnice, Ing. Bohumila Budková
k 30. 6. 2016 končí na Městském úřadě v Dob
říši. Starosta města poděkoval paní tajemnici za
její práci, profesionální přístup a popřál jí hodně
úspěchů v novém působišti.
Informace RM:
 Kauza Západní
Mgr. Petra Neubergerová přítomné informova
la, že před zasláním dohody o narovnání ve věci
kauzy Západní (viz usnesení 13/11/2016/ZM)
pozvala Ing. L. Křivánka k osobnímu jednání,
aby se vyjádřil k návrhu dohody. Ing. Křivánek
projevil souhlas s uzavřením dohody a s vyřeše
ním kauzy mimosoudní cestou, nicméně poža
duje, aby do dohody bylo zapracováno finanční
vyrovnání za pozemky, které jsou v jeho vlast
nictví. Po doplňujících dotazech Mgr. Petra Neu
bergerová konstatovala, že pokud se k dohodě
vyjádří všechny strany a budou akceptovat pod
mínky, bude dohoda v záři připravena k projed
nání na zasedání zastupitelstva.
 Petice – Dukelské náměstí
Starosta Mgr. Stanislav Vacek se vyjádřil k petici,
která byla na město Dobříš doručena 17. červ
na 2016 a jejímž obsahem je požadavek, aby
nedošlo ke zvažované výstavbě na Dukelském
náměstí. Starosta města konstatoval, že RM
projednala návrh zadání změny č. 2 územního
plánu a i vzhledem k nepříznivé reakci občanů
ustoupila od tohoto návrhu a uložila zastupi
teli pověřenému dohledem nad zpracováním
územního plánu, panu Radku Vystydovi, aby
doručil úřadu územního plánování rozhodnutí
RM o tom, že tento záměr I/1 zcela vypustila.
Starosta města doplnil, že na MěÚ byla doruče
na fotokopie petice s cca 900 podpisy, některé
nebyly díky nekvalitní kopii čitelné. Tuto petici
nebylo z časových důvodů možné zařadit na
program jednání tohoto zastupitelstva, neboť
byla doručena v době, kdy byl již zveřejněn pro
gram. K této věci proběhla velmi živá a obsáhlá
diskuze mezi členy ZM, RM, zástupci petičního
výboru, zástupci MAS a přítomnými občany.
 Územní studie Brodce
Vyjádření zpracovatelky k etapizaci zástavby stanovené v územním plánu: Jednou ze
zásad etapizace je u obytných ploch zahájení
výstavby v dalších lokalitách až po realizaci pře
vážné části zástavby v lokalitách Nad Papežem,
Javorová, Na Kole, Západní zóna. Podle míry za
stavění v těchto lokalitách, která je uvedena ve
vyjádření, vyplývá, že tato zásada není splněna
(např. u lokality Západní zóna výstavba zatím
vůbec nezapočala). Z tohoto důvodu by výstav
ba v lokalitě Brodce neměla být v současnosti
zahajována, tzn., neměla by být v současnosti
ani zpracována územní studie. Zásada účelnos
ti výstavby v Brodcích není splněna z několika
důvodů: Existují vhodnější nezastavěné lokality,
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odloučenost lokality od stávající zástavby měs
ta, vysoké finanční náklady související s vybu
dováním dopravní a technické infrastruktury
v lokalitě s rozšířením příjezdové komunikace
od města a s připojením na stávající technickou
infrastrukturu, chybějící občanská vybavenost
a služby, zvýšená intenzita automobilové do
pravy.
ZM vzalo na vědomí vyjádření zpracovatel
ky územní studie Brodce k bodům uvedeným
v textu územního plánu Dobříš – v článku „Sta
novení pořadí změn v území (etapizace)“.
ZM doporučilo odboru výstavby a životního
prostředí neschválit územní studii Brodce z dů
vodu nesplnění podmínek etapizace výstavby
stanovených v ÚP.
ZM uložilo RM přehodnotit pořadí zpracování
územních studií a tím pořadí zástavby uvedené
ve schválené 3. koncepci rozvoje lokalit města
Dobříš v souladu s etapizací zástavby stanove
nou v ÚP.
ZM dále vzalo na vědomí:
 Petici občanů města Dobříše
za zachování stávajícího sběrného místa třídě
ného odpadu v ul. Hálkova, Dobříš.
ZM schválilo:
 Volbu člena kontrolního výboru ZM
ZM zvolilo jako členku kontrolního výboru paní
Ing. Bohumilu Budkovou, a to od 1. 7. 2016.
 Přijetí dotace z rozpočtu Středočeského
kraje
Dar ve výši 244 562 Kč na akci „Nákup nového
zásahového vozidla pro potřeby ORP Dobříš“
z Programu 2016 pro poskytování dotací z roz
počtu Středočeského kraje ze Středočeského
fondu podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS.
 Dar pro sociální a neziskovou oblast na rok
2016
Dar z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč pro
Magdalénu, o. p. s., IČ 25617401, se sídlem
Včelník 1070, 252 10 Mníšek pod Brdy.
 Proplacení poměrných nákladů na projekt
"Čtyřmezí"
Smlouvu o poskytnutí daru ve výši 40 000 Kč
pro město Hostomice.
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 Závěrečný účet a účetní závěrku města za
rok 2015
Hospodaření města skončilo k 31. 12. 2015 přebyt
kem, saldo příjmů a výdajů činilo 12 940 tis. Kč.
Příjmy byly v r. 2015 naplněny ve výši 102,6 %,
tj. 177 024 tis. Kč, v absolutní částce se vybra
lo o 4 539 tis. Kč více oproti upravenému roz
počtu, a to zejména díky vyššímu příjmu z daní
o cca 3 000 tis. Kč.
Výdaje byly čerpány ve výši 92,9 %, tj.
164 084 tis. Kč, celkem bylo "ušetřeno" cca
12,5 mil. Kč, z toho 8,8 mil. Kč na provozních
a 3,7 mil. Kč na investičních výdajích. Hlasování: celkem 15, pro 13, proti 0, zdrželi se 2 členové ZM.
 Rozpočtové opatření č. 3/2016, vč. přehledu
o plnění rozpočtu k 31. 5. 2016
Celkový objem příjmové stránky rozpoč
tu se touto rozpočtovou změnou navyšuje
o 3 258 tis. Kč (příjmy celkem činní 177 929 tis.
Kč) a výdajové stránky se snižuje o 300 tis. Kč
(výdaje celkem činní 205 158 tis. Kč).
Výdaje nad 500 tis.: Rekonstrukce a opravy
komunikací – kruhová křižovatka u kotelny
(+ 2 500 tis. Kč); 1. ZŠ – rozšíření komunikace s parkovištěm v areálu + stavební úpravy
(+ 850 tis. Kč); Projektová příprava a dokumentace (+ 800 tis. Kč); Veřejné osvětlení –
rozšíření a obměna VO (770 tis. Kč); 2. ZŠ – rekonstrukce spojovacích chodníků (+ 600 tis.
Kč); MěÚ Dobříš – čp. 230 (býv. lékárna) – stavební úpravy (+ 600 tis. Kč).
Plánovaný zůstatek na účtech (rezerva) se zvýší
o 3 558 tis. Kč na celkových 15 198 tis. Kč. Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 3 členové
ZM.
 Přehled o plnění příjmů a čerpání výdajů
města k 31. 5. 2016:
Příjmy jsou plněny ve výši 41,3 % upraveného
rozpočtu, tj. 72 139 tis. Kč.
Výdaje se čerpají ve výši 25,15 %, tj. 51 669 tis. Kč,
Zůstatek na běžných účtech a účtech peněžních
fondů města činil k 31. 5. 2016 64 903 tis. Kč.
 Udělení Ceny města Dobříše za rok 2015
ZM udělilo Cenu města Dobříše za rok 2015
panu Stanislawu Górovi za celospolečenskou
a kulturní činnost ve městě Dobříši a schválilo
jmenovanému udělení finanční odměny ve výši

Možnosti vedení volební kampaně na území města
Dobříše – Volby do zastupitelstva Středočeského
kraje (7.–8. 10. 2016)

1) Mítinky: Prostorem pro konání předvoleb
ních akcí spojených s rozdáváním materiálů,
zvukovou prezentací a setkáním s občany je ur
čeno parkoviště za radnicí na Mírovém náměstí
(č.p. 119) s následujícím režimem – úterý, čtvr
tek, pátek v době od 15 hod., v pondělí, středu
od 17 hod. a o sobotách a nedělích bez časové
ho omezení. Pokud toto časové vymezení ne
bude z pohledu oznamovatelů mítinku možné,
lze akci uskutečnit kterýkoli den v týdnu ve výše
uvedených prostorech za podmínky včasného
oznámení tak, aby mohlo být přijato organizač

ní opatření k vyklizení prostoru z důvodu exis
tujících smluvních vztahů. Termín a časové roz
pětí akce s kontaktem na odpovědnou osobu je
nutno písemně oznámit minimálně 7 dní pře
dem, a to Bc. Zdeňku Černohorskému, vedoucí
mu odboru správních agend, tel. 318 533 320,
606 050 122; e-mail: cernohorsky@mestodobris.
cz (budova radnice, přízemí).
Informace o podmínkách zpoplatnění za po
skytnutí prostoru pro konání akcí podá a vše
s tím spojené vyřídí paní Sylva Řeháková, fi
nanční odbor MěÚ, budova radnice, I. patro,
vlevo, tel.: 318 533 390, e-mail: rehakova@mes
todobris.czs
2) Městský rozhlas: K oznámení pozvánky na
předvolební akci lze využít i hlášení v městském

10 tis. Kč. Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se
2 členové ZM.
 Nabídku na odkoupení městem nabízeného
majetku
ZM rozhodlo akceptovat doručenou nabídku
p. T. CH. na prodej nemovité věci za nabízenou
kupní cenu 180 tis. Kč a schvaluje se zájemcem
uzavřít kupní smlouvu, jejímž předmětem je
úplatný převod vlastnického práva k pozemku
parc. č. st. 1011, o výměře 37 m2, jehož součástí
je budova č.p. 674 v k.ú. a obci Dobříš.
ZM neschválilo:
 OZV č. 2/2016 (varianta 1 i varianta 2) o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
Návrh na změnu přílohy vyhlášky č. 1/2015
předložila uvolněná zastupitelka Ing. Markéta
Čermáková, MBA. Priorita – řešení umístění kon
tejnerů na tříděný odpad v ulici Hálkova.
V příloze (OZV č. 2) jsou zachycena hnízda kon
tejnerů dle skutečného stavu a navrženy nové
lokality u kafilerky a v Prokopově zahradě.
varianta 1: Návrh změny obsahuje nově místa
Brodecká (u bývalé kafilerie) a Ul. Part. Svobody (u sádek), naopak byla vyňata Hálkova.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželo se 7 členů
ZM.
varianta 2: Obsahuje místa Brodecká (u bývalé
kafilerie) a Ul. Part. Svobody (u sádek), místo
Hálkova je ponecháno.
Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželo se 7 členů
ZM.
 Směnu, jakož i prodej pozemků parc. č.
1082/108 a parc. č. 1082/72 v ul. Úvozová za
pozemek parc. č. 1437/184 v lokalitě Vlaška
Žádost paní M. R. o znovuprojednání směny čás
ti pozemku parc. č. 1437/184, o výměře 411 m2
(lokalita Vlaška) ve vlastnictví žadatelky za poze
mek parc. č. 1082/72, o výměře 13 m2 a část cca
2 m2 pozemku parc. č. 1082/72 (ul. Úvozová) ve
vlastnictví města Dobříše.
Proti směně pozemků se vyjádřili majitelé sou
sední nemovitosti, kterým by možné budoucí
zaplocení pozemku prakticky znemožňovalo
vjezd vozidlem na jejich pozemek.
Zdroj: zápis, redakčně upraveno a kráceno

rozhlase. K dodržení regulérnosti kampaně si
vyhrazujeme právo odmítnutí textu, který bude
obsahovat kromě upoutávky a pozvánky i vo
lební program.
Relace bude namluvena pracovnicí úřadu a vy
sílána třikrát denně. Text dodejte paní Radce Bro
žové, odbor správních agend, tel.: 318 533 319;
e-mail: brozova@mestodobris.cz. Poplatek za
jednodenní vysílání je 100 Kč.
3) Plakátovací plochy: Obdobně jako při před
chozích volbách lze za úplatu využít plakátovací
plochy, které spravuje Kulturní středisko Dobříš
(tel.: 318 521 302; e-mail: kurcova@dobris.net).
K dispozici bude každé volební straně maximál
ní plocha: 10 ks formátu A2 nebo 20 ks formátu
A3, popř., stejná plocha formátu A4, přičemž
velikosti plakátů lze i kombinovat. Lhůta pro
vylepení: nejdříve od 12. 9. 2016, tj. 25 dnů
před volbami.
4) Umisťování stojanů: Obdobně jako při před
chozích volbách je lze umístit:
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– na Mírovém náměstí na chodníku před bu
dovami č.p. 190, 39, 223, 40, 41.
– na Mírovém náměstí na chodníku před
č.p. 106, v maximální vzdálenosti do 2 m od bu
dovy.
– v Pražské ulici na chodníku vedle zeleného
pásu před č.p. 31 (Jednota – COOP), v prostoru
shodném s délkou zábradlí (bílé barvy).
– v Rukavičkářské ulici podél chodníku od kři
žovatky s ulicí Nad Papežem severním směrem
k porostu zeleně (před č.p. 1544, 1485).
– u prodejny Penny market (Za Pivovarem)
zelený pás na části parc. č. 2478/3, min. 2 metry
od obrubníku parkoviště.
Na všech stanovištích je pro každou volební
stranu určeno jedno místo o velikosti do 2 m2
zabrané plochy.
Oznámení o umístění a zpoplatnění stojanů podléhá místní vyhlášce o místních
poplatcích č. 4/2010 (čl. 12, odst. 1 písm. d)
– lze se s ní seznámit na www.mestodobris.cz,
sekce dokumenty – vyhlášky a nařízení města.
Každá politická strana (jiný volební subjekt)
bude mít k dispozici jeden stojan bez poplat
ku. Umístění stojanů mimo vyhrazená místa
podléhá povolení MěÚ Dobříš a zpoplatnění
dle výše uvedené vyhlášky města Dobříše.
Oznámení o tomto využití veřejného pro
stranství je nutno doručit předem paní Sylvě
Řehákové, MěÚ Dobříš, budova radnice, 1. pa
tro, vlevo tel.: 318 533 390; email: rehakova@
mestodobris.cz. Lhůty pro umisťování stojanů: nejdříve od 12. 9. 2016, tj. 25 dnů před
volbami.
5) Webové stránky města: Nebudou využí
vány pro předvolební kampaň. Trvalá prezen
tace politických stran a hnutí působících na
Dobříši je možná za předem daných kritérií
– více informací u paní Jaroslavy Rehákové,
Informační středisko Dobříš, tel. 318 523 422,
email: rehakovaj@mestodobris.cz
6) Dobříšské listy: Pro předvolební kampaň
je možné využít placenou inzerci, která je sou
částí Dobříšských listů. Inzerci zajišťuje vydava
tel DL, firma CD Studio, Komenského náměstí
454, Dobříš. Příjem inzerce tel.: 318 521 006,
318 520 260, email: info@cdstudio.cz. Uzávěr
ka DL je vždy 20. dne kalendářního měsíce.

Dobříšský regionální trh
Také v září si budete moci nakoupit čerstvé po
traviny přímo od výrobců. Dobříšský regionální
trh proběhne již tradičně na Komenského ná
městí v sobotu 10. září 2016 od 8.00 do 11.30
hodin.
Přijďte si nakoupit
regionální potra
viny,
řemeslné
výrobky a užít si
příjemnou atmo
sféru, která vždy
na trhu panuje.
Zájemci o prodej
se mohou hlásit
na email trhy@
mestodobris.cz.
Těšíme se na vás

DOBŘÍŠSKÉLISTY

RECITÁL LUCIE BÍLÉ S KLAVÍREM PETRA MALÁSKA
NA ZÁMKU DOBŘÍŠ
V neděli 4. září 2016 se přímo na nádvoří zámku
Dobříš uskuteční koncert nejpopulárnější české
zpěvačky Lucie Bílé s klavírním doprovodem Petra
Maláska. Večer s nezapomenutelnou hudební atmosférou pod širým nebem začíná od 19.00 hod.
a těšit se můžete na největší hity i zcela nové písně
této ikony české hudební scény.
Město Dobříš přivítá několikanásobnou slavici při slav
nostním recitálu na zámku Dobříš. Koncerty zpěvačky
Lucie Bílé jsou po celé republice pro mnoho lidí oprav
dovým zážitkem. Zpěvačka při nich rozdává lidem přirozeně svou jedinečnou energií plnou radosti,
síly i lásky. Nenechte si ujít tento jedinečný kulturní zážitek s jednou z nejvýraznějších osobností
české hudební scény v naprosto ojedinělém prostředí.
Tento koncert, který bude jednou z největších kulturních akcí dobříšského regionu, připravuje dr
žitelka osmnácti zlatých slavíků ve spolupráci se společností VDN Promo a Dobříšskem aktuálně.
Vstupenky na tento koncert lze pořídit již od 490 Kč. Vybrat si můžete z mnoha kategorií od stání až
po vstupenky do první řady. VIP vstupenka za 1 990 Kč vám pak zaručí místa ve VIP zóně (první řady),
následné pozvání na raut se sponzory či možnost setkání s Lucií Bílou (zde se však jedná o omeze
nou edici třiceti míst). Poslední volné vstupenky můžete zakoupit v předprodeji v IC Dobříš nebo
přes internet na www.ticketportal.cz.
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Dobří(š)

v pohybu

KDY?

neděle 11. září 2016, 10–18 hodin

CO?

Akce v rámci kampaně „Dny zdraví“ zaměřená na sportovní
aktivity pro všechny. Zapojené spolky budou pořádat
den otevřených dveří spojený s náborem dětí i dospělých
do svých kurzů.

KDE?

Přijďte na určená stanoviště po Dobříši, kde se bude vše
odehrávat.

TJ Sokol Dobříš
www.sokoldobris.cz
TJ Sokol Dobříš
Mírové nám. 77, Dobříš
10.00–14.00
Přehled kurzů
Cvičení pro batolata (2–4 roky), Cvičení
rodiče a dítěte (4–6 let), Kruhový trénink
pro maminky s dětmi, Rope skipping –
sportovní, trikové skákání přes švihadlo.
10.00–12.00 – děti (2–6 let)
13.00–14.00 – Rope skipping
Možnost vyzkoušení nabízených kurzů.

Gymnastika Dobříš
www.gymnastika-dobris.cz

Gymnastický sál
– ZŠ Dobříš,
Komenského nám. 35,
Dobříš (stará škola),
16.00–17.00
Nábor dívek nar. 2010/2011
Nábor chlapců nar. 2006–2009
Ukázky cvičení na nářadí dětí a dorostu.
Opičí dráha pro dvojice (rodič–dítě,
dítě–dítě).
Aerobik studio Orel
Dobříš
www.aerobikdobris.cz
Aerobik studia Orel Dobříš
28. října 451, Dobříš
10.00–18.00
Možnost vyzkoušení nabízených kurzů.
Podrobný rozpis jednotlivých ukázek lekcí
bude na www.aerobikdobris.cz.

TJ Sokol Dobříš
www.sokoldobris.cz
www.2zsdobris.cz

OK Dobříš – oddíl
sportů v přírodě
www.okdobris.cz

Sportovní hala,
Školní ulice

Atletický ovál
při 2. ZŠ Dobříš
Školní 1035, Dobříš

10.00–12.00,14.00–16.00

12.00–16.00
Florbal
10.00–12.00 – nábor
dětí od 5 let
2. ZŠ Dobříš
14.00–16.00 – možnost vyzkoušet si florbalové dovednosti
– střelba na bránu, slalom, hra. Prezentace sportovních činností 2. ZŠ Dobříš.

Ge Baek hosin Sool
www.tkd.cz
Tělocvična – ZŠ Dobříš,
Komenského nám. 35,
Dobříš (stará škola)
14.00–16.00
Nábor dětí a dospělých
Představení bojového umění sebeobrany
Taekwon-do ITF
14.00 a 15.00 ukázkové hodiny.

Nábor dětí cca od 6 let a starších.
12.00 a 14.00 – představení oddílu
a orientačního běhu jako sportu pro celou rodinu.
Ukázka tréninku nejmladších dětí, závodní trať pro rodiče a děti.

Městský fotbalový
klub Dobříš
www.mfkdobris.cz
Areál MFK Dobříš
V Lipkách 1021, Dobříš
10.00–16.00
Na hřišti bude probíhat akce „Fotbalový
festival“ – možnost vyzkoušet si své dovednosti na stanovištích. Různé formy
tréninku.
14.00 – Ukázkový trénink přípravky
do 7 let.

Přehled kurzů
Batolátka (1–3 roky), Školička (3–4 roky), Děti na startu (4–6 let a 6–9 let) – nový celonárodní projekt, Mini aerobik (5–9 let), Roztleskávačky (6–10 let), Gymnastika (6–10 let),
Hooping – obruče (8–14 let), Dětský aerobik (9–14 let), Step aerobick (9–14 let), Zumba
& Dance (9–14 let), MTV Dance (8–13 let), Hip-hop (od 9 let).
Oddíl závodního aerobiku: závodní PŘÍPRAVKA a závodní ZUMBA TEAM
10.00–12.00 – starší děti (7–15 let),
13.00–15.00 – mladší dětí (1–6 let)
16.00–18.00 – dospělí
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Pozvánka na slavnostní otevření nového MUZEA
HRAČEK
V sobotu 24. 9. se od 14.00 do 17.00 uskuteční slavnostní otevření nového MUZEA HRAČEK.
V prostorách bývalého městského muzea na zámku Dobříš vznikalo muzeum hraček necelý půl rok
a nyní se přiblížil čas jeho otevření.
Přijďte si zavzpomínat a ukázat vašim dětem, s čím jste si jako mladí hráli, jak vypadali hračky v do
bách dětství vašich babiček či prababiček. Během odpoledne proběhne program, který se bude líbit
především dětem.
Otvírací dobu muzea a další podrobnosti týkající se provozu naleznete po otevření muzea na webo
vých stránkách města Dobříše www.mestodobris.cz.
Děkujeme sponzorovi muzea, firmě BENTELER Distribution Czech
Republik, spol. s r.o., která poskytla finanční dar na pořízení modelu
dobříšské železnice v prostorách muzea.

POZVÁNKA NA ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE
VE SPORTOVNÍ HALE 2016
Vážení občané,
zveme vás na 1. ročník akce „ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE VE SPORTOVNÍ HALE 2016“, která se uskuteční
dne 5. 10. 2016 od 15.00 do18.00. Posláním této akce je
prezentování spolků, neziskových organizací a podnika
telů působících v regionu Dobříšska. V tomto roce bude
akce zaměřena na propagaci zdravého životního stylu.
Z programu nabízíme:
Tvůrčí a výtvarné dílny, hudební program a sportovní
vystoupení, soutěže a kvízy
 Ukázka z výcviku služebního psa MP Dobříš, vyhledává
ní omamných látek a dále představení pejsků z Pesoklu
bu Dobříš při hře, poslušnosti i pomoci lidem
 Měření hladiny cukru s následným vyhodnocením, mě
ření cholesterolu s následným vyhodnocením (zajišťuje
Český červený kříž)
 Měření krevního tlaku s následným vyhodnocením (za
jišťuje Český červený kříž)
 Prezentace dárcovství krve (zajišťuje Český červený kříž)
 Prezentace činnosti dobrovolných hasičů – prohlídka
hasičského auta a technického vybavení
 Vystoupení závodníků, ukázky z gymnastického cvičení, sportovní hrátky pro děti včetně drob
ných odměn
 Prezentace činnosti Informačního střediska
 Projekty, záměry města s možností diskuze se zástupci vedení města
 Drobné občerstvení
Těšíme se na vás
Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová
(projektová manažerka)


Podporujeme pití vody
z kohoutku
aneb Voda z kohoutku
do kaváren a restaurací
Ve většině dobříšských ka
váren a restaurací si může
te objednat vodu z vodo
vodu – neboli vodovodu.
Pijte to, co je pro vaše tělo nejpřirozenější!
Přinášíme vám seznam kaváren a restaurací,
které vodu z kohoutku na přání servírují. Každá
restaurace se sama rozhoduje, zda voda bude
přiměřeně zpoplatněna anebo zdarma. Podrob
nější informace získáte na webových stránkách
dobrisskavodovoda.cz

V restauracích označených samolepkou „Zde
Vám nabídneme vodovodu“ dostanete vodu
z kohoutku v nových karafách s logem města
a Vodohospodářské společnosti Dobříš.
Partneři projektu, kteří vám nabídnou
Dobříšskou vodovodu:
Pizzeria Olivo a Kavárna Dolce Vita
Kavárna Velbloud Café
Restaurace Prachanda
Hostinec U Bílého lva
Cukrárna U Kadleců
Cukrárna Stáňa
Zámecká restaurace
Restaurace Modrá kočka
Café bar Abeles
Ninja fresh, Slovanka, Skřítkov

SBĚRNÝ DVŮR DOKAS DOBŘÍŠ, S.R.O.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY
SBĚRNÉHO DVORA
Od 1. července 2016 je sběrný dvůr pro občany
otevřen:
Po: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
Út: 7.00–12.00 a 13.00–15.00
St: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
Čt: 7.00–12.00 a 13.00–15.00
Pá: 7.00–12.00 a 13.00–17.00
So: 9.00–12.00 a 13.00–17.00
Ne: ZAVŘENO
Sběrný dvůr slouží pro obyvatele města Dobříš
k bezplatnému odkládání vybraných druhů od
padů a vyřazených elektrických
a elektronických zařízení. Ostat
ní odpady jsou ukládány dle
ceníku společnosti (na adrese
www.dokas.cz/ceniky).
Případné dotazy získáte na tel.
čísle 318 521 065.

DOBŘÍŠSKÝ FESTIVAL VÍNA
3. 9. 2016
Dovolujeme si vás pozvat
na 2. ročník Dobříšské
ho festivalu vína, který
se bude konat v sobotu
3. září 2016 na Komenského náměstí. Festival se
zaměřuje na českou i mezi
národní vinařskou scénu.
Během dne budete moci degustovat vína zhru
ba ze dvou desítek zemí z celého světa a mimo
jiné ochutnat speciální sýrové delikatesy.
Celou akci bude doprovázet bohatý kulturní
program, mimo jiné s vystoupením mnoha po
pulárních kapel.
Festival potrvá celý den od 11 do 22 hodin.
Akce se koná za podpory města Dobříše
a s přispěním společností Energon Dobříš,
s.r.o., Bios Dobříš, s.r.o., VHS Dobříš, s.r.o. a Do
kas Dobříš s.r.o.
Více informací naleznete na dfv.tombalina.cz.
Těšíme se na vás!

Základní organizace ČSCH Dobříš
vás srdečně zve na

PODBRDSKOU VÝSTAVU
KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ, DRŮBEŽE
A OKRASNÉHO PTACTVA
Sobota 10. září
od 8.00 do 16.00 hod.
Neděle 11. září
od 8.00 do 15.00 hod.
Občerstvení
zajištěno.
Vstupné:
dospělí 25 Kč,
děti 5 Kč.
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Krátce z tiskovky 29. 7. 2016
Aktuální informace podal novinářům těsně
před prázdninami starosta města Mgr. Stanislav
Vacek a pracovnice odboru vnitřních věcí paní
Nikol Sevaldová.
Změny na městském úřadě
Organizační změny byly vyvolané zejména
následujícími důvody:

výměnou osoby na pozici tajemníka úřadu
a s tím souvisejícím rozpuštěním odboru
vnitřních věcí

posílením podatelny v souvislosti s nárůs
tem výzev z úsekového měření

převodem některých činností správy majet
ku města na DOKAS Dobříš spol. s r.o.
Rada města navrhla konkrétní řešení:
Tajemník – proběhlo VŘ, vybrán vítěz, p. Radek
Řechka, který nastoupil po udělení souhlasu ře
ditelem KÚ.
Odbor správních agend – nástup pracovnice
na administrativní práce pro úsekové měření
(na dobu určitou 30. 6. 2017).
Doporučení: možnost navazujícího výběrového
řízení na referenta dopravně-správních přestup
ků (dle vyvíjejícího se počtu přestupků v souvis
losti s úsekovým měřením)
Správa majetku: delimitace Bc. Kláry Loudové
na společnost DOKAS
Oddělení vnitřních věcí:
Vedoucí – pozice zatím neobsazována, řízením
pověřena Šárka Krůtová DiS., která i nadále za
stává pozici na sekretariátu vedení a agendu
moderních metod řízení: benchmarking, MA21,
infocentrum.
Půjčovna kol
V dubnu letošního roku město Dobříš zahájilo
provoz půjčovny městských kol. Kola je možno
zapůjčit v infocentru města Dobříše – Kopáčkův
dům čp. 103. K dispozici je celkem 10 městských

kol, z toho 3 dámská kola, 3 pánská kola a 4 dět
ská kola typu MTB. Zapůjčit lze i cyklistické hel
my.
Půjčovna městských kol byla vybudována za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj, Národ
ního programu podpory cestovního ruchu a je
součástí projektu – „Po Dobříši a okolí na kole“.
V rámci realizovaného projektu, který je zamě
řen na rozvoj cykloturistiky v regionu Dobříš
ska, byla vybudována půjčovna městských kol,
nakoupeno celkem 10 městských kol, instalo
váno 15 infostojanů s cykloturistickou mapou
a další drobný mobiliář. V rámci projektu vznik
la i cykloturistická mapa, která vyšla ve výtisku
3 000 ks.
Ceník půjčovny:
Pánské, dámské kolo – 100 Kč / den
Dětské kolo – 50 Kč / den
Pro rodiny s dětmi sleva ve výši 20 %. Pro seniory
nad 65 let sleva 10 %.
Provozní doba:
Duben a říjen
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Květen–září
Pondělí–pátek 8.00–17.00
Sobota 9.00–12.00 13.00–16.00
Neděle 10.00–12.00 13.00–16.00
Ulice Rukavičkářská
Její obnova bude zahájena v měsíci září s ukonče
ním v závěru měsíce října 2016. Obnova by měla
spočívat ve výměně stávajícího povrchu vozovky
(dlažební žulové kostky za asfaltobeton) včetně
stavebních úprav, přilehlého chodníku a VO. Stá
vající žulové kostky budou uloženy na dočasné
deponii a následně využity při opravách komuni
kací a zpevněných ploch ve městě.

PÍŠETE NÁM
Za Dobříš krásnější
V Dobříšských listech si stále někdo stěžuje na neupravené náměstí, na špatnou péči o zeleň a že
jinde, třeba v Sedlčanech, mají krásně upravené náměstí plné květin. Tento rok je však výjimkou.
U pomníků padlých byly vysazeny záhony růží, které krásně kvetly, a také byla pořízena zbrusu nová
moderní výsadba pelargonií. Jaká škoda, že najednou ty tři pelargoniové skvosty zmizely. Kolik asi
ta krása stála? Ukradl je někdo? Asi ne, protože něco tak ošklivého by doma nikdo nechtěl. Kdyby je
koupil včas, osadil květinami, počkal, až rozkvetou, a dal si je na vhodné místo, možná by to mohlo
být hezké, ale kdo ví? Dnes je 14. 8. 2016 a jak vypadají záhony růží, které také něco stály. Potřebují
postřik proti černé skvrnitosti listů a potřebují ostříhat odkvetlé květy, a také potřebují přihnojit.
V trávnících za pomníky stále trčí zplaněné růže a jsou s dojemnou péčí dále ponechávány osudu.
Bývalý vodotrysk, taky hrůza, tím, že je zarostlý, nevypadá lépe. Proč ho neodstranit? Další záhony,
které jsou u parkoviště MěÚ, potřebují zbavit plevele, ostříhat odkvetlé květy, trsy rostlin probrat
a na léto, teď již na podzim, dosadit kvetoucími rostlinami. Kdo se o to stará, vždyť je to několik let
stejné, nic se pro krásnější Dobříš nedělá.
Někomu to jedno není (pí. M. J.) a snaží se o zlepšení prostor kolem svého bydliště i u Penny, kam nosí
konve vody, aby zeleň neuschla, když už ji tam vysadila. Snad se to zlepší, ale kdo se do toho pustí!
Dětské hřiště za kinem, dostalo novou atrakci, lidé v hlasování odhlasovali „velkou“, ale něco podob
ného již na hřišti je (je pro ty nejmenší). Co tam chybí, je něco pro větší děti, aby mohly ukázat svoji
obratnost, aby mohly mezi sebou soutěžit, něco podobného jako je u Papeže provazová prolézačka.
U Papeže chybí zase něco pro menší děti!
Na hřišti u kina jsou rozlomené sedací talíře na skluzavce a chybí jedno rameno na velkém kolotoči,
asi o tom nikdo neví, jinak by to určitě opravil. Bylo by třeba, aby ti, co rozhodují, se rozhlédli, možná
by je to napadlo, ale od stolu na to při nejlepší vůli nepřijdou.
Jedna dobrá zpráva: polovina záhonů růží je zbavena plevele a odkvetlé růže ostříhány.
Nedáme se, opravdu chceme náměstí a Dobříš krásnější!
Helena Kahounová, Dobříš

Chodníky a veřejné osvětlení (VO)
Rozpočtovým opatřením č. 3/2016 zastupi
telstvo města schválilo rozšíření a obměnu
VO ve městě. Jedná se o navrhované rozšíření
a obměnu VO v lokalitách – Luční/200 tis. Kč,
nám. Svobody/100 tis. Kč, U Hřbitova/100 tis.
Kč, U Ovčína 100 tis. Kč a I. etapa Jeřábová/270
tis. Kč. Celkem 770 tis. Kč. V lokalitách Luční,
nám. Svobody a v Jeřábové se jedná o nové
VO, v ulici U Ovčína o obměnu s ohledem na
dokončovanou výstavbu nového chodníku od
ulice U Pivovaru. Investice do nového VO byly
odsouhlaseny převážně na základě žádostí
nebo upozornění občanů.
Kruhová křižovatka „u kotelny“
V závěru červnu skončily práce prováděné VHS
Dobříš na obnově vodovodů a kanalizací pod
tělesem budoucí kruhové křižovatky. Byly zde
provedeny práce za 1,5 mil. Kč, které se z jedné
třetiny dotkly stávající obnovy staré zděné sto
ky (cca 600 tis. Kč), vodovodu (cca 300 tis. Kč)
a splaškové a dešťové kanalizace (cca 600 tis. Kč).
Práce bylo nutné provést před připravovanou
realizací kruhové křižovatky. Souběžně s těmi
to pracemi proběhl i průzkum a vyhodnocení
stavu podloží nad těmito vodohospodářskými
inženýrskými sítěmi. Po provedeném průzku
mu podloží pod stávající křižovatkou „u kotel
ny“ byla zjištěna potřeba zpevnění (stabilizace)
části komunikace, pod kterou jsou umístěny
stávající opravované stokové kanalizační kanály.
Tato opatření budou zapracována do prováděcí
projektové dokumentace a vyžádají si navýše
ní předpokládaných nákladů o cca 2,5 mil. Kč.
S ohledem na předpokládaná a podmíněná
statická opatření betonovými konstrukcemi se
práce „protáhnou“ díky technologickým časo
vým lhůtám na tvrdnutí betonu do listopadu
2016. Záměr města je po celou dobu výstavby
zachovat omezený dopravní provoz.

Upozornění pro rodiče
nově narozených
občánků města Dobříš
Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra
ně osobních údajů, vám nemohou být nadále
bez vašeho předchozího souhlasu zasílány
pozvánky na vítání občánků. Pokud bude
te mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme vás,
abyste nám toto nahlásili osobně na matrice
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají
trvalý pobyt v Dobříši. O termínu a konkrétním
čase konání budou rodiče, kteří své dítě k vítání
nahlásili, informováni prostřednictvím pozvánky,
která jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku
na tel. 318 533 313.

Uzávěrka příspěvků

do říjnového vydání Dobříšských listů
bude 20. září 2016.
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová,
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
www.listy.dobris.net
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Knihovna po prázdninách: kroužky, Pohádková
babička, nová výstava – a mnoho dalšího nového!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, už se vás po prázdninách nemůžeme dočkat v oddělení pro do
spělé s novými křesílky, v oddělení pro děti s novým milým Radkem a – pozor: v oddělení 15+ neboli
ve zcela novém prostoru pro naše drahé teenagery!
A co vám v září nabídneme?
JANA UNIVERZÁLOVÁ: OBRAZY, KRESBY,
GRAFIKY – po celý měsíc
Pokud už jste se s jemnou tvorbou této mla
dé dobříšské rodačky, výtvarnice a pedagožky
setkali, jistě si nenecháte ujít příležitost vidět
další část jejího díla. A neznáte-li ji ještě, honem
k nám – stojí to za to!
BALENÍ UČEBNIC – středa 7. 9. od 12 do 17
hodin
Rádi pomůžeme žákům i studentům obalit je
jich učebnice atypických formátů. Cena od 3 do
15 Kč dle velikosti.
MALOVÁNÍ HENNOU – úterý 13. 9. od 14 do
18 hodin
Zdobení těla? Intuitivní malování? Rituál? Teto
vání nanečisto? Přijďte si to vyzkoušet – pro vel
ký úspěch opakujeme! Pro předem přihlášené
120, na místě 150 Kč. Přihlášky a více informací
v knihovně osobně, telefonicky či emailem.
POHÁDKOVÁ BABIČKA A ROALD DAHL
– čtvrtek 22. 9. od 17 hodin
Pro malé, pro velké, pro dospělé... Autor, jenž by
letos oslavil sté narozeniny, je zatím stále atrak
tivní a inspirativní pro čtenáře, posluchače – ba
i diváky všech věkových kategorií. Pohádková
babička vám moc ráda představí něco z jeho
příběhů.
TÝDEN PŘEKLADATELŮ – 26. 9. – 2. 10.
Překladatel může knize pomoci ke slávě stejně
tak dobře, jako do hrobu. Jeho práce je krásná,
invenční, zodpovědná, poněkud osamělá –
a často velmi nedoceněná. Víte, kdo přeložil vaši

oblíbenou knihu? A víte, že překládání může být
někdy i dost velká zábava? V našem Týdnu pře
kladatelů se pobavíte dozajista. Kvízy a soutěže
o pěkné ceny pro děti i dospělé, výstava knih
k tématu.
ŠACHOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
– od poloviny září
Pod vedením zkušeného šachisty M. Chmiela
se vaše děti u nás mohou naučit hře králů! A vy
také... Více informací v knihovně či na www.
knihovnadobris.cz.
MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Od poloviny září při
jímáme přihlášky na
5. semestr druhého
ročníku MDU. V pod
zimním volném cyklu
přednášek se již v říj
nu můžete těšit na ne
smírně zajímavé vzpo
mínání paní Ingrišové
– vdovy po muži, jenž
napsal hit „Temně
hučí Niagara“, šéfoval
velkým symfonickým
orchestrům, byl cesto
vatelem, mořeplavcem, filmařem... Dále k nám
pozveme muzikoterapeuta Matěje Lipského
a spisovatelku Martinu Bittnerovou s přednáš
kou o počátcích emancipace v Čechách. Zvý
hodněná cena předplatného je 150 Kč za všech
ny 3 přednášky.

Odkaz židovské minulosti Dobříše
Cítíme jako povinnost vracet se čas od času k lidem, kteří tvořili přirozenou
součást města a naší komunity. Zbyly tu po nich po válce domy, synagoga
a hřbitov, v městském archivu a Židovském muzeu spousta záznamů doku
mentů. Nejsilnější pocit je však ten, že chybí oni sami, že byli jednoho dne
v roce 1942 naloženi do aut a odvezeni na smrt.
Čas od času si tedy připomínáme jejich životy. Zvolili jsme tento podzim a do
statek možností, jak se k této minulosti přiblížit.
Výstava Druhý život českých svitků tóry
Putovní výstava Židovského muzea bude do
plněná o materiály poskytnuté židovskými or
ganizacemi v USA, které dnes mají dobříšské
tóry zapůjčené od londýnské nadace Memorial
Scrolls Trust. Výstava začne 6. 11. v 15 hodin
v Kulturním domě Dobříš a potrvá do 22.12.
Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho
místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy
svitků Tóry v období holocaustu a po něm. Ex
pozici doplňuje stejnojmenný dokumentární
film režiséra Ivana Pokorného.
Výstava Židovské tradice a zvyky
Tato putovní výstava je také ze Židovského
muzea, zahájena bude také 6. 11. v 17 hodin
v Galerii dobříšského zámku a potrvá do polo
viny ledna. Výstava seznamuje s židovskými tra
dicemi, náboženstvím a historií na území Čech

a Moravy. Každý panel výstavy je věnován jed
nomu tématu, které je vyznačeno v jeho záhlaví
– pramenům judaismu, židovskému kalendáři,
oslavě šabatu a jednotlivým nejvýznamnějším
svátkům. Druhá část expozice je věnována hlav
ním událostem životního cyklu – narození, svat
bě a úmrtí.
Vystoupení zpěvačky Kateryny Kolcové
Kateryna se narodila v Kyjevě na Ukrajině. Do
České republiky přijela v roce 1995, aby studova
la zpěv na konzervatoři Jana Deyla pro zrakově
postižené. Zpívá polsky, ukrajinsky, česky, slo
vensky, rusínsky, srbsky, makedonsky, hebrejsky,
jidiš, anglicky a německy. Koncertovala v Němec
ku, v Rakousku, ve Spojených státech, ve Velké
Británii a na Slovensku. Působí také jako hudební
publicistka. Koncert se uskuteční v Konírně
dobříšského zámku 6. 11. v 18 hodin.

JAK SE STÁT SPISOVATELEM – od poloviny
září
Kurzy tvůrčího psaní pro psavce od čtvrťáčků
přes teenagery po seniory. Různé žánry, novi
nařina, kritika, dramatizace, hry se slovy a tex
ty... Více informací na tel. č. 777 299 044 nebo
v knihovně.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI nejen PRO SENIORY
Po úspěchu loňského minikurzu trénujeme
dále! Více informací na www.knihovnadobris.cz
či v knihovně.
ANGLIČTINA nejen PRO SENIORY – již od 14. 9.
Oblíbená lektorka Jarmila už se moc těší na své
loňské studenty a přijímá nové jak do kurzu pro
začátečníky, tak pro pokročilé. Pokročilí začínají
ve středu 14. 9. ve svých obvyklých časech (od
14.00 a 15.00), začátečníci od 16.15 hodin. Cena
90 Kč za hodinovou lekci, platby pololetně.
Již 3. října se připojujeme k TÝDNU KNIHOVEN (3.– 9. 10.)
pondělí: dopoledne beseda pro ZŠ se spisova
telkou P. Braunovou; 12–17 hod. Výtvarná dílna
úterý: 12–17 hod. Přijďte si zahrát! Klavír a ryt
mické nástroje k dispozici (další přineste!)
středa: 12–18 hod. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
18 hod. KAROLÍNA SVĚTLÁ – monodrama St.
Hoškové
čtvrtek: 18 hod. Kino knihovna
pátek: 12–18 hod. Soutěžní odpoledne v knihovně
sobota: 9–12 hod. Kavárna knihovna
neděle: 14–17 hod. Kavárna knihovna
po celý týden: čtenářská amnestie a pro nově
přihlášené registrace zdarma (bez poplatku)!
Více v říjnovém čísle Dobříšských listů a na
www.knihovnadobris.cz.
Milí návštěvníci knihovny, přejeme vám krásné
babí i dědí léto a těšíme se na vás 6 dní v týdnu
(kromě čtvrtka)!
Z dobříšské knihovny Romana Bodorová
Komentované procházky a prohlídky v Dobříši
Nedělní termíny ve druhé polovině září
a v průběhu října, vždy od 15 hodin:
 Židovský hřbitov (11. září): lektorka Židov
ského muzea
 Synagoga (25. září): Jindřiška Kastnerová, Pa
vel Bodor, Oldřich Průša, zástupce Židovské
ho muzea
 Židovská část expozice v Muzeu Dobříš
(9. října): Jindřiška Rosenbaumová
 Keramický model města v archivu (23. října):
Petr Kadlec, který uvede i knihu Osudy lidstva
(dobříšské židovské a jiné povídky od Kle
menta Salače)
Křest dlouho očekávané knihy Židé v Dobříši
od Jindřišky Rosenbaumové
Spojeno s koncertem židovské hudby Kateryny
Kolcové 6. 11. v 18 hodin v zámecké konírně.
Programy se židovskou tématikou pro základní školy a gymnázium.
V průběhu obou výstav v místech jejich konání
a ve školách.
Projekt Odkaz židovské minulosti Dobříše organizuje Spolek E-Plus ve spolupráci s Okrašlovacím
spolkem v Dobříši a Židovským muzeem Praha.
Finančně se na něm podílí i město Dobříš a Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o.
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KULTURA ZÁŘÍ
www.kddobris.cz
 8. 9. Vernisáž výstavy obrazů: ZELENÝ OSTROV – Zdenka Hušková / Linda Klimentová /
Markéta Zlesáková

Zveme vás na výstavu třech malířek, absolven
tek AVU v Praze.
Výstava bude zpřístupněna již od 6. 9. 2016.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
8. 9. 2016 od 19 hodin. Úvodní slovo pronese Martina Vítková, jež nám odkrývá
souvislosti této výstavy: „Svět je stále menší.
Zatímco cesta Philease Fogga kolem světa ve
Verneově románu trvala 80 dní, dnes bychom
mluvili jen o hodinách. Přesto jsou na mapě
světa stále místa, která voní dálkou, tajem
stvím, dobrodružstvím a příběhy. K nim patří
zelený ostrov Nový Zéland. Tři mladé autorky
se sem vypravily na různě dlouhou dobu ještě
za svých studií na pražské AVU. Dalo by se říct,
že tato cesta napomohla k jejich formování,
umělecké dospělosti, k nalezení sebe sama.
Podivuhodná země protinožců nabízí mnoho
přírodních krás – sopky, fjordy, mořské plá
že, buš, deštné pralesy i polopouště, ledovce
a hory, jezera, vodopády, termální oblasti, kte
ré navíc můžete zažívat zcela o samotě, téměř
jako první lidé na zemi. Je to země, kde netrpě
livost nemá smysl.“
Malířky ale vzkazují: Můžete přijít i dříve!!! Ze
jména rodiny s malými dětmi i ostatní nedo
čkavce, přivítáme již od 17 hodin.
Výstavní sál KD Dobříš. Výstava potrvá do
neděle 2. 10. 2016. Otevřeno po–čt 8.30–
16.00 hod., pátek a sobota zavřeno, neděle
14.00–16.00 hod.
 9. 9. Pocta Mozartovi – koncert k 360. výročí narození hudebního génia
Účinkují: Symfonikové České filharmonie a Čes
kého rozhlasu. Sólisté: Jiří Partyka – housle,
Libor Vilímec – housle, Naďa Chrobáková – sop
rán. Slovem provází Ludvík Sklenář.
Program: MOZART, SALIERI, MYSLIVEČEK, BACH.
Výstavní sál KD Dobříš, pátek 9. září od 20.00

9
hodin. Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 22. 8. 2016 v Informačním středisku
Dobříš, tel.: 318 523 422.
 17. 9. Cena města Dobříše – slavnostní předání ceny + koncert Prague Cello Quartet
V rámci slavnostního večera bude v zrcadlovém
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobří
še za r. 2015 P. Stanislawu Górovi, současnému
prezidentovi Arcidiecézní charity Praha, který
v letech 1998–2007 působil na Dobříši jako farář
dobříšské ŘK farnosti.
Od cca 19.30 hod. zahraje laureátovi i všem pří
tomným hostům Prague Cello Quartet, který
udivuje doma i ve světě svou virtuózitou
a inteligentní humorem.
Čtyři vynikající violoncellisté založili v roce 2006
mimořádný soubor. Kvartet přináší inteligentní
humor plný vkusné zábavy, virtuozity, vášnivé
ho nadšení, instrumentální akrobacie i šarmu,
který uchvátí publikum každého věku. Všichni
violoncellisté studovali na půdě pražské HAMU.
Hrají ve složení: Ivan Vokáč (člen České filhar
monie), Petr Špaček (stipendista Orchestrální
akademie České filharmonie), Jan Zemen (pro
fesor Konzervatoře Pardubice) a Jan Zvěřina
(člen Doležalova kvarteta). Všichni hráči jsou
bezkonkurenční sólisté. Není divu, že sedí na
první židli v České filharmonii, učí na konzer
vatoři nebo hrají v kvartetu. Repertoár soubo
ru obsahuje díla skladatelských mistrů klasické
hudby, jazzovou tvorbu, hity nejznámějších mo
derních světových skupin, ale i známé kousky
filmové hudby – a to vše v originální úpravě pro
čtyři violoncellisty a jejich nástroje.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 17. září
2016 od 19.00 hod. Pro veřejnost vstupné
dobrovolné...
 18. 9. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací
ho spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 18. září od 17.00
hod., vstupné dobrovolné.
 23. 9. ECHT! – koncert

ECHT! vznikl před téměř třicetii lety (1988) z hu
debníků, kteří navštěvovali tehdy vyhlášenou
pražskou restauraci Sokolovna Klamovka. Bývá
označován krom undergroundové i za pub roc
kovou, pub punkovou nebo dokonce i za count
ry pubovou legendu. Všechny tyto termíny však
patří spíše do uvozovek. Rockový Echt! vyznává
písničkářskou i muzikantskou stručnost; vrací
muziku zpátky k lidem – do hospod a klubů. Za
mikrofonem stojí hráč na saxofon a kytarista Ka
rel Malík. Sám si píše texty a je duchem kapely.
Stále platí, že koncerty kapely Echt! jsou někdy
smutný, jindy veselý, skočný a neurvalý, stejně
jako citlivý a rozjímavý, zkrátka echtovní bigbít
s Karlem Malíkem v čele.
Společenský sál KD, pátek 23. září od 20.30
hod., Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě
150 Kč. Předprodej vstupenek od 7. 9. v Trafice u Davida.

 27. 9. NAHORU DOLU!!!“ Frk-nügnung Teátr
– premiéra!
Celým světem protkán a celebritami potkán
divadelní soubor Frk-Nügnung Teátr Dobříš si
vás dovoluje pozvat na premiéru autorské kru
topřísné stěhovací situační komedie s názvem
„NAHORU DOLU!!!“ Dozor: Al Anál Zajčkáví,
hlavní role: Vinadranath Ebrlaladyš.
Pozor – setkání s tímto souborem je vysoce
návykové!!! Více na webu: www.divadlodobris.
com nebo Facebook.com/frk-nügnung teátr.
Společenský sál KD, úterý 27. září od 19.30
hod. Vstupné: 1oo KáČé
 29. 9. Naopak, Petr Rímský a Petr Vašinka
– folkový koncert
Dobříšská folková skupina NAOPAK si vás do
voluje pozvat na koncert s názvem „Koncert
s lidmi, které mám rád“. Kromě zmiňované
kapely, vystoupí vynikající Petr Rímský, kome
diant, písničkář a kytarista s jedinečným hráč
ským projevem, v němž se kromě folku mísí
zejména prvky šansonu, jazzu a blues. A další
skvělý muzikant a zpěvák Petr Vašina, hrající
na foukací harmoniku, flétnu a akustickou ky
taru.
Společenský sál KD, čtvrtek 29. září od 19.30
hod. Vstupné dobrovolné.

Připravujeme na říjen
7. 10. Red Hot Chili Peppers revival
– koncert
6. 10. Vernisáž výstavy: Vladimír Mencl
– Česká krajina v obrazech
21. 10. Slet bubeníků – POZOR – koncert
podzimu!!!
15. ročník Sletu bubeníků hledá inspiraci
v bohatém hudebním portfoliu Evropy. Oz
dobou letošního ročníku se stane izraelská
zpěvačka a performerka Kamila KAMA.
Kam bubeníci s 2 tunami bubnů, činelů,
etnických bubnů, gongů, perkusí, kláves
a elektroniky přijedou, všude sklízí úspěch
a obdiv. Turné se koná vždy jen jednou za rok
a každý rok v obměněné sestavě. Za bubny
usedne špička české bubenické školy: Kromě
Pavla Fajta, Pavla Koudelky a Tomáše Reindla
(percuse) se do sestavy vrací Miloš Vacík. Le
tos se přidal i bubeník Tata Bojs Milan Cais.
Připojí se i vokálně experimentální sbor Affe
tto.
Předprodej vstupenek od 21. září v Trafi
ce U Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše na tel.:
318 521 302. Kapacita sálu omezena, zajistě
te si vstupenky včas!

Pozvánka na divadlo
KUKLÍK TYJÁTR vystoupí ve Staré Huti na
venkovních prknech v Památníku Karla
Čapka se svojí verzí hry TŘI MUŠKETÝŘI,
a to v pátek 30. 9. 2016 a v sobotu 1. 10.
2016 od 18.30 hod.
Vstupné v místě. Občerstvení zajištěno.
PŘIJĎTE SE POBAVIT!
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Projektový den – „Umění žít spolu“
na 2. ZŠ Dobříš, dne 14. června 2016
Dne 14. června 2016
proběhl na 2. ZŠ Dob
říš projektový den s názvem „Umění žít
spolu“. Žáci během celého dne praco
vali na svých tematických projektech.
Společným nositelem bylo téma inklu
ze a mezikulturního porozumění. Celý
den byl zahájen projevem paní ředitelky
a pak odstartoval den plný zážitků, spo
lupráce a porozumění. Na projektu se
podíleli žáci 1. i 2. stupně. Témata byla
například – státy a vlajky zemí světa,
hudba, která nás spojuje, kontinenty
a mapa světa, znaková řeč a písmenková
abeceda, chutě světa, rasy a etnika atd.
Ve školní kuchyňce byla nainstalovaná
galerie mezinárodních jídel a děti zde
plnily také malý kvíz. V další třídě pak byl připraven program týkající se Evropské unie. Naše pozvání
k účasti přijaly a přišly se podívat děti z dobříšských MŠ, ZŠ Lidická a ZŠ Stará Huť. Tyto děti se také
do projektového dne aktivně zapojily. Velké díky patří žákům 2. stupně, kteří menším dětem pomá
hali s jejich projekty a přesunem mezi třídami. Na 2. stupni si pak někteří žáci připravili velice zajíma
vé povídání o zemích, z nichž pocházejí, představili tyto země a vyprávěli o pozitivech i negativech
přestěhování, ale i žití v jiné zemi, v jiné kultuře.
Tento projektový den se konal za účasti několika zástupců Domu zahraniční spolupráce, kteří s se
bou přivezli pro děti různé kvízy a ceny a také si připravili přednášku pro pedagogy o možnosti me
zinárodní spolupráce. Závěrečnou odměnou pro děti bylo vypouštění barevných balónků symboli
zujících všechny barvy světa a školou pak zaznělo hlasité „Umíme žít spolu“. Celý den tak proběhl ve
velice dobré atmosféře. Program byl pestrý a vše naprosto bezproblémové.
Lucie Jindráková, 2. ZŠ Dobříš

Úspěch v soutěži „Příběh obrazu“
V červnu proběhlo vyhodnocení letošního ročníku literárně výtvarné soutěže „Příběh obrazu“. Žáci
malovali věrnou kopii obrazu s tím, že neznali autora, ani období, kdy obraz vznikl. Následně psali
v hodinách českého jazyka povídku, která měla objasnit jeho vznik.
Práce žákyň najdete na www.2zsdobris.cz/news/vytvarne-literarni-soutez-pribeh-obrazu.
Soutěže se zúčastnilo 253 žáků ze 40 škol. Vyhodnocení, které se uskutečnilo v knihově v Bílovci
10. 6. 2016, přineslo 1. místo žákyni Kateřině Apeltauerové z IX.A a 2. místo Lence Kopecké, také
z IX.A, oběma ve III. kategorii. Více o soutěži na www.pribehobrazu.cz.
K. Apeltauerová získala za 1. místo účast na dvoudenním zářijovém workshopu v Trojanovicích s Ji
řím Surůvkou. Jiří Surůvka je český malíř, který mimo jiné působí jako vyučující a vedoucí ateliéru
nových médií na katedře intermédií v Ostravě. Součástí workshopu bude malování v plenéru a růz
né výtvarné techniky. Oběma žákyním gratulujeme.
Eva Kašparová

ZŠ TRNKA přivítá první žáčky
Prvního září 2016 se otevřou dveře nové dobříšské základní školy TRNKA. Ve
školním roce 2016/2017 do ní nastoupí 20 žáčků, kteří se budou učit ve dvou
třídách – v 1. třídě a ve spojené 2. a 3. třídě. Během letních prázdnin se v budově pilně pracovalo, do
končovaly se stavební práce, malovalo se, natíralo, uklízelo. Na děti čekají vesele vymalované třídy,
kde se na ně těší paní učitelky Jana Zajícová a Markéta Svobodová, paní družinářka Jarka Rampaso
vá i paní ředitelka Vlasta Beščecová.
ZŠ TRNKA je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a výuka v ní bude podléhat České
školní inspekci. Ve škole bude fungovat výdejna jídel, obědy budeme dovážet ze školní kuchyně
v Dolních Hbitech. Hodiny tělocviku budou probíhat venku a v tělocvičně dobříšského Sokola.
Znovu bychom na tomto místě chtěli poděkovat všem, kdo různým způsobem přispěli k tomu, že
se náš sen otevřít základní školu podařilo uskutečnit. Děkujeme všem dárcům, kteří nám posílají své
dary na rekonstrukci a vybavení školní budovy. Rodičům a přátelům školy děkujeme za stovky hodin
dobrovolné práce, kterou při rekonstrukci odvedli. Velký dík patří samozřejmě všem firmám, které
se podílely na stavebních, truhlářských či instalatérských pracích za jejich kvalitní práci, spolehlivost
a někdy i trpělivost při řešení nestandardních situací. V neposlední řadě děkujeme také zaměstnan
cům všech institucí a úřadů, kteří nám byli nápomocni při splnění všech zákonných podmínek pro
fungování základní školy.
Za zřizovatele školy, Trnkový květ, z.s. Petra Klvačová

Děti z 2. MŠ v Dobříši
vyplouvají do nového
školního roku
Začátek školního roku je vždy slavnostní událos
tí. Nové prostředí, očekávání, kamarádi…
Děti z 2. mateřské školy v Dobříši mohou nyní
navíc zažívat svá každodenní velká dobrodruž
ství i při pobytu venku na zahradě školy. To jim
umožňují zcela nové herní prvky dopravních
prostředků, které nahradily prázdné místo po
nevyhovujících dřevěných průlezkách.
Celý projekt se podařilo zrealizovat díky pod
poře, vzájemné spolupráci a významné finanč
ní pomoci vedení města Dobříše, Nadačního
fondu Zdeňky Žádníkové Volencové a mateřské
školy.
Zabudované herní prvky (na přání dětí loď
a vlak) byly vybírány tak, aby měly dlouhou
životnost, minimální nároky na údržbu, byly
odolnější proti vandalismu a maximálně pod
porovaly děti v různých pohybových a tvořivých
aktivitách při pobytu na zahradě školy.
Nosné konstrukce jsou vyrobeny z konstrukční
oceli, ošetřeny proti korozi žárovým zinkováním
a upraveny vypalovanou práškovou barvou.
Plastové části jsou z vysokotlakého, celoprobar
veného polyetylenu. Odpovídají přísným bez
pečnostním požadavkům a splňují normy, které
vyžaduje provoz v mateřské škole.
Při svých plavbách za dobrodružstvím si děti
mohou hrát nejen na prostorné palubě, ale
i v podpalubí. Na loď se posádka dostane po
provazovém žebříku, šikmém výstupu s lanem
a nechybí ani oblíbená skluzavka. Dlouhou chví
li si při plavbě může krátit kreslením na velko
plošné tabule, kormidelník ovšem nesmí zapo
mínat na správný směr a hlídat kormidlo.
Kdo nechce lodí, může vláčkem. Stačí se posadit
do vagónků nebo se svézt přímo v prostorné
lokomotivě. Cesta lépe ubíhá při popovídání
s kamarády. Jízdenku je nutné zakoupit před
každou jízdou. V některých stanicích nezasta
vujeme, ale pouze přibržďujeme, protože však
máme vláček kouzelný, lze nastupovat i prolé
zacím tunelem se šikmým výstupem.
Ještě jednou děkujeme a vyrážíme do nového
školního roku!
Růžena Chovanečková, ředitelka

… jedeme na výlet, jedeme po Vltavě…,
jedeme na výlet, špatně to nedopadne…
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Dvojnásobná radost z nákupu nejen do školy.
Ušito Rukama nohama
Už téměř dva roky v našem městě funguje tex
tilní dílna, kde šijí originální výrobky maminky
handicapovaných dětí a další lidé z Dobříšska,
kteří mají malou šanci uplatnit se na trhu práce.
Jsou pak k prodeji v obchůdku RUKAMA NOHA
MA v centru Dobříše, kde můžete koupit třeba
dámskou kabelku, zástěrku pro malé slečny
nebo batůžek na tělocvik pro školáky. Nevíte,
co pořídit jako dárek? Pro tvořivé děti je jako
dělaný veselý pastelkovník – ať už pro kreslení
doma nebo na kroužku. Uděláte radost a zá
roveň podpoříte dílnu, která se snaží pomáhat
sociálně znevýhodněným lidem. A co tu ještě
najdete? Praktické tašky, textilní košíčky na co
koliv, kapsáře, jedinečné textilní tulipány, polš
táře, ubrusy, ozdoby či trička potištěna vlastním sítotiskovým motivem. Textilní dílna a obchůdek
funguje pod Farní charitou Starý Knín. Nakoupit můžete na Mírovém náměstí, č.p. 231.
Farní charita Nový Knín

Dřevěná výstava,
aneb Když zlaté české ručičky
pracují se dřevem
Od 10. do 31. října můžete v Muzeu Dobříš
v Kopáčkově domě na Mírovém náměstí vidět,
co všechno dokážou šikovné české ruce, když
se rozhodnou proměnit obyčejný kus dřeva
v neobyčejné umělecké dílo. K vidění budou
tradiční dřevěné hračky, loutky menší i větší
včetně nádherného loutkového divadla, které
jistě potěší oči nejen malých návštěvníků. Žas
nout můžete nad jedinečnými díly, které lze vy
robit ze samorostů, i nad krásnými dekoračními
předměty a obrazy.
Výstava potrvá až do konce října a můžete si ji
prohlédnout za cenu standardního vstupného
spolu se stálou expozicí Muzea Dobříš, která
zahrnuje informace a předměty vztahující se
k tradičnímu rukavičkářskému řemeslu a s tím
spojenému tématu židovství a dále také expozi
ci vodohospodářství.

Vážení přátelé hudby!
Dovolte nám, abychom vás v letošním roce pozvali na hudební cyklus „Koncerty pro varhany“ pořá
dané na podporu obnovy dobříšských varhan. Oslovili jsme pěvecké sbory a orchestry, které vnímají
potřebu pomoci našemu projektu a jsou ochotné bez nároku na honorář nám představit něco ze
svého repertoáru a podělit se s námi o radost z krásné hudby, a vám pak tímto dát možnost finančně
přispět formou dobrovolného vstupného na dobrou věc.
PROGRAM 2016
9. 4. Zámek Dobříš – Smíšený pěvecký sbor
Česká píseň Plzeň.
12. 6. Zámek Dobříš – Komorní smyčcový or
chestr Quattro Corde.
10. 9. Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši –
Komorní soubor zobcových fléten Tibia Pragen
sis, renesanční hudba.
23. 10. Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši –
Příbramská filharmonie a Smíšený komorní pě
vecký sbor Dr. Vl. Vepřeka , A. Dvořák – Lužanská
mše.

3. beneﬁční koncert
10. 9. – TIBIA PRAGENSIS
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan
a dobříšská farnost zve všechny příznivce a mi
lovníky vážné hudby na 3. benefiční koncert
z cyklu „KONCERTY PRO VARHANY“ do kostela Nejsvětější Trojice, pořádaný v sobotu
dne 10. 9. 2016 od 17 hodin, v podání Komorního souboru zobcových fléten TIBIA
PRAGENSIS. Členky komorního souboru vám
v dobových kostýmech představí renesanční
a barokní skladby význačných evropských skla
datelů. Jako host vystoupí a zahraje na stávající
varhany varhaník pražské LORETY Vít Janata.
Výtěžek dobrovolného vstupného je určen na
obnovu dobříšských varhan.

26. 11. Zámek Dobříš – Zrcadlový sál – Ko
morní orchestr Akademie věd Praha, F. X. Brixi,
J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart a další.
12/2016 Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši
– Pěvecký sbor Codex Temporis – Příbram, Ad
ventní koncert.
Podporovatelé: město Dobříš a J. C. Mannsfeld

Mediální podpora

Římskokatolická farnost Dobříš,
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
email: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
Římskokatolická farnost Dobříš a Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Dobříši vás
srdečně zvou na podzimní kulturní festival
Dobříšské záření 2016:
4. září od 15.00 zveme rodiny s dětmi na „Neděli nejen pro děti“ na zahradu evangelické
fary, kde budou pro děti připraveny hry a sou
těže a také představení Čertovská pohádka
v podání divadelního souboru Studna. Vstup
né je dobrovolné.
Od 5. září bude probíhat výstava „Dobříšské
záření na plakátech Fanči Vandasové“, která při
pomene minulé ročníky festivalu Dobříšské záření.
Výstava se koná v PC sv. Tomáše v Dobříši a bude
zakončena v pátek 21. října od 19 hodin dernisáží
a společenským večerem. Srdečně zveme.
V sobotu 10. 9. od 20.00 zveme na Pantomimu „Sama sebou“ – pohybové a hudební před
stavení Michaely Dolákové, autorská hudba Ka
rolina Šustová. Vstupné 100 Kč. Představení se
koná v evangelickém kostele v Dobříši.
Festival podpořilo Ministerstvo kultury ČR.
V září v týdnu od 13. 9. začnou pravidelné aktivi
ty pro děti: výtvarný kroužek Barvička pod vede
ním Fanči Vandasové, hudební kroužek Zpíván
ky pod vedením Jitky Urbanové a také klubíčka
a setkání pro děti s výukou náboženství. Bližší
informace najdete na www.farnostdobris.cz.

12

DOBŘÍŠSKÉLISTY

DOBŘÍŠEK V ZÁŘÍ
Otevřeno máme každý pracovní
den od 8 do 12.30 hod., v pondělí
a ve středu od 14.30 do 16.30 hod.
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ v pondělí
a ve středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý, ve
čtvrtek a v pátek od 8 do 12.30 hod.
HRAJEME SI BEZ MAMINKY program pro děti
od 2,5 let bez přítomnosti rodičů, vhodná pří
prava na adaptaci v předškolním zařízení, malý
kolektiv dětí, individuální přístup. Každé pondělí
a středa od 8 do 12 hod.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ
A ŠKOLNÍ DĚTI:
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, Progra
mátorská přípravka pro děti od 10 do 15 let,
Myslivecký kroužek pro děti od 1. třídy, Miňonky
pro děti od 2 let v doprovodu rodičů, Hrajeme si
společně pro děti v doprovodu rodičů v rámci
dopolední herničky.
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro začátečníky s hlídáním dětí, po
kročilé i seniory. Počítačové setkání pro seniory.
Mistr Paleta a Kurz keramiky.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Sobota 3. 9. od 14.30 hod. – DOBŘÍŠEK
ZBLÍZKA aneb co Dobříšek nabízí – na zahra
dě u RC Dobříšek – zábavný program pro děti
TRDLOHRÁTKY – pohádka Hrajeme si s kohout
kem a slepičkou, Trdločtení, dětská diskotéka,
malování na obličej, skákací hrad, výtvarná díl
nička, občerstvení, zápisy do kroužků, seznáme
ní s lektory, rodinné focení. Vstupné dobrovolné.
Úterý 13. 9. od 8.30 do 9.30 hod. – POČÍTAČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY s Ing. V. Pechovou
– informativní schůzka.
Středa 14. 9. od 16.00 do 17.00 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI na téma ZVÍŘÁTKA –
ukázková hodina s lektorkou Bc. L. Nádvorníko
vou pro děti (i v doprovodu rodičů) ve věku od
4 let do 8 let. Děti si vyrobí stojánek na tužky či
ozdobu na ně a po vypálení si ji odnesou domů.
Vstupné 80 Kč včetně materiálu. Minimální po
čet přihlášených – 4 děti.
Středa 14. 9. od 17.30 do 19.30 hod. – KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ na téma BABÍ
LÉTO – ukázková hodina s lektorkou Bc. L. Ná
dvorníkovou. Vstupné 120 Kč včetně materiálu.

Minimální počet přihlášených – 4 osoby.
Úterý 20. 9. a 27. 9. od 8.30 do 9.30 hod. – POČÍTAČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY s Ing. V. Pe
chovou.
Úterý 20. 9. od 9.00 – ZDRAVÉ DÍTĚ – PODZIM
– přednáška s besedou s MUDr. P. Pelikánovou.
Témata: 1. kašel v dětském věku; 2. zvýšená
školková nemocnost, 3. možnosti prevence
infekcí. S možností krátkodobého hlídání dětí.
Vstupné 100 Kč, 50 Kč/dítě.
V průběhu letních prázdnin u nás díky finanční
podpoře města Dobříš proběhly příměstské tábory. Velký dík patří všem lektorům, kteří svůj
čas věnovali té nejmladší generaci.
Také bychom chtěli poděkovat městu Dobříš za
uvolnění strážníků MP Dobříš a hasičů ze SDH
hasičů Dobříš na Cyklostezku a na některé ter
míny příměstských táborů. A samozřejmě dě
kujeme i samotným strážníkům a hasičům, kteří
věnovali svůj čas dětem.

PORADENSTVÍ: On-line poradna na www.
dobrisek.cz. Setkávání těhulek a předporodní
kurzy. Cvičení pro těhotné. Rodinné, výchovné,
partnerské poradenství a laktační poradenství.
PC a chytré telefony. Poradenství v sociální ob
lasti a psychologii.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na https://www.facebook.com/dobrisek.
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová, tel.:
608 906 559, email: rcdobrisek@gmail.com, ad
resa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Středočeskému kraji a městu Dobříš.

Dobříš v proměnách reálného socialismu
Když jsem před sedmi lety dokončoval knihu „Dobříš v proměnách“, která
měla mít podtitul „dvacátého století“, nikdy jsem neočekával takovou reak
ci. Kniha se ještě stále prodává, ale více méně se doprodávají zbylé zásoby.
Mnohokrát se mě ptali, zda udělám nějaké pokračovaní. Jenže o čem by bylo?
Přesto jsem nadále sbíral obrazový materiál, v kterém se však spíše hromadily
fotografie z let komunismu. Po získání velkého obrazového fondu z padesá
tých let a poté barevných fotografií z let 1970 až 1990 bylo rozhodnuto. Již
tento rok jsem proto udělal několik zkušebních stránek, které jsem představil
městu, které o tuto knihu projevilo zájem. Stejně tak Okrašlovací spolek města
Dobříše, který zaštítil i první díl z r. 2009. Pokud vše půjde, jak má, mohla by
kniha být hotová do května příštího roku.
V této věci bych chtěl požádat kohokoli z Dobříše, kdo zde žil alespoň dvacet let v éře komunismu
a chtěl by se podělit o nějaké zajímavé vzpomínky na tuto dobu, a to z jakéhokoli pohledu, může
své vyprávění zasadit do této knihy. Případně, pokud byste chtěli v minulém dílu něco opravit či
doplnit vaše upřesňující vyprávění fotografiemi, i tuto možnost máte. Stejně tak se to týká jakýkoli
zajímavých fotografií z let 1950 až 1990, a to jak barevných tak černobílých.
V případě zájmu o příspěvek anebo o zapůjčení fotografie se můžete ozvat na tel: číslo 723 386 742
a nebo email: knihykadlec@seznam.cz.
Petr Kadlec

ZE ZÁMKU
A PODZÁMČÍ…

I v letošním roce je nám potěšením vás pozvat
na tradiční Svatováclavskou slavnost, která se
uskuteční v sobotu 10. září od 10 do 18 hodin.
Tento rok s podtitulem „Zbraně mušketýrů“.
Připravený máme bohatý program – kostýmo
vané prohlídky s hudebním doprovodem dětí
ze ZUŠ Dobříš a také ukázku rekvizit mušketýr
ských zbraní a kostýmů.
Také ve francouzském parku je připraven
nabitý program. Děti budou různě soutěžit,
k vidění budou šermířské souboje a sokolník
předvede skvělé ukázky se svými dravci. Od
vážlivci pak mohou hledat poklad v pivovar
ských sklepích. Na nádvoří vás čeká degustace
a prodej vína, své umění zde předvede umělec
ký kovář, něco dobrého na zub pak prodají cuk
ráři a pekaři a těšit se můžete i na další stánky
s různými suvenýry a občerstvením. V konírně
se bude prezentovat výstava o firmě Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. Představíme vám
historii zámku Dobříš, lesní a rybniční správu
a na nádvoří zámku své výrobky představí fir
ma MECO – DREV.

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
září–červen
út–ne
červenec–srpen út–ne

8.00–16.30
8.00–17.30

ZÁŘÍ 2016
1. 6. – 15. 9. Zbraně mušketýrů
Zámecká expozice, běžné vstupné
10. 9. Svatováclavská slavnost

Stále se hledá Šíra
Odměna za navrácení fenky majitelce 10 000 Kč!!!
Šíra je kříženec, středně velká, světle hnědé až
zrzavé barvy. Ztratila se ve čtvrtek 21. 1. v brd
ských lesích, mezi Dobříšem a Velkým Chlum
cem. Je očipovaná. Hodná a bojácná. Je možné,
že se jí někdo z dobrých úmyslů ujal. Prosím
o její navrácení. Odměna jistá.
Kontakt: monika.hertlova@gmail.com,
tel.: 721 157 330.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vítání občánků
Dne 9. 6. 2016 byli v zrcadlovém sále zám
ku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší ob
čánkové našeho města: Kajetán Ožana, Jan
Močička, Magdaléna Petáková, Alex Pirvulescu, Bartoloměj Ferenc, Julie Tomašovičová, Jakub Čargo, Jan Jiruška, Kristýna Jurenková, Maxmilián Kubánek, Alena Poračová
a Adrian Štěpán.
Srdečně blahopřejeme!

Gratulace ke 100. výročí narození
Paní Marie Krejčová z Domova seniorů Dobříš
oslavila dne 19. srpna 100 let. V kruhu rodiny,
přátel a hostů zavzpomínala na svá mladá léta.
Ke gratulantům se také připojili starosta měs
ta Dobříš, pan Mgr. Stanislav Vacek a zástupci
OSSZ Příbram.

Dne 25. srpna uplynulo 25 let
od úmrtí p. Miroslava Matyse.
Stále vzpomíná manželka
Helena a syn Mirek.

Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou
vzpomínat.
Dne 31. srpna 2016 uplynul
již 1 rok od chvíle, kdy nás na
vždy opustil náš milovaný pan
Jan Fišar ze Staré Huti.
Stále vzpomínají manželka
Jaroslava, dcera Jana s rodinou
a syn Jan s rodinou.
Kytičku na hrob pokládáme,
s láskou a bolestí v srdci na Tebe
vzpomínáme.
Dne 14. září si již po patnácté
připomeneme smutný den,
kdy nás opustil pan Václav
Hrabák.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
a dcery s rodinami.
Dne 15. září 2016 by se můj
drahý manžel pan Jan Svobodník dožil 65 let.
Stále vzpomínají manželka
Jitka, Martin, Martínek
a Tomášek.
Dne 23. září 2016 uplyne
10 let od úmrti pana Vladimíra
Blahůta z Dobříše.
S láskou stále vzpomínají
manželka Marie, dcera Vlaďka
a syn Vráťa s rodinami.

Po prázdninách zahajuje TJ Sokol Dobříš v soko
lovně opět cvičení jednotlivých oddílů.
Cvičební rok 2016–2017 bude zahájen v pondělí 5. září 2016.
Rozvrh cvičebních hodin naleznete ve vývěsce
na sokolovně, na www.sokoldobris.cz nebo na
našem facebooku www. facebook.com/TJSo
kolDobris.
Na všechny cvičence se těšíme.

TJ Sokol Dobříš vás zve srdečně
na Drakiádu,

Vzpomínka
Dne 6. srpna 2016 uplynulo
12 smutných let, co nás tragic
ky opustil náš syn Jiřík Zlatý
z Dobříše.
S láskou v srdci vzpomínají
rodiče.

Informace
z TJ Sokol Dobříš

Rádi bychom touto cestou paní Krejčové ještě
jednou popřáli do dalšího života hodně zdraví
a rodinné pohody.
kolektiv Domova seniorů Dobříš
Blahopřání

Před 90 lety, dne 30. 8. 1926,
se narodil pan Karel Černý.
Přejeme mu, ať jej jeho dobrá
nálada neopouští a drží mezi
námi ještě řadu let.
Děti, vnoučata, pravnoučata
a prapravnučka.

Poděkování a blahopřání
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu Josefu Černému za jeho obětavou péči a údržbu
keřů v Hálkově ulici.
Současně mu chci poblahopřát k jeho životní
mu jubileu – 70. narozeninám, které oslaví v září
tohoto roku.
Vše nejlepší, hodně zdraví a pohody do dalších let
přeje Marie Šeflová

Tábor Zlatého listu 2016
Letos se jako obvykle konal tábor Zlatého listu.
Tento rok jsme ovšem místo ke Starému Budětí
nu zamířili na Ostrý vrch a všichni se shodli, že
jsme si rozhodně přilepšili.
Pro tentokrát jsme se vžili do paladinů střežících
malebné středověké království před útokem ne
stvůr přicházejících skrz magický portál. Mezi naše
etapy patřila například výroba mečů, opevňování
tábora, vaření magických elixírů nebo čtení runo
vého písma. Samozřejmě nechyběla ani kreativní
olympiáda, vícedenní výlet a hry se skautkami.
Myslím si, že tábor jsme si (i přes občasnou ne
přízeň počasí) všichni užili, a těším se, co přinese
další rok.
Děkujeme městu Dobříš za celoroční podporu
oddílové činnosti a společnosti Advanced Risk
Management za věnování odměn do celotábo
rové hry.
Ondra

která se bude konat za příznivého počasí
v sobotu 8. 10. 2016 na louce za rybníkem
Bzdinka.
Sraz ve 14.00 hod. u sokolovny nebo ve 14.30
hod. na louce za Bzdinkou.
Těšíme se na Vaši účast s vlastním drakem a špe
káčkem na opékání.
Pro děti jsou připraveny sladké odměny.
Za deštivého počasí se akce ruší!!!

Začátek nové
ﬂorbalové
sezony 2016–2017
Měsícem září nám opět začíná nová tréninková
sezona TJ Sokol Dobříš, oddíl florbal žactvo.
Minulou sezonu jsme ukončili 3. místem mini
žáků v přeboru ČOS, 5. místem ve florbalové
lize dorostu a 1. místem florbalové ligy mladších
žáků 3+1.
Cvičební rok začneme hodinami v sokolovně, je
jichž rozpis je k nahlédnutí na webových strán
kách klubu (http://florbalzacidobris.webnode.
cz). Mimo jiné se budeme prezentovat na akci
„Dobříš v pohybu“ dne 11. 9. 2016 ve Sportovní
hale Dobříš a v neděli 18. 9. od 10.00 tamtéž na
sbírkové akci sport pro kulturu. Jedná se o vy
stoupení všech kategorií florbalu a aerobiku
dobříšských oddílů (TJ Sokol Dobříš a Aerobic
studio Orel Dobříš). Výtěžek z této akce bude
věnován pro sbírku na dobříšské varhany.
Pro letošní sezonu jsme přihlásili do soutěží flor
balové unie družstva elévů, starších žáků, doros
tenců a juniorů.
Byli bychom rádi, kdybyste přišli podpořit naše
akce, ale i hráče soutěže elévů, kteří budou hrát
soutěž v tělocvičně 2. ZŠ v termínech 1. 10. 2016,
17. 12. 2016 a 28. 1. 2017. Ostatní naše družstva,
stejně jako muži musí hrát svoje soutěže mimo
Dobříš kvůli nevyhovující Sportovní hale v Dobříši.

Atletika TJ Sokol Dobříš
Od září 2016 vzniká nový oddíl atletiky TJ Sokol
Dobříš. Atletické tréninky jsou organizovány na
atletickém areálu při 2. ZŠ Dobříš a v zimních
měsících v tělocvičně 2. ZŠ Dobříš. Tréninky jsou
pro věkovou kategorii dětí ve věku 5 až 12 let.
Do oddílu je možné se přihlásit přímo na trénin
ku nebo na internetových stránkách http://atle
tika09.webnode.cz. Tréninky je možné navště
vovat 2x týdně od pondělí 12. 9. (14.10–16.00).
TJ Sokol Dobříš
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PROGRAM ZÁPASŮ MFK
DOBŘÍŠ – ZÁŘÍ
Muži A
3. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – Mar. Lázně
10. 9. sobota 17.00 Malše Roudné – MFK Dobříš
17. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – Sušice
24. 9. sobota 17.00 Ostrov n.Oh. – MFK Dobříš
1. 10. sobota 16.30 MFK Dobříš – Motorlet Praha
Muži B
4. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš – Nová Ves p. Pl.
17. 9. sobota 10.30 MFK Dobříš – Bohutín
24. 9. sobota 17.00 Pičín – MFK Dobříš
2. 10. sobota 16.30 MFK Dobříš – Kovo. Příbram
Dorost starší (mladší)
25. 9. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Jílové u Pr.
Žáci starší
10. 9. sobota 10.00 MFK Dobříš – Hostouň
24. 9. sobota 10.00 MFK Dobříš – Velvary
Žáci mladší
11. 9. neděle 8.30 MFK Dobříš – Nový Knín
17. 9. sobota 9.00 MFK Dobříš – Bohutín
Změna programu vyhrazena.
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí
a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!

MEMORIÁL JOSEFA VITÁSKA
V neděli proběhl na Dobříši již 15. ročník doros
teneckého turnaje v kopané Memoriál Josefa
Vitáska.
Výsledky: FK Králův Dvůr – MFK Dobříš 2:2 (0:1),
pen. 4:3. FK Hořovicko – FCS Libuš 2:0 (1:0).
O třetí místo: MFK Dobříš – FCS Libuš 4:2 (1:1)
Finále: FK Hořovicko – FK Králův Dvůr 5:0 (1:0)
Pořadí: 1. Hořovicko, 2. Králův Dvůr, 3. Dobříš,
4. Libuš
Před začátkem finálového utkání si hráči, funk
cionáři a diváci uctili minutou ticha památku vý
borného fotbalisty, trenéra i funkcionáře pana
Josefa Vitáska. Ceny účastníkům předávala dce
ra p. Vitáska paní Zdeňka Čermáková.

PROHLÁŠENÍ K DIVIZI
Vážení sportovní přátelé!
Jak mnozí jistě víte, výbor MFK Dobříš přijal na
bídku na účast družstva mužů v příštím ročníku
fotbalové divize. Výbor MFK Dobříš se musel
rozhodnout rychle, v řádu několika hodin, ko
munikací přes telefony (per rollam). Většinou
hlasů rozhodl o přijetí této nabídky.
Tato věc vyvolala mezi našimi příznivci, hrá
či i funkcionáři určitou polemiku o vhodnosti
tohoto kroku. Na jedné straně tu byly nedob
ré zkušenosti z účinkování v minulých letech,
obavy z ekonomické únosnosti soutěže a obavy
z herní nedostatečnosti hráčů, na druhé straně
je tu určitá prestiž hráčů i funkcionářů účinkovat
ve vyšší soutěži, nabídka, která již nemusí nikdy
přijít, která může přispět ke zkvalitnění výkon
nosti fotbalistů a měla by přispět k většímu zá
jmu mládeže z Dobříše a okolí o fotbal.
Výbor MFK Dobříš se domnívá, že jsme schopni
po herní i ekonomické stránce odehrát divizní
soutěž ročníku 2016/17 na dostatečné úrov
ni a pro tuto skutečnost se bude snažit udělat
maximum. Po skončení soutěže pak vyhodnotí
další účinkování Atýmu mužů.
Věříme, že tento krok pochopíte a budete nám
v této věci nápomocni.
Výbor MFK Dobříš, v Dobříši 4. 7. 2016

Tábor 2. roje Lampyris aneb Vesmírné putování
dobříšských světlušek
Dvacet čtyři nebojácných světlu
šek z dobříšského skautského od
dílu Lampyris se v neděli 17. čer
vence vydalo na své čtrnáctidenní
dobrodružství. Již podruhé jsme
zamířily na podsadové tábořiště
u Hlubokého lesa nedaleko Cha
novic v jižních Čechách. Na tábor
jsme přijížděly coby adepti kos
mického programu a brzy jsme
byly pověřeny úkolem vyletět do
vesmíru, abychom našly nezvěst
ného kolegu Arnošta. Během naší
cesty jsme navštívily řadu prapo
divných planet a poznaly zvyky
zdejších mimozemšťanů. K rozšíře
ní znalostí o vesmíru přispěl neje
nom Astrobus, ve kterém za námi přijeli astronomové ze Štefánikovy hvězdárny v Praze, ale třeba
také výroba vlastní mapy hvězdné oblohy. Kromě vesmírných aktivit jsme si dosyta užily i těch
tradičních táborových, jako jsou koupání v rybníce, výlety po okolí, běhání po lese či táborové
ohně. Jak to tak bývá, vše se v dobré obrátilo, ještě před koncem tábora jsme osvobodily Arnošta
a spolu s ním se vrátily na Zem. Těžko se nám náš tábor opouštělo, ale vidina brzkého shledání na
družinových schůzkách nás nenechala dlouho tesknit. V září na viděnou!
Děkujeme městu Dobříš, bez jehož podpory by činnost našeho oddílu nebyla možná.
Za 2. roj Lampyris Dobříš Lucie Uriková

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc červen
a červenec 2016
Červen: Pokuty celkem:
Přestupků celkem:

68 600 Kč
150

3. 6. v 10.15 hod. Odcizené kolo nalezla majitelka zahrádky na svém pozemku, bylo
zahrabané v listí. Majitelka zahrádky na Větr
níku o tomto informovala strážníky. Uvedla,
že si někdo na její zahradě pravděpodobně
„schoval“ kolo. Na PČR bylo zjištěno, že kolo,
pořízené za nemalé peníze, bylo skutečně od
cizeno a že ráno krádež oznámil na policii jeho
majitel. Strážníci na místě čekali na kriminální
policii – výjezdovou skupinu s technikem. Kolo,
odcizené z oploceného pozemku, bylo vráceno
šťastnému majiteli.
Ohledně stížností na parkování bez příslušných parkovacích karet v ulici Školní a Fričova a stání vozidel bez parkovacích hodin.
Strážníci se na oblast více zaměřili a po několi
ka výzvách a „botičkách“ jsou ulice téměř bez
přestupků. Občané si dokoupili karty na parko
vání a též i parkovací kotouče na krátkodobá
stání. Kontroly probíhají v průměru 2× denně.
13. 6. Oznámení o podezření ze spáchání
přestupku – v oblasti Větrník postarší muž
Objemný odpad patří do sběrného
dvora a ne ke kontejnerům vlastníků
bytů. Realita na Větrníku mluví za vše.

odkládal objemný odpad do kontejnerů. Muž
byl na místě přistižen, a i přestože byl svědkem
upozorněn, co se nesmí, a měl možnost svou
chybu napravit tím, že již odložený odpad vy
táhne a odveze do sběrného dvora, neučinil
tak. Muž odmítl a z místa odjel. Událost zazna
menaly také uliční kamery.
16. 6. v 11.30 hod. Opilá žena na Alejce. Stráž
níci nalezli opilou ženu v místech Alejka. Pada
la před projíždějící vozidla. Jednalo se o ženu
z Mokrovrat r. nar. 1979. Nebyla schopna de
chové zkoušky. Nacházela se již v deliriu, žena
upadla do bezvědomí. Byl přivolán lékař a ná
sledoval její odvoz do nemocnice.
20. 6. v 17 hod. Perlička: Žena na zahradě našla uříznutý prst. Nájemkyně domu v Rosovic
ké ul. přivolala strážníky. Na místě byl opravdu
zjištěn poslední článek prstu s nehtem. MP
přivolala Policii ČR, která si případ převzala.
Následně bylo zjištěno, že prst patřil majiteli
domu, který si v minulosti při řezání dřeva prst
uřízl. Po dlouhé době ho našla nájemkyně.
Pravděpodobně jej na zahradě vyhrabalo ně
jaké zvíře.
29. 6. Zlomený strom v ulici Pražská u zámku. Vandalství neustává. Krásně vzrostlá lípa
byla vandalem ulomena. „Ohromný čin“, za kte
rý mu rozhodně nezatleskáme.
Červenec 2016: Pokuty celkem:
42 900 Kč
Počet přestupků, (bloková pokuta):
118
5. 7. ve 14.50 hod. Vozidlo srazilo cyklistu.
Stalo se v místech u Lidlu, kdy řidička nedala
přednost cyklistovi. Naštěstí nedošlo k žádné
mu zranění.
17. 7. ve 22.51 hod. hlídka MP obdržela telefo
nické oznámení o přemísťování dopravních
značek v ul. Příbramská v Dobříši. V této
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ulici je v současné době jednosměrný provoz.
Několik značek označujících výkop v ul. Pří
bramská bylo naházených ve středu vozovky.
Hlídka MP uvedla dopravní značky do původ
ního stavu. Strážníci poté zdrželi v ul. Jiráskova
tři mladíky z Dobříše, r. nar. 1998, 1996, 1999.
Všichni chlapci „samozřejmě“ shodně popře
li, že by ony dopravní značky přemisťovali.
Při komunikaci s chlapci strážníci u jednoho
z nich (r. nar. 1999) ucítili z dechu alkohol. Byla
provedena dechová zkouška, která prokázala
výsledek: 1,17 ‰, resp. 1,26 ‰ alkoholu
v dechu!!! Mladistvý byl převezen do místa by
dliště, kde byl bez jakékoliv újmy předán mat
ce. Věc byla sepsána a oznámena sociálnímu
odboru města Dobříš.
Strážníci dále řešili nepovolené reklamní
poutače. Zábory veřejného prostranství, umís
tění reklamních stojanů či reklamy si vyžadují
určitá povolení (OZV o místních poplatcích)
a není možné si je po městě umísťovat svévol
ně. Naposledy se řešila situace u zámku, kde
nad dopravní značku přechod pro chodce
dvě nejmenované firmy umístily dva ukazate
le upozorňující, kde firmy sídlí. Po upozornění
bylo uvedeno vše do původního stavu.
19. 7. ve 22.45 hod. Hlídku MP zastavil na
náměstí muž, r. nar. 1986, že byl napaden
dřevěnou tyčí. Co tomu však předcházelo?
Tento mladík nacházející se v podnapilém sta
vu (2,45 ‰), vytrhl dřevěnou tyč z oplocení
stromu na Alejce a druhá osoba – muž, který
údajně šel okolo a přihlížel tomuto vandalství,
podnapilému muži vytrženou tyč vzal a udeřil

Inzerce

Žijeme tu
s vámi
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jej přes ruku. Muž následně zmizel ve tmě. Pří
pad se bude řešit ve správním řízení jako van
dalství muže, který si stěžoval, že ho někdo za
jeho nepřípustné chování praštil! Muže, který vyřešil po „svém“ čin vandala se nepoda
řilo prozatím najít ani identifikovat. Á propos:
„Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.“ Nebo
snad „jak se do lesa volá, tak se z lesa i ozývá???
Pravdivost těchto přísloví na vlastní kůži pocítil
vandal. Na druhou stranu nikdo nemůže řešit
násilím tento či jiný druh přestupkového jed
nání…
22. 7. v 11.10 hod. Strážníci pomáhali… Hlíd
ka MP byla přivolána k muži, který spadl bez
vládně na zem u Komerční banky na Mírovém
náměstí. Tropické počasí udělalo své. Muže,
r. nar. 1935, z Dobříše se podařilo přivést k vě
domí.
22. 7. v 17.10 hod. S poctivostí nejdál dojdeš… Touto cestou děkujeme paní Jaromí
ře Š. z Dobříše, r. nar. 1940, za její poctivost.
Nalezla v místech u kulturního domu peně
ženku s veškerými doklady a hotovostí okolo
2000 Kč. MP se poté postarala, aby se peně
ženka dostala do správných rukou. „Spadl ze
mě kámen“, konstatoval muž a děkoval… A já
za MP konstatuji, že čestný člověk je hrdina. Viz
paní Jaromíra.
23. 7. Oznámeno anonymně – stání vozidel
na zeleni v Lipkách a v ulici Mánesova. Jedná
se o přestupek. MP eviduje stížnosti na stání na
zelené ploše po celém městě. Nejčastěji však
z ulice Školní, Mánesova, U Slávie v Lipkách.
Občané vyjadřují i anonymně svá rozhořčení.

MP tyto přestupky řeší nejprve výzvou či tzv.
botičkou.
26. 7. v 11 hod. Chtěl se jen vykoupat. Místní
muž, r. nar. 1984, se šel vykoupat do rybníka
Papež, po chvíli však oznámil strážníkům, že
byl okraden. Zatímco se koupal, neznámý muž
mu na břehu plovárny odcizil veškeré ošacení
a věci. Ani boty mu nenechal. Zavolal hlídku
MP. Strážníci na místo události vyjeli okamžitě,
bohužel pachatele krádeže nezadrželi. Asi po
2 hodinách oznámila Policie ČR, že onen muž,
co vzal věci, se dostavil na služebnu PČR s tím,
že věci našel a že jde oznámit nález. Tentokrát případ dopadl dobře a „okradený“ muž
své věci dostal zpět. Okolo 18. hod. však byla
nahlášena již skutečná krádež také u rybníka
Papež. Mělo se jednat o dva mladíky okolo
16 let, kteří odcizili odložené věci koupajícím
se lidem. I v součinnosti s místní policií se ne
podařilo mladíky vypátrat.
29. 7. Byla nahlášena černá skládka z Větrníku. Během jedné noci neznámý pachatel
vysypal objemný odpad vedle kontejnerů
u trafostanice v ulici Nad Papežem. Jednalo se
o velké množství odpadu, který rozhodně patří
do sběrného dvora. Zkoumá se kamerový zá
znam.
31. 7. Strážníci zachránili psa. Ve 4 hod. ráno
byli přivoláni do ulice Husova, kde si řidič, roz
vážející pečivo, všiml, že v odpadkovém koši je
zaklíněn černý pes – kříženec. Psa strážníci vy
prostili, ten se jim však vysmekl a utekl.
Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš

Když potřebujete
probudit
Ranní Region
po–pá | 5.00–9.00

Když potřebujete
poradit
Dopolední Region
po–pá | 9.00–12.00

Když se chcete vydat
na výlet
Česko – země neznámá
po–pá | 13.00–14.00

Marek Čihák

Iveta Chlumská

Jana Chládková

Když se chcete zasmát
Humoriáda
po–pá | 16.00–17.00

Když chcete někomu
udělat radost
Písničky od srdce
po–pá | 17.00–18.00

Když nechcete být
večer sami
Dobrý večer
po–pá | 19.00–22.00

Patrik Rozehnal

Stáňa Dufková

Pavel Kučera

Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy ze 14. mimořádného
veřejného zasedání Zastupitelstva
obce dne 8. 8. 2016
Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
 Rozpočtovou změnu č. 7, kde se navyšo
vala položka pro rekonstrukci víceúčelového
hřiště (házenkářského) o částku 2 600 tis. Kč
a dále částka pro rekonstrukci školy (půdní ve
stavba) o částku 1 500 tis. Kč. Dále se navýšila
částka na vybavení tříd o 120 tis. Kč.
 Kupní smlouvu s vítězem poptávkového
řízení společností PRECOL s.r.o. na výměnu
sportovního povrchu házenkářského hřiště.
Přítomní zastupitelé byli informováni o výsled
cích poptávkového řízení na výměnu někte
rých spotřebičů a zakoupení konvektomatu
do školní kuchyně.

Nová povinnost pro občany
Upozorňujeme občany, že do konce roku
2016 mají domácnosti nově povinnost
dle novely zákona o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. nejpozději do 31. prosince
2016 realizovat u kotlů na tuhá paliva prv
ní revizi kotle (povinnost se vztahuje i na
nově zakoupené kotle).

Pozvánka
Zveme občany naší obce na 15. veřejné zase
dání Zastupitelstva obce Stará Huť, které se
koná v pondělí dne 5. 9. 2015 od 18.00 hod
v obřadní síni obecního úřadu.

Železnice
Během léta bylo na většinu přejezdů v naší obci
i okolí umístěno Správou železniční a dopravní
cesty (SŽDC) zabezpečovací zařízení. Je to velký
bonus, protože zvláště přejezd na silnici Knínská
byl značně rizikový. Ačkoliv předchozí informa
ce uváděly instalaci světelného zabezpečení
přejezdu také v ulici Ke Hřišti, nebylo nakonec
realizováno. Proto jsme požádali Generální ředi
telství SŽDC o navrácení instalace zabezpečení
tohoto přejezdu do svého investičního plánu na
nejbližší období z důvodu nepřehlednosti toho
to přejezdu.

Svoz nebezpečného odpadu
v obci Stará Huť
proběhne v termínech 24. 9. 2016 a 29. 10.
2016 na místech: Bus na Nový Knín 12.41 hod.,
před OÚ 13.01 hod., u bývalého obchodu
13.13 hod. (Družstevní).

Základní škola
V průběhu prázdnin proběhla v naší škole další
rekonstrukce. Tentokrát byla realizována půdní
vestavba a vznikly tak dvě nové třídy včetně so
ciálních zařízení. Spolu s tím bylo nutné rozšířit
prostory šaten a další drobnější úpravy. Půdní
vestavba si vyžádala výměnu a zateplení stře
chy. Přejeme všem dětem, aby se jim v jejich
škole líbilo a prožily tu jen samé radostné chvíle.
Děkujeme tímto všem dětem, pedagogické
mu sboru i rodičům za trpělivost a pochopení
během měsíce června, kdy rekonstrukce zapo
čala. Zároveň přejeme i novým posilám peda
gogického sboru, aby se jim v novém působi
šti líbilo. Zájemci z řad veřejnosti mají možnost
prohlédnout si nové stavební úpravy v sobotu
10. září od 14 do 17 hodin.

Srdečné poděkování za milé přání a dárek, kte
ré mne velice potěšily.
F. Martínek
Děkuji panu starostovi Dragounovi za slova
díků a uznání mé dlouholeté práce v knihovně
Vaší obce. Jsem velmi potěšena a trochu dojata
za všechna slova, kterými zhodnotil moje půso
bení jako knihovnice. Dělala jsem tu práci ráda,
snažila jsem se vycházet vstříc všem čtenářům
nejen radou, ale i nákupem nových knih.

Již tradičně připravuje Sbor pro občanské zá
ležitosti 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 strávili zde své
mládí, i ty, kteří se do Staré Huti přistěhovali
a naše obec se jim stala novým domovem. Le
tos se toto setkání uskuteční dne 1. října 2016
od 14.00 hod. v obřadní místnosti Obecního
úřadu Stará Huť.

Klub důchodců
pořádá v sobotu 24. 9. 2016 zájezd s tímto pro
gramem: Sázavský klášter, Centrum sklářského
umění Sázava a hrad Český Šternberk. Odjezd
v 7 hod. od kapličky. Cena zájezdu – členové
200 Kč, děti 100 Kč, ostatní 300 Kč.

Den Seniorů
Dne 1. 10. 2016 oslaví všichni senioři svůj den.
Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu.

Pouťové posezení
Již 5. Pouťové posezení se opět vydařilo. Bě
hem více než dvou hodin příjemného odpole
dne s kapelou „Starý kamarádi“ se za krásného
počasí na návsi sešlo mnoho občanů i rekrean
tů. Děkujeme tímto pánům Libickému, Šťast
nému, Horovi a Bedřichovi za krásné písničky.
Panu Váňovi pak děkujeme za konání boho
služby Slova, které se každoročně ujímá.

Rád bych touto cestou také poděkoval Mgr. Ka
teřině Melšové za její více než dvacetileté půso
bení v naší škole, ať už jako učitelky, posléze i ve
funkci ředitelky.
Petr Dragoun, starosta

Kdo nenavštívil výstavu v galerii Knihovna, může jen litovat. Překrásné výtvory dětí naší školy
svědčí o jejich obrovském zaujetí, ale také o velkém nasazení pedagogického sboru, kdy paní uči
telky nacházejí stále nové a nové nápady k tvorbě.

Poděkování

SPOZ

Děkuji také všem čtenářům, dospělým i dětem,
za vzorné vracení knížek a jsem hrdá na to, že
po celou dobu mé práce nechyběla žádná půj
čená kniha.
Přeji do budoucna, aby nové prostory byly co
nejvíce využívány občany Vaší obce, aby jim
sloužily nejen nově zakoupené knihy, ale i starší
hodnotná literatura.
Všem čtenářům přeji do budoucna hodně zdra
ví a hezké odpočinky při čtení knih.
Květoslava Němečková, knihovnice

Poděkování
Děkuji za návštěvu a přání k mým narozeni
nám paní Lence Kubátové, Aničce Pechanové
a Klubu důchodců.
Pavel Bein

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum páno
vé Vilém Šindelář a Josef Pluhař.
Srdečně blahopřejeme!
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Divadlo ve Strži

Malé ohlédnutí za 11. ročníkem pouťové soutěže v požárním útoku

Na oslavu svého jubilea – 10. narozenin – uvedl
v srpnu Divadelní spolek DEHHET při MKS Sta
rá Huť na zahradním jevišti v Památníku Karla
Čapka inscenaci Dámský krejčí. Představení
mělo obrovský úspěch, všechny židle, lavice
i stoly v areálu byly obsazeny dobře se bavící
mi diváky. Za deset let skupina sympatických
mladých lidí ze Staré Huti dozrála ve vynikající
amatérský soubor, schopný vedle interpretace
klasických komedií vytvářet i vlastní autorská
představení. Přejme jim proto mnoho dalších
skvělých nápadů a těšme se na další setkávání
nejen na letní scéně.

Letošní ročník se konal v sobotu 13. srpna
na hřišti TJ a koncipovali jsme jej ve stej
ném pojetí jako loňský a to hlavně s cílem
zvýšení návštěvnosti soutěžících hasičských
sborů, starohuťských občanů a hlavně dětí.
S napětím jsme sledovali vývoj počasí a to
od dlouhodobých předpovědí až po ty nej
kratší. Kdo mohl tak přišel v pátek odpoled
ne a začali jsme s přípravami. Bylo potřeba
zajistit zboží na stánky a ceny pro soutěžící
a hlavně stoly a lavice, které jsme hned ve
čer sestavili. Dále jsme ještě večer připravili
základny a vyměřili obě závodní tratě.
Ráno jsme se sešli v 8 hodin za příjemného
počasí a hned jsme se dali do práce. Bylo potřeba postavit stany u občerstvení, stánek výsledků
a stánek pro diskžokeje, natahat všude kabeláž. Po desáté se začaly sjíždět první sbory. Tentokrát
přijelo 14 družstev a s našimi 2 družstvy jich celkem soutěžilo 16. Před půl dvanáctou byl vyhlášen
nástup, na kterém soutěžící přivítal starosta SDH pan Milan Kadlec. Po zahájení se velitelé družstev
odebrali vylosovat pořadí, ve kterém budou závodit. Naše družstvo šlo, jako pořádající, na start
první.
Před prvním kolem útoků nastoupily ke svému vystoupení děti z ČHJ Libčice a SDH Dobříš. Byla to
krásná podívaná. Po dětských útocích odstartovalo první kolo požárních útoků účastníků. Během
přestávky následovalo druhé soutěžní kolo dětí. Po jeho ukončení již začalo ničím nerušené druhé
kolo útoků. Pro výsledný čas se počítal ten lepší čas z obou útoků. Naše družstvo žen skončilo na
3. místě a družstvo mužů skončilo na 8. místě.
Letos jsme opět zajišťovali moderování celého dne na hřišti vlastními silami a musím konstatovat,
že náš člen Lukáš Hůla se zhostil funkce moderátora soutěže na jedničku s hvězdičkou.
Na závěr dne jsme uspořádali posezení pod krytou částí hřiště s hudební skupinou „UJDE TO“.
Účast byla letos vysoká, opět to byl nádherný večer s nádhernou hudbou.
Vstup do areálu byl zdarma, po celý den bylo zajištěno občerstvení a děti měli zdarma přístup na
skluzavku a skákací hrad. Dále se v areálu prodávala cukrová vata a nafukovací balónky.
Tímto článkem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu za skvěle odvedenou práci, Obec
nímu úřadu za podporu, TJ Stará Huť za zapůjčení hřiště.
Havelka Josef, jednatel SDH Stará Huť

10. a 11. září zde zopakuje MKS úspěšnou ko
medii Inzerát aneb Na správné adrese; srdeč
ně všechny zveme, začínáme už v 18 hodin.
V Památníku Karla Čapka proběhne také letos
Svátek barevného listí, a to v sobotu 17. září
od 15 hodin. Na programu je vernisáž výstavy
amatérských obrazů „Stará Huť v proměnách
času“ a literární pásmo v podání Dany a Karla
Kloudových.
25. 9. vás pak do Čapkovy zahrady zveme na
3. ročník Voříškiády Srdečních záležitostí
s moderátorem Lukášem Langmajerem od
10 do 15 hodin. Na programu jsou soutěže
pro pejsky, ukázky agility a mnoho dalšího.
Registrace bude probíhat od 9 do 10 hodin,
nezapomeňte si vzít s sebou očkovací průkaz.
Přihlášky předem na e-mail: info@srdcovky.eu

Sport

Vzhledem k rekonstrukci házenkářského hřiš
tě budou sehrány zářijové zápasy na hřištích
soupeřů. V příštím čísle zpravodaje vás bude
me informovat o zápasech konaných v měsíci
říjnu.

Jistě jste mnozí zaregistrovali účast rodačky ze Staré Huti Jany Pechanové na Letních olympijských
hrách v Riu. Jana se již počtvrté nominovala na LOH. Už toto samo o sobě je fantastický sportovní
výkon. Mezi dvěma posledními OH stihla ještě své mateřské povinnosti a tříletá Pavlínka jí už letos
mohla s celou rodinou z domova fandit. Závod
v rozbouřeném moři tak po návratu do vrcho
lové sportovní kariéry dokončila na krásném
19. místě. A protože po svých rodičích zdědi
la Jana snad neomezenou dávku optimismu,
pevné vůle a houževnatosti, kdo ví, zda za
4 roky nebudeme s napětím sledovat závody
na 10 km i z Tokia.
Jano, blahopřejeme k ohromnému výkonu
a přejeme hodně sil a štěstí do dalších závodů!
Občané Staré Huti

Fotbal

Výslledky běhu na Kozí Hory

Mistrovská utkání podzim 2016
3. 9. Prostř. Lhota – Stará Huť 17.00 hod.
10. 9. Stará Huť – Nový Knín „B“ 17.00 hod.
17.00 hod.
17. 9. Mokrovraty – Stará Huť
24. 9. Stará Huť – Velká Lečice
16.30 hod.
Začínáme zase hrát, soupeřů se nechcem bát.
Přijďte fandit!

31. 7. se ve Staré Huti uskutečnil 2. ročník běžeckého závodu „Běh na Kozí Hory“, který je zařazen do
Brdského běžeckého poháru. Závodu se zúčastnilo 82 dospělých a 37 dětí. Nejlepší čas na téměř
osmikilometrové trati zaběhl Jan Hostička z Příbrami – 29:31 minut a nejrychlejší ženou se stala
vycházející hvězda běžeckého sportu – teprve třináctiletá Daniela Karasová z Příbrami, která tuto
trať pokořila za 34:27 minut.
Poděkování patří Obecnímu úřadu Stará Huť – starosta pan Dragoun měl pro závod velké pocho
pení, Městu Dobříš, Bronislavu Horáčkovi a hospodě Na Rafandě, kde bylo vynikající zázemí pro zá
vod a poskytnuté občerstvení pro běžce bylo skvělé a hodně chváleno, dále fimě Eleven, naklada
telství Mladá fronta a firmě Výroba zabijačkových specialit Martin Melichar Stará Huť. Za pomoc při
organizaci závodu děkuji Petře Čtvrtečkové z Jablonného nad Orlicí, Radoslavu Petrányovi a Dra
huši Weinzeitlové z Prahy, Libuši Pfingstnerové z Libčic a Vladimíru Vymazalovi z Prostřední Lhoty.
Závodníci si trať i celkovou úroveň závodu pochvalovali a všichni se budeme těšit na jeho další
ročník.
Libuše Vlachynská

Házená

Obec Stará Huť,
K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť,
tel.: 318 522 269,
www.starahut.eu
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