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mobil: 602 370 677

Chcete být on-line? 
Free Wi-Fi hotspot 
v Dobříši na Mírovém 
náměstí!

Sí má název 
(SSID): 
DOBRIS_FREE 
Cílem radnice je 
umožnit obča-

nům i turistům v odpočinkových 
zónách přístup k informacím 
zdarma. Zavedení služby je mož-
né díky spolupráci města Dobří-
še s Dobříš.NETwork.
Nabídkou bezplatného připojení 
k internetu zvyšujeme komfort 
pro obyvatele i návštěvníky. 
„Zatím je připojení možné na 
Mírovém náměstí, kde si lidé 
mohou vyřídit například e-mail 
a osobní záležitosti, přečíst zprá-
vy, zjistit spoj veřejné dopravy, 
jak se bude vyvíjet počasí apod.
Podmínky užívání sítě najdete 
na webových stránkách města 
v sekci aktuality.

Zimní stadion – sezóna 
2015/2016

Od 1. 11. 2015 (dle klimatických 
podmínek) bude na Dobříši zahá-
jen provoz zimního stadionu, kte-
rý se nachází ve sportovním areá-
lu na adrese Školní 36, Dobříš.
Nabízíme využití ledové plochy 
školám, veřejnosti i zájmovým 
skupinám. 
Veřejné bruslení: dospělí 40 Kč, 
děti 20 Kč neomezeně
Pronájem plochy: 
16.00– 22.00 hod. 2200 Kč/hod.
22.00–24.00 hod. 1700 Kč/hod.
Časy veřejného bruslení budou 
upřesněny dle zájmu veřejnosti.
Objednat lze u p. Oldřicha Maš-
ka na tel. čísle 318 522 590 
(602 363 620) nebo na e-mailové 
adrese sport@dokas.cz

Cena města Dobříše. Vyznamenaní spolu se starostou města. Zleva: Mgr. Stanislav Vacek, MUDr. Martina Svárovská, 
Ladislav Bučko, Marie Štětinová, Karel Bednář, Zdeňka Žádníková a prof. Ing. Miloslav Šatava, CSc.

 foto: Michaela Dvořáková

Ceny města předány
Krásný a emotivní večer prožili všichni, kteří se zúčastnili slavnostního 
večera předávání Ceny města Dobříše za r. 2014. Celým večerem diváky 
citlivě provedla herečka Zdeňka Žádníková, která postupně představila 
všechny oceněné. 

Lavičky pro Dobříš
Ve městě Dobříš je málo odpo-
činkových míst s lavičkami. Tento 
názor jsem v poslední době sly-
šel od několika přátel a známých. 
Musím jim dát za pravdu, a proto 
jsem se rozhodnul, že je potřeba 
s tím něco udělat. Na jednání rady 
města jsem navrhnul, abychom vy-
hlásili projekt – Lavičky pro Dobříš. 
Pro smysluplný start tohoto pro-
jektu však potřebujeme pomoc od 
vás, občanů města Dobříš. V první 
fázi bychom byli velmi rádi, kdy-
byste nám pomohli vybrat vhodná 
místa pro umístění laviček ve měs-
tě. Jsem přesvědčen, že nikdo jiný 
než vy není schopen určit nejlepší 
místa pro doplnění odpočinko-
vých míst. 

pokračování na staně 2

Cenu města Dobříše za r. 2014 pře-
dal starosta města Mgr. Stanislav 
Vacek paní MUDr. Martině Svárov-
ské za přínos pro město v oblasti 
kultury a spolkové činnosti a panu 
Karlu Bednářovi za aktivní celo-
životní působení v oblasti ruka-
vičkářství v Dobříši a za účast na 
realizaci otevření Muzea Dobříš. 
Pamětní listy u příležitosti 70. výro-
čí ukončení 2. světové války udělilo 
Zastupitelstvo města Dobříše vá-
lečným veteránům panu Ladislavu 
Bučkovi, panu prof. Ing. Miloslavu 
Šatavovi, CSc. a panu Valteru Zim-
mermannovi (in memoriam), za ně-
hož převzala ocenění jeho vnučka 
Marie Štětinová.  
Všichni jmenovaní zavzpomína-
li na svůj život a práci v krátkých 
medailoncích i přímo u mikrofonu. 

Zajímavý život pana Valtera Zim-
mermanna, který už bohužel není 
mezi námi, v medailonku přiblížil 
jeho ze, pan Radomír Štětina.  
Letos poprvé se kromě diplomů 
a peněžité odměny předávala cena 
města i v nové podobě umělec-
kého předmětu od dobříšského 
výtvarníka. Obrazy s motivem dob-
říšského zámku od paní Jitky Hrubé 
tak zkrášlí domovy obou vyzname-
naných. Závěr večera patřil kon-
certu skvělého Spirituál kvintetu, 
který potěšil svými písněmi nejen 
vyznamenané, ale i všechny pří-
tomné hosty.
Redakce DL blahopřeje všem vyzna-
menaným a přeje jim hodně zdraví 
a radosti v osobním životě i v další 
práci pro město a jeho občany.  

jka - red.
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Lavičky pro Dobříš 
pokračování z titulní stany
Optimisticky předpokládám, že návrhů bude 
mnoho a vedení města pak vybere optimální 
varianty umístění. Druhým krokem bude oslove-
ní sponzorů, kteří budou mít „firemní lavičku“, 
označenou dárcovskou tabulkou, a pak bude 
následovat jejich instalace. Pak už budou la-
vičky určeny pro širokou veřejnost a doufám, 
že budou dalším drobným krůčkem ke zlepšení 
prostředí v našem městě. 

Prosím vás, vážení spoluobčané, abyste své ná-
vrhy předávali bu ústně, nebo písemně v se-
kretariátu starosty, nebo zasílali na e-mailovou 
adresu sekretariat@mestodobris.cz.
Děkuji předem za vaše návrhy a těším se na dal-
ší náměty na rozvoj našeho města. 

Ing. Tomáš Hadžega, radní města Dobříš

Město získalo dotaci na projekt „Po Dob-
říši a okolí na kole“ z programu „Cestování 
dostupné všem“ Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. Hlavním posláním projektu je rozvoj cyklo-
turistiky v regionu Dobříšsko se zaměřením na 
rodiny s dětmi a seniory. Region má díky přírod-
nímu charakteru předpoklady pro rozvoj cyklo-
turistiky a stálé využití cyklistické infrastruktury. 
Cílem projektu je nákup 10 ks městských kol 
s helmami a vybudování cykloinfrastruktury: 
bikeboxu (úschovny kol) v centru města u in-
formačního střediska, 3 odpočívadel (Dobříš – 
Kopáčkův dům, Pamatník Karla Čapka ve Strži, 
Penzion Nový Rybník v Obořišti) a 15 infotabulí 
s cyklistickými mapami, které budou umístěny 
například v těchto lokalitách: Kopáčkův dům, 
chatová osada Vlaška, Památník Karla Čapka, 
Královská stolice, Studený vrch, Knížecí studán-
ky, obec Malá Hraštice, město Mníšek pod Brdy, 
město Nový Knín, obec Chotilsko, obec Buková 
u Příbramě, vlakové nádraží Dobříš a dal. 
Celkové náklady 311 190 Kč, z toho dotace je 
155 595 Kč (50 %), financování z vlastních zdrojů 
bude v předpokládané částce 155 595 Kč, vše vč. 
DPH.

Připravované projekty: 

Rozšíření sběrného dvora. V současné době 
se zpracovává projekt, v rámci výzvy vypsané 
z Operačního programu životní prostředí, na 
rozšíření sběrného dvora a vylepšení možností 
pro třídění domovního odpadu. Do poloviny říj-
na by měla být podána žádost o dotaci. 

Rekultivace skládky Stará Hu. Byla podepsá-
na smlouva na posouzení rizikovosti bývalé sklád-

ky ve Staré Huti. Projekt by měl být financován 
městem Dobříš a z dotačních prostředků  OPŽP. 

Projekt na změnu technologie chlazení na 
zimním stadionu. Město Dobříš se rozhodlo 
opět zprovoznit zimní stadion. Z OPŽP je vy-
psán dotační titul na změnu technologie, která 
bude ekologičtější než nynější čpavkové chla-
zení. Projekt, který je již zpracován, probíhá 
vyjadřovacím kolečkem, na konci září by mělo 
být k dispozici stavební povolení a pak podána 
žádost o dotaci. 

Projekt na společenský dům. Nyní probíhá 
jednání se společností 4DS, která zpracovala 
vítězný návrh. Podoba návrhu: hlavní sál pro 
168 sedících diváků s mobilním hledištěm, 
2 klubovny, malý přednáškový sál, kavárna a zá-
zemí. Součástí návrhu je i úprava zeleně v okolí 
společenského domu, propojení s nedalekým 
dětským hřištěm a vybudováním 20 parkova-
cích míst v bezprostřední blízkosti. Do konce 
roku bude vypracován projekt a bude požádáno 
o vydání stavebního povolení. Další fází bude 
žádost o dotaci. 

Komenského náměstí. V současné době je 
zpracován návrh studie řešení Komenského 
nám. Cílem projektu je především zatraktivně-
ní této významné části města, změna povrchu 
(vydláždění), obnova zeleně, zklidnění dopravy 
a změna parkovacího režimu, oprava a obno-
va inženýrských sítí i umístění sochy obětem 
1. světové války, která na náměstí v minulosti 
stála, a další drobné úpravy. 

Rekonstrukce Mírového náměstí. Původní 
koncept na změnu vzhledu Mírového náměs-

tí, který byl do jisté míry limitován dopravními 
omezeními, je vzhledem ke změně v provozo-
vání autobusové dopravy (hlavní dopravce spo-
lečnost ARRIVA) změněn. Celý projekt je vhodné 
rozdělit do dvou etap: 1. etapa – vybudování 
průjezdných autobusových stání na hlavní ko-
munikaci směrem k ulici Příbramská + obnova 
zeleně a oprava chodníků v obou směrech se 
současnou změnou parkovacího režimu v této 
části náměstí (smlouva s provozovatelem tzv. 
parkomatů byla městem již vypovězena k 31. 12. 
2015). Zároveň by v první etapě mělo vzniknout 
místo pro pořádání veřejných kulturních akcí 
a shromažování osob, a to v bezprostřední 
blízkosti radnice. 2. etapa – oprava inženýr-
ských sítí ve zbývající části náměstí v součas-
nosti převážně sloužící jako autobusové nádraží 
a konečná úprava a obnova dlažby, instalace 
nového mobiliáře, úprava zeleně apod. 

Úprava komunikace a výměna sítí v Pražské 
ulici. Město Dobříš jedná, ve spolupráci s KSÚS 
Středočeského kraje, o úpravě komunikace 
v ulici Pražská, v úseku od světelné křižovatky 
k zámku Dobříš. V plánu je vyměnit stávající 
povrch z kamenných kostek za asfalt, dlažební 
kostky budou ponechány po straně komunikace 
pouze jako vodící pás. Před zahájením projek-
tu je zapotřebí vyměnit inženýrské sítě v dané 
lokalitě. Výměna sítí je v rozpočtovém výhledu 
plánována na rok 2016. 

Smlouva s firmou ACCON. Město Dobříš po-
depsalo smlouvu o spolupráci s firmou ACCON, 
která bude zajišovat, ve spolupráci s městem 
Dobříš a odborem místního rozvoje, správu 
a přípravu dotačních projektů. 

O dotačních titulech a již realizovaných ak-
cích informujeme čtenáře prostřednictvím 
zpráv projektových manažerů MěÚ Dobříš 
(viz níže v textu).

propagace MěÚ, jka-red.

Dovolujeme si vás informo-
vat o změně cen vodného 
i stočného od 1. 1. 2016.
Téměř v celé republice je 

otázka cen vodného i stočného aktuálním téma-
tem. Průměrná cena vodného a stočného v Čes-
ké republice přesahuje 80 Kč/m³. V Dobříši, kde je 
cena vody dlouhodobě držena velmi nízko, přes-
tože došlo k nárůstu ceny energií, materiálů, po-
platků, daní a kde jsou především nutné investice 
do obnovy infrastruktury, je změna cen vodného 
i stočného nevyhnutelným krokem.
Hlavní položkou, mající vliv na zvýšení ceny, je 
nárůst odpisů a dále tvorba zdrojů pro obnovu 
vodovodů, kanalizace a čistírny odpadních vod 
tak, jak nám ukládají podmínky Evropské unie. 
Cílem závazné finanční analýzy je nastavit tako-
vé ceny, aby byly vytvářeny finanční prostřed-
ky na reinvestice nového i stávajícího majetku. 
Cenu stočného výrazně ovlivňuje přijetí evrop-
ských dotací na intenzifikaci čistírny odpadních 
vod v letech 2009–2011. Žadatel o dotaci se to-
tiž automaticky zavazuje ke splnění tzv. finanč-
ního modelu, který předepisuje nárůst cen stoč-
ného pro další období. Nerespektování těchto 
podmínek by mohlo být důvodem k uložení 
finančních sankcí nebo její vrácení. Vodohospo-

dářství se musí stát během několika let samofi-
nancovatelné, což znamená bez dotací. Zdroje 
na provoz a obnovu musí být generovány z ceny 
vodného a stočného za předpokladu nepřekro-
čení hranice sociální únosnosti (ta pro rok 2016 
představuje částku 114,33 vč. DPH/m³).

Dne 17. 9. 2015 byla zastupitelstvem města 
Dobříše schválena cena vodného a stočného 
pro rok 2016 v této výši:
Cena vodného a stočného v roce 2016 
Voda pitná  35,04 Kč/ m³ 
Voda odkanalizovaná  25,65 Kč/ m³ 
Vodné a stočné  60,69 Kč/ m³ 
Cena vč. DPH činí  69,80 Kč/ m³ 

Pro srovnání: 1 litr pitné vody a zároveň 
následné odkanalizování zatíží obyvatele 
od 1. 1. 2016 cca 7 haléři!
Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvate-
le činí cca 100 l osobu a den, t.j. 6,98 Kč na 
osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizo-
vání a vyčištění odpadní vody. 
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše 209 Kč 
za vodné a stočné za měsíc.

Ing. Tomáš Kolařík, 
jednatel Vodohospodářské společnosti Dobříš

Zprávy z tiskové konference 9. 9. 2015 
Starosta města Mgr. Stanislav Vacek informoval novináře o aktuálních záležitostech týka-
jících se činnosti města a městských organizací a o připravovaných projektech. 

Cena vodného a stočného v Dobříši od 1. 1. 2016
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Nová pravidla pro 
přidělování grantů
Kromě řady dalších bodů schválilo Zastupitel-
stvo města Dobříše na svém veřejném zasedání 
dne 17. 9. také revidovaná Kritéria pro hodno-
cení žádostí o podporu projektů a revidované 
Zásady a Statut Fondu sportu, kultury a volného 
času města Dobříše, jejichž znění připravil a ko-
ordinoval člen RM, p. Radek Řechka, pověřený 
oblastí sportu a kultury. Zásadní změnou je roz-
dělení žádostí do 4 programových dotačních 
titulů:
Program č. 1 – jednoroční grant na činnost pro 
sportovní nebo tělovýchovné organizace a or-
ganizace pro volnočasové aktivity
Program č. 2 – jednoroční grant na činnost pro 
kulturní a umělecké organizace
Program č. 3 – jednoroční grant na jednotlivé 
projekty realizované subjekty či jednotlivci ve   
městě Dobříši
Program č. 4 – jednoroční grant na podporu 
činnosti jednotlivců
Více z jednání ZM a o nových pravidlech FSKVČ 
přineseme v příštích DL.  jka. red.

Město Dobříš má svoje facebookové stránky, 
aplikaci Hlášení závad a chystá se nový web města
Město Dobříš spustilo facebookové stránky. Najdete zde nejaktuálnější dění ve městě, aktuality 
z radnice, pozvánky na akce, aktivity dobříšských organizací a podobně. Naším cílem je vytvořit 

moderní komunikaci s obyvateli města. Budeme rádi také za zpětnou vazbu od občanů.   
Jedinou ofi ciální stránkou městského úřadu je „Město Dobříš – ofi ciální stránky“, https://
www.facebook.com/mestodobrisofi cialni. Jiné stránky s podobným názvem jsou soukro-
mými projekty fyzických osob.

Další novinkou je aplikace Hlášení závad na městském majetku, kterou najdete na 
stránkách města Dobříš. Ikonu naleznete vždy v pravé části titulní stránky ofi ciál-
ního webu města Dobříše http://www.mestodobris.cz. Pomocí této mapové apli-
kace mohou občané komunikovat se zaměstnanci města v případě zjištění závady 
na majetku města nebo na veřejných prostranství (značky, budovy, komunikace). 
Hlášení umožní občanům rychle a jednoduše upozornit na problémy ve městě. Její 
ovládání je snadné. Uživatel na mapě si najde konkrétní místo, vyplní jednoduchý 
formulář, popřípadě připojí fotografi i a vše odešle. Aplikace je přístupná i ze všech 
mobilních zařízení.  

Již brzy město Dobříš představí i nový, zmodernizovaný web města. Současný web již nevyhovuje 
moderním trendům. Zásadní změnou bude rozdělení informací nikoli dle struktury městského úřa-
du, ale pro větší přehlednost podle typu návštěvníka na „občan“, „podnikatel“, „turista“ a „město 
Dobříš“. Propagace města

Osvětlení dobříšského přechodu 
v ulici Příbramská  

Středočeská Dobříš představila ve středu 
9. září nové osvětlení frekventovaného přecho-
du přes krajskou komunikaci. Po zebře s novými 
bezpečnostními prvky se poprvé prošly, a pomy-
slně ji tak pokřtily, děti z nedaleké základní školy. 
Na nové osvětlení přispěla pod dohledem od-
borníků z organizace BESIP Nadace ČEZ částkou 
100 tisíc korun.
O dohled nad návrhem a instalací osvětlení dob-
říšského přechodu se postarali odborníci organi-
zace BESIP Ministerstva dopravy, s nimiž Nadace 
ČEZ dlouhodobě spolupracuje. „Přechody na 
hlavních příjezdových cestách měst bývají ne-
bezpečné, protože řidiči zde často ještě překra-
čují povolenou rychlost a jejich pozornost není 
zaměřena na pěší dopravu. V Dobříši jde navíc 
o místo, kde často přecházejí malé děti, a tak je 
velmi důležité dbát na minimalizaci rizik správ-
ným osvětlením. Díky němu řidiči přechod zare-
gistrují včas, a to i za zhoršené viditelnosti“, vy-
světlil krajský koordinátor BESIP pro Středočeský 
kraj Miroslav Polách.
Nadace ČEZ osvětluje nejnebezpečnější přechody po celé České republice už od roku 2013. Od 
začátku se při tom setkává s velkým zájmem ze strany měst a obcí, ale také veřejnosti, která často 
kritické přechody k osvětlení sama navrhuje. „Dlouhodobě se snažíme osvětlovat ta nejkritičtější 
místa na českých silnicích, kterých je bohužel stále dost. Neutuchající zájem o instalaci kvalitních 
bezpečnostních prvků na přechodech nás velmi těší a zároveň podporuje náš závazek a snahu 
v této činnosti pokračovat,“ řekla Michaela Žemličková, ředitelka Nadace ČEZ.

Z tiskové zprávy Nadace ČEZ, foto: redakce Dobříšsko aktuálně

Ukončení stavebních 
prací v areálu městské 
polikliniky v Dobříši 
(Středisko zdraví spol. s r. o.)

Město Dobříš ke konci měsíce srpna 2015 ukon-
čilo další dotační projekt, spočívající v zatep-
lení objektu budovy městské polikliniky. Práce 
probíhaly od března do srpna 2015. Práce za-
hrnovaly kompletní výměnu oken a dveří, dále 
zateplení stropu 3. NP, zateplení ploché střechy 
a celé fasády.
Celkové náklady projektu činí 5 521 377,98 Kč 
bez DPH, výše poskytnuté dotace činí 
2 743 203,40 Kč, spoluúčast činí 2 778 174,58 Kč. 

Rádi bychom poděkovali fi rmě INVESSALES, 
s.r.o. (zhotovitel stavebních prací) za kvalitně 
odvedenou práci, panu Janu Stambergovi za 
zajištění technického dozoru na stavbě, panu 
Mgr. Tomáši Vokurkovi (jednateli Střediska zdra-
ví, spol. s r.o.) za maximální ochotu při realizaci 
vlastních stavebních prací. V neposlední řadě 
pak vedení města Dobříše za fi nanční podporu 
projektu. A se vám v „novém“ Středisku zdraví 
líbí.

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka
Odbor místního rozvoje

Realizace projektu Zateplení budovy městské poliklini-
ky v Dobříši (reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/13.21873) 
je podporována z prostředků Státního fondu životního 
prostředí a z EU/fondu soudržnosti.

Město Dobříš ke konci měsíce srpna 2015 úspěš-
ně ukončilo projekt s názvem Konsolidace IT 
města Dobříše, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09447. 
Tento projekt podstatným způsobem zvyšuje 
HW a SW vybavení města Dobříše a tím i násled-
ně úroveň poskytovaných služeb.
Realizace projektu probíhala v období 10/2014 
–8/2015. Celkové náklady projektu činí  
2 950 196,00 Kč, přiznaná dotace je ve výši 
85 % celkových způsobilých výdajů, zbývají-
cí podíl ve výši 15 % hradí město Dobříš. Díky 
všem, kteří se na projektu podíleli, zejména pak 

paní tajemnici MěÚ Dobříš Ing. Bohumile Bud-
kové a IT technikovi města Dobříše panu Radku 
Svajčíkovi.

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka
Odbor místního rozvoje

Projekt „Konsolidace IT města Dobříše“ je  spolufi nan-
cován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro 
regionální rozvoj

Konsolidace IT města Dobříše
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Informace správy hřbitova
Na městském hřbitově se nacházejí opuštěná hrobová zařízení na hrobových místech, kde vel-
ká část je již postupem času značně poškozená. Proto jsme postupovali v souladu se zákonem 
č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a snažili se zjistit vlastníka, se kterým by se uzavřela nová nájemní 
smlouva. I po splnění všech podmínek nařízených tímto zákonem se nám to nepodařilo, a proto se 
vlastníkem těchto opuštěných hrobových zařízení stala obec – město Dobříš. 
V letošním roce jsme navrhli k likvidaci cca 10 míst, kde se nachází zbytky hrobového zařízení, staré 
obrubníky, podstavce, kameny, které nemají žádnou hodnotu. Tato místa působí nevzhledně, ruší 
pietní ráz hřbitova a činí problémy při údržbě hřbitova. Práce budou spočívat v odstranění starých 
zbytků částí hrobového zařízení, které budeme odvážet a likvidovat. Pokud by měl někdo zájem 
o výše zmíněný materiál (obrubníky, podstavce, kameny), obracejte se na správu majetku – tel. 
318 533 360 nebo e-mail: loudova@mestodobris.cz. 
Během akce budeme používat nejen menší techniku, ale především budou hlavní práce prováděny 
ručně. Na závěr bude hrobové místo upraveno a zatravněno. Likvidací těchto opuštěných hrobo-
vých míst nám vzniknou nové plochy k pronájmu. 
Dále bychom chtěli občany informovat, že v urnovém háji v oddělení F bylo vymezeno dalších 
20 nových urnových míst. V případě, že máte o nové urnové místo zájem, obracejte se na paní 
Pavlu Máchovou na kontaktech: Mírové náměstí č. p. 119, tel.: 318 533 308 nebo e-mail: macho-
va@mestodobris.cz. Bc. Klára Loudová, odbor správy majetku

Děti z Korkyně našly nový domov 
v Dobříši

V pondělí 31. srpna 2015 byl za přítomnosti pozvaných hostů – vážených sponzorů, sympatizantů, 
zástupců kraje i města Dobříš v čele se starostou města Mgr. S. Vackem – otevřen nový domov v ul. 
Na Kole v č.p. 1536  pro  8 dětí a jejich 2 pečovatele. Myslím, že všechny hosty velmi mile překvapilo 
krásné a vkusné prostředí jednopatrového rodinného domu, ve kterém budou děti žít a vyrůstat. Je 
to dům, který obývá velká rodina, má zahradu, krásnou terasu, obývací pokoj, kuchyni, koupelny, 
ložnice a dokonce i pokoj pro hosta. Nic v něm nepřipomíná klasické sociální domovy se strohým 
uspořádáním ložnic a společných koupelen. V interiéru je znát citlivá ruka zaměstnanců dětského 
domova, kterým se zařizováním a zkrášlováním nového domova pomáhaly i samy děti, tak jak je to 
běžné v klasické rodině. 

A tak mohla zaznít spokojená slova zástupců DD Korkyně: 
„Naše velké přání se splnilo!!! Slavnostně jsme otevřeli náš nový domeček. Všem, kteří 
nám ve splnění našeho přání pomáhali nebo nás podporovali, velmi děkujeme. 
Díky vám se nám splnilo!!! Dětem přejeme, a se jim první noc zdá něco moc hezkého.“ 
Redakce Dobříšských listů přeje dětem a jejich pečovatelům spokojený život v novém domově, 
věříme, že v Dobříši najdou nejen nové bydlení, ale i nový start do života v příjemném a vstřícném 
prostředí. 
P.S. redakce DL se omlouvá za mylnou informaci v DL č. 9 (Informace z jednání ZM) o počtu dětí, které budou 
v novém domově žít. Nebude to 16, jak jsme uvedli, ale 8 dětí a 2 pečovatelky, které se budou střídat ve směnném 
provozu. Děkujeme.

Jindra Kastnerová, red. DL

DOKAS Dobříš, s.r.o. a město Dobříš 
si dovolují oznámit, že bude proveden

SVOZ ODPADŮ ZE ZAHRAD  
(tráva, větve stromů a keřů) 

POZOR! 
Svozy jsou rozděleny do dvou měsíců

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený 
čas 

– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 
a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

– občané se musí prokázat kartičkou vydanou 
MěÚ Dobříš

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
sobota 24. 10. a 21. 11. 2015, 8–15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce   
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na nábřeží (u ZŠ Lidická),

sobota 31. 10. a 28. 11. 2015, 8–15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš  
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské  
 Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 
Původci černé skládky může být uložena 
pokuta ve výši dle zákona.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši 
spolupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

Lidé z Dobříšska ušetřili přes 400 tisíc litrů ropy 
tříděním plastů
Téměř pět set zachráněných stromů, 
135 tisíc nových pivních láhví nebo 
přes čtyři sta tisíc litrů ušetřené ropy 
– to jsou výsledky třídění odpadů 
na Dobříšsku za loňský rok. Lidé tu 
vyprodukovali přes 720 tun odpadu 
a dokázali naplnit téměř 22 tisíc 
barevných kontejnerů.

Kdybychom je všechny postavili vedle sebe, 
utvořily by řadu dlouhou dvacet devět kilomet-
rů. „Odpady z kontejnerů na třídění jsou násled-
ně odvezeny na speciální dotřiovací linky, kde 
jsou ručně roztříděny na využitelné druhy a pře-
dány dalším zpracovatelům. Naopak odpad 
z popelnic už vytřídit nelze a je bez užitku odve-
zen na skládku,“ uvedla Kateřina Půlpánová, re-
gionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. 

s tím, že na výrobu běžných věcí kolem nás 
stačí překvapivě málo vytříděného odpadu. Na-
příklad z padesáti PET láhví může být vyrobena 
nová fleecová bunda, z půl kila vytříděného skla 
vznikne nová sklenička a sedmdesát procent 
novin je vyrobeno ze starého papíru. 

Šárka Nováková, 
tisková mluvčí společnosti EKO-KOM, a.s.      
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Poradenství pro 
spotřebitele

Vážený pane, vážená paní,
naše nezisková organizace po-
skytuje telefonické a online po-
radenství ve vašem městě. 
Díky podpoře města Dobříš 

můžete volat každé pondělí a středu od 9.00 do 
17.00 na telefonní číslo 326 550 101 nebo nám 
napsat váš spotřebitelský dotaz do formuláře 
na webových stránkách města www.mestodob-
ris.cz. Do konce roku 2015 je možno využívat 
těchto služeb zcela bezplatně. 
Rádi bychom o této příležitosti informovali další 
občany Dobříše a blízkého okolí. Prosím sdílej-
te informace o poradně na facebooku, vašem 
webu nebo prostřednictvím letáku, který vám 
můžeme poslat poštou.
Zajímavé články s radami pro spotřebitele nám 
vychází v Dobříšských listech, rádi připravíme 
článek i pro vás.
Děkujeme vám za spolupráci při šíření našich 
služeb. Pokud můžeme udělat něco my pro vás, 
dejte nám vědět.
Budeme se těšit na spolupráci.
GLE o.p.s., Tyršova 1832/7, 120 00 Praha 2
+420 773 200 870; +420 224 241 589; 
www.skolaspotrebitele.cz 

Oslava Dne seniorů
Pečovatelská služba města Dobříše pořádá ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou a Kul-
turním domem v Dobříši

Den seniorů – dne 2. 10. 2015

Program:
10.00 hod. – Anglický park
• procházka pod názvem „Aktivní stáří“ 
• hudební doprovod ZUŠ Dobříš
• účast mateřských školek

18.00 hod. – Kulturní dům
Večerní zábava pro seniory         
• vystoupení skupiny Patronky
• k poslechu a k tanci zahraje: 
 Malý dechový orchestr ZUŠ Dobříš pod  
 vedením Pavla Růžičky, zpívají Karel Čihák  
 a Jana Malá   
• malé pohoštění 

Hlavní investor pořadu: Město Dobříš
Za pohoštění děkujeme: Prodejna potravin  
Bedřich, Cukrárna Jarolímek.

Farní charita Starý Knín 
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vás touto cestou upozornili na náš obchůdek „RUKAMA 
NOHAMA“. Najdete jej na Dobříši vedle kulturního domu, přesná adresa je Mírové nám. 231.
Zde je možné si zakoupit výrobky z dílny RUKAMA NOHAMA, které vyrábějí lidé znevýhodnění na 
trhu práce, lidé sociálně vyloučení nebo sociálním vyloučením ohrožení. 
Svým nákupem v obchůdku RUKAMA NOHAMA získáte nejen zaručeně originální, čistě zpracova-
né užité i dekorativní, textilní i vlněné výrobky, ale hlavně dobrý pocit u srdce pramenící z vašeho 
projeveného zájmu a konkrétní podpory těm, kteří to opravdu potřebují, kteří se ocitli v tíživé životní 
situaci, kteří se nevzdali a díky svým šikovným rukám se znovu staví na nohy. 
Prostory tohoto obchůdku jsou v rámci projektu FCHSK pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2015 
také využívány jako poradna a pro konání veřejných seminářů a zájmových kroužků pro děti ze 
sociálně slabých rodin.
Za pozornost děkují a na vaši návštěvu se těší všichni aktéři obchůdku „RUKAMA NOHAMA“.
… pozor, s příchodem zimy sháníme pletací klubka…
DĚKUJEME VÁM

PROJEKT FCHSK POKRAČUJE

Také vás upozorňujeme, že v rámci projektu Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi 
i v roce 2015 můžete nadále zdarma využívat poradenství našich odborníků: psychologa, psycho-
terapeuta, právníka, speciálního pedagoga a pediatra. 
Neváhejte a kontaktujte nás, jsme tu pro vás. O radu nebo odkaz na konzultaci s odborníkem žádej-
te na tel. čísle 730 925 459 nebo na e-mail adrese: poradenstvi@socialnipece.cz. 
Máte-li konkrétní dotaz na pediatra, můžete využít emailovou adresu dětské lékařky MUDr. Věry 
Fialové: vera.f@volny.cz. Kontaktním místem na Dobříši je obchůdek „Rukama nohama“, Mírové 
nám. 231.
K dnešnímu dni oslovilo naše odborné poradce již více jak 66 rodin! 
Našim cílem je být nápomocni při zvyšování a udržení stability rodinných vztahů. 

Pozvánka na seminář PRÁVNÍHO MINIMA
Dovolujeme si vás pozvat na v pořadí již třetí interaktivní seminář. 
7. října 2015, od 10.00 do 12.00 hod. 
V obchůdku RUKAMA NOHAMA, na adrese: Mírové nám. 231, Dobříš. 
Seminář právního minima povede Mgr. Zuzana Šafránková.
Pokud máte zájem, kontaktujte nás na tel. čísle: 730 925 459 nebo se dostavte osobně na výše 
uvedenou adresu. Po dobu konání semináře bude zajištěno hlídání dětí.
Aktivity projektu Farní charita Starý Knín pomáhá rodinám s dětmi i v roce 
2015 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Markéta Sojková, FCHSK

Den otevřených dveří 
v Domě s pečovatelskou službou

Kdy: úterý 6. 10. 2015 
Kde: Dukelské nám. 443, Dobříš
Od 10.00 do 15.00 hod.
Den otevřených dveří v DPS pořádá Pečo-
vatelská služba města Dobříše v rámci celo-
státního vyhlášení Týdne sociálních služeb 
APSS ČR a MPSV ČR.
Kontakt: Dukelské náměstí 443, Dobříš, 
tel. 318 522 874

Dobříšské regionální trhy
I na říjnových trzích si budete moci nakoupit čerstvé potraviny přímo od 
výrobců. Poslední letošní regionální trhy proběhnou opět na Komenského 
náměstí v sobotu 10. října od 8.00 do 11.30 hodin. Přijte nakoupit 
čerstvé potraviny a řemeslné výrobky z našeho regionu a poslechnout si 
dobříšské hudebníky. Výběr bude opravdu pestrý! 
Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na e-mail: trhy@mestodobris.cz, 
příp. na tel.: 318 523 422.
Těšíme se na Vás!

Poděkování knihovně
Touto cestou bychom zároveň chtěli vyjádřit naše poděkování za dlouhodobou a opravdovou spo-
lupráci Městské knihovně Dobříš.
V rámci naší sociálně aktivizační služby poskytujeme dětem ze sociálně slabých rodin různé vol-
nočasové aktivity. A právě ve spolupráci s knihovnou organizujeme různé akce a knihovnou samou 
jsme mimo jiné i zváni ke společnému čtení dětem, které pravidelně organizuje.
Právě knihovna nasměrovává své čtenáře k návštěvě a bližšímu poznání náplně práce naší organiza-
ce prostřednictvím obchůdku RUKAMA NOHAMA. Tím knihovna rozšiřuje obecné povědomí o naší 
sociální práci a tvorbě zároveň.
Velmi si považujeme i dalšího již uskutečněného návrhu Městské knihovny Dobříš, a to využití jejích 
prostor k prodeji výrobků z naší dílny. Knihovna tímto dělá naší práci nejen reklamu, ale také nám 
nabídla zdarma rozšíření našich prodejních míst. Naposledy tak učinila dne 19. 9. 2015 v rámci akce 
Fair day v knihovně, kterého jsme se účastnili výstavou a distribucí našich výrobků.
Tímto vším nám knihovna pomáhá především morálně, ale i hmotně, to když jsme pro ni např. tiskli 
její loga na obaly knih… KNIHOVNO, DĚKUJEME!
Co říci závěrem? 
…MĚSTSKÁ KNIHOVNO V DOBŘÍŠI, JSME MOC RÁDI, ŽE I MY JSME TVÝMI KAMARÁDY.

Za Farní charitu Starý Knín Markéta Sojková
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TÝDEN KNIHOVEN u nás vypadá takto:

ORIGAMI PONDĚLÍ – 5. 10. od 12 do 17 ho-
din výtvarná dílna s Jitkou 
Přijte si kdykoli v průběhu odpoledne vyrobit 
origami – ukážeme vám JAK, materiál k dispozi-
ci. Vstup volný. 
HUDEBNÍ ÚTERÝ – 6. 10. od 12 do 18 hodin
Víte, že máme v knihovně pianino? Umíte na něj 
hrát? Čekáme na vás! Zpříjemněte odpoledne 
sobě, nám i dalším čtenářům!!! Další hudební 
nástroje vítány.
HRAVÁ STŘEDA – 7. 10. od 15 do 18 hodin 
NA HŘIŠTI
Ani letos nebude náš stánek chybět na městské 
akci „Pojme tvořit na hřiště“. Kromě prezen-
tace knihovny se můžete těšit na jednoduché 
křížovky a soutěže o pěkné ceny, výtvarnou 
dílničku, na průkazku zdarma pro nové čtenáře 
i na drobné dárky. Jistě si též vyberete ze Sovího 
knihkupectví: zcela nové knihy zde pořídíte za 
pouhou třetinu ceny a ještě k nákupu dostanete 
1 bazarovou knihu dle vlastního výběru!
FILMOVÝ ČTVRTEK, PÁTEK A SOBOTA: 
HŘEBEJK FEST! – denně od 17.00
Dobříš bez kina už nás nebaví! Vítejte na Hře-
bejk festu v Kině Knihovna:

KRÁSKA V NESNÁ-
ZÍCH – čtvrtek 8. 10. 
od 17.00, po skončení 
beseda s Janem Hře-
bejkem
U MĚ DOBRÝ – pá-
tek 9. 10. od 17.00, 
po skončení beseda se 
spisovatelem Petrem 
Šabachem
MEDVÍDEK – pátek 
10. 10. od 17.00, po 

skončení beseda se scénáristou Petrem Jarchov-
ským
Vstupné v předprodeji 45 Kč /na místě 65 Kč.
KONCERTÍKOVÁ NEDĚLE: MIŠPACHA!!! – 
11. 10. od 17.00

Jedna z našich nejlepších kapel, která hraje klez-
mer a židovskou hudbu. Slovo Mišpacha zna-
mená rodina – členové rodiny (včetně dětí) zde 
hrají a pro kohokoli včetně dětí, vřele doporu-
čujeme! Vstupné v předprodeji 110 Kč/na místě 
140 Kč. Děti do 3 let zdarma.

A po celý Týden knihoven (otevřeno 6 dní v týd-
nu – kromě čtvrtka):
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE po celý týden! Máte-
-li u nás vroubek, je ta nejvhodnější chvíle přijít. 
Nikdy jindy už se starých dluhů nezbavíte tak 
snadno...
REGISTRACE ZDARMA pro nově přihlášené 
čtenáře
Přihlásíte-li se k nám během Týdne knihoven, 
ušetříte registrační poplatek za letošní rok. Roč-
ní poplatek pro děti a důchodce je 80 Kč, pro 
dospělé 150 a zvýhodněný pro celou rodinu 
220 Kč.
RÁJ KNIHOMOLŮ zlevňuje na polovinu!
Vyberte si ze stovek výběrových bazarových 
knih – po celý týden s 50% slevou! 
POMOZTE VĚZNĚNÉMU NOVINÁŘI!!!
Od začátku Týdne knihoven u nás můžete po-
depsat petici na pomoc uzbecko-kyrgyzskému 
novináři Azimžonu Askarovi, který byl v proce-
su, naprosto neodpovídajícím mezinárodním 
standardům, odsouzen na doživotí. Petici jsme 
vypracovali ve spolupráci s českým PENklubem.

Pohádková babička: POHÁDKY NA TÝDEN 
– středa 14. 10. od 17.00
Pohádková babička se zase těší na děti od 5 let 
– tentokrát ale pozor: výjimečně ve středu! 
K 85. výročí narození Luby Štíplové bychom rádi 
připomněli něco z jejího díla. Vstup volný.
DAVID VÁVRA: ŠUMNÉ KNIHOVNY – čtvr-
tek 15. 10. od 17.00
Známý architekt a herec přednáší pro Malou 
Dobříšskou univerzitu – tak jsme se konečně 
dočkali! Vstupné 90 Kč, káva/čaj v ceně. Vstu-
penky je možno koupit v knihovně i předem 
(doporučujeme), přednost mají předplatitelé 
podzimního semestru MDU.
60 LET DĚTSKÉ KNIHOVNY!!! – sobota 
24. 10. od 16.00
Když bylo dobříšské knihovně kousek přes 90, 
pořídila si vytoužené dětské oddělení. A to slaví 
letos kulaté narozeniny... A slaví s hudbou, di-
vadlem, dalším bohatým programem, domácím 
občerstvením a s dárečky. Vstup volný!
PODZIMNÍ MINITÁBOR – čtvrtek/pátek 
29./30. 10.
Nevíte co s dětmi během podzimních prázdnin? 
Přihlašte je na náš dvoudenní program s celo-
denním výletem do Kutné Hory. Cena za po-
jištění, materiály, stravu (2× oběd, 1× večeře, 
1× snídaně), jízdné a veškeré vstupy je 700 Kč. 
Přihlášky v knihovně nebo na www.knihovna-
dobris.cz.
MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA zahajuje 
3. semestr II. ročníku!
Zvýhodněné předplatné 150 Kč. vám zajistí 
místo na přednášce Davida Vávry, slavného po-
lárníka Miroslava Jakeše (26. 11.) i cestovatelky 
Jiřiny Šefl ové (10. 12.). Svým blízkým můžete též 
věnovat UNIVERZITU V BALÍČKU – dárkové 
předplatné, doplněné drobnými dárky knihov-
ny. Při přednáškách podáváme kávu/čaj, což je 
v ceně předplatného.
HOLOCAUST OČIMA STUDENTŮ – po celý říjen
Jak vidí mladí umělci toto závažné téma??? Vý-
stava, která rozhodně stojí za vidění!

Milí čtenáři, pokud byste váhali, kterému z na-
šich programů dát přednost, či pro více infor-
mací o knihovně se můžete podívat na www.
knihovnadobris.cz. Těšíme se na vás 6 dní v týd-
nu (kromě čtvrtka) – nezapomeňe, že máme ote-
vřeno každou neděli od 14 do 17 hodin!

Všude: Týden knihoven. 
U nás: Šrumec celý měsíc...

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, na říjen pro vás chystáme tolik akcí, že vám opravdu doporuču-
jeme vzít si měsíční dovolenou... 

Pozvánka 
Pesoklub Dobříš zve dvounohé a čtyřnohé Pesoklub turisty 
na PODZIMNÍ VLASTIVĚDNOU PESOVYCHÁZKU 
v sobotu 3. 10. 2015

start/cíl: Voznice Bistro Stará školka, sraz v 10 hodin, trasy: 10 a 25 km, 
zápisné: konzervy, pamlsky pro psí útulek v Dobříši
více info: tel. 777 166 632, www.pesoklub.cz a fcb Pesoklub 
přihlášky: pesoklub@seznam.cz

Den otevřených dveří 
v Domově seniorů Dobříš
V rámci Týdne sociálních služeb ČR budeme mít v našem domově Den otevřených 
dveří. Tímto vás srdečně zveme. Tato akce se uskuteční dne 7. 10. 2015 od 9.30 
do 14.00 hod. V průběhu této doby máte možnost prohlédnout si náš domov, získat 
informace o službě a také se můžete zúčastnit besedy s panem Kadlecem na téma 
dobříšský hrad Vargač.  

Na setkání s vámi se těší zaměstnanci a klienti Domova seniorů Dobříš

Pozvánka
Na Dobříši se příští rok chystá série akcí věnovaná židov-
skému odkazu. Bude zahrnovat komentované prohlídky 
některých památek a stálé expozice Muzea Dobříš, výstavu 
o historii synagogy a obřadní tóry, koncert židovské hudby 
a zajímavé besedy. Projekt 
připravuje Spolek E-Plus 
a Okrašlovací spolek Dobříš. 
Pro zájemce, kteří se 
o tomto záměru chtějí do-
vědět více a mají chu spo-
lupracovat nebo mohou 
něčím zajímavým přispět, 
je v úterý 13. října 2015 
od 19.00 hod. napláno-
vaná informační schůzka v 
zasedací místnosti Kultur-
ního domu Dobříš (zadní 
vchod, 1. p.).
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1. 11. Vernisáž výstavy: Iva Vodrážková 
10. 11. V. Havel – Audience. Spolek Kašpar 
Praha, hrají: Jakub Špalek a Jan Potměšil. 
Předprodej vstupenek od 19. 10. v IS Dobříš
20. 11. Shilpa Ray & Her Happy Hookers 
(USA) – hlasitý soulově-rockový kabaret 
s punkovým nábojem. Koncert současné 
vokalistky Nicka Cavea. To si nenechte ujít!
27. 11. Zrní – koncert jedné z nejzajímavěj-
ších současných kapel

�� 4.� 10.� Vernisáž� výstavy� Petry� Tůmové� –�
SOLOLIT�RULES�

Výstava je 
p r ů ř e z e m 
tvorby ně-
kolika před-
chozích let. 
Obrazy jsou 
typické ba-
r e v n o s t í , 
f igurálními 
a zvířecími 
motivy. Ná-
zev získala 

podle materiálu, na kterém je většina obrazů 
namalována. Dřevovláknitá deska, používaná 
hlavně v nábytkářském průmyslu se dá často 
nalézt i u popelnic, v kůlnách a garážích. Autor-
ka má proto dostatek materiálu pro svojí oblí-
benou činnost – malování.
KD Dobříš, výstavní sál. Vernisáž se usku-
teční v neděli 4. října od 17.00 hod. Vý-
stava potrvá do 27. 10. Otevřeno po–čt 
9.00–16.00 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14.00–16.00 hod.

�� 9.�10.�VLADIMÍR�MIŠÍK�&�ETC…
Vladimír Mišík je jed-
nou z nejvýrazněj-
ších osobností české 
populární hudby již 
od 60. let 20. století. 
Svou tvorbou ovlivnil 
celou řadu umělců, 
a už z hudebního, 
výtvarného či literár-
ního prostředí. Mu-
zikanti pod značkou 
ETC však začali vy-
stupovat v roce 1974. 

Vladimír Mišík s kapelou ETC přes mnohé perso-
nální změny a dvouletý zákaz činnosti v 80. le-
tech koncertuje dodnes. Do současné chvíle 
vydala kapela 10 řadových alb, řadu kompilací 
a také 1 DVD k 60. narozeninám Vladimíra Mi-
šíka. V roce 2014 oslavila kapela ETC 40 let své 
existence úspěšným turné s mnoha hosty.
Současná sestava kapely ETC: Vladimír Mišík 
(zpěv, kytara), Jiří Veselý (basa, akordeon), Pavel 
Skála (kytary, zpěv), Petr Pokorný (kytary), Jiří Ze-
lenka (bicí, zpěv), Vladimír Pavlíček (housle)
Jako host vystoupí JAMIE MARSHALL & AM-
PLIFIED ACOUSTIC BAND (UK/CZ). 
KD Dobříš, společenský sál, pátek 9. října 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 200 Kč; 
na místě 240 Kč. Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Mírové nám., Dobříš. 
Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří ne-
jsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

�� 11.�10.�Světáci�–�divadlo�L.O.Ď.�z�Loděni-
ce�u�Berouna

Loděničtí Ochotní Divadelníci vás srdečně zvou 
na hudební veselohru „Světáci“, která je o třech 
venkovských fasádnících toužících na vlastní 
kůži poznat lesk a krásy noční Prahy. Premiéra 
představení divadla L.O.Ď. se uskutečnila 6. 6. 
2015. 

Adaptaci známé filmové hudební komedie 
Vratislava Blažka a Zdeňka Podskalského 
s písněmi Evžena Illína a Vlastimila Hály 
z roku 1969 vám předvedou v KD Dobříš 
v neděli 11. 10. od 18.00 v kulturním domě. 
Vstupné dobrovolné.

�� 14.–16.�10.�XIII.�Mezinárodní�festival��
outdoorových�filmů

V letošním roce 
se MFOF usku-
teční v rekord-
ních 46 měs-
tech (místech). 
Na Dobříši to 
bude již 4. roč-
ník této zají-
mavé přehlídky 
filmů s outdo-
orovou temati-
kou. Dle pořa-

datelů festivalu se diváci letos mohou těšit nejen 
na špičkové snímky známých režisérů, scénáristů 
a kameramanů, ale i mnoha nových tvůrců, na 
netradiční pojetí a zpracování filmů. Se zataje-
ným dechem budou sledovat nadlidské výkony 
protagonistů v extrémních přírodních podmín-
kách a jejich úžasné, mnohdy až neuvěřitelné 
lidské příběhy.
Podrobný on-line program festivalu je 
zveřejněn na http://www.outdoorfilms.cz/
program/ (Dobříš – rozkliknout) nebo na 
www.kddobris.cz a na www.facebook.com/
kddobris.
Mimo jiné vás chceme pozvat na zahajovací 
komponovaný pořad ředitele festivalu Jiřího 
Kráčalíka – Himalaya Expedition Treking 
Langtang – Armagedon, který vás zavede na 
třetí nejkrásnější trek v Himaláji, budete svěd-
ky letošního zemětřesení v Nepálu, při kterém 
osada Langtang zmizela z mapy. Nebo v pátek 
od 20.00 hod. na unikátní film režiséra Petra 
Horkého Století Miroslava Zikmunda o neu-
věřitelném životě jednoho z nejznámějších ces-
tovatelů světa. Jste srdečně zváni.
KD Dobříš, společenský sál. Zahájení ve 
středu 14. října od 18.00 hod. Vstupné: na 
jednotlivé projekce (od 18.00 a 20.00 hod.) 
50 Kč; permanentka 150 Kč. 
Předprodej vstupenek: Kulturní středisko 
Dobříš, kancelář 1. p. (tel. 318 521 032)

�� 17.�10.�Kanál�Fikšn�–�historka�z�podzemí�
–�divadlo

Divadelní spolek FRK-Nügnung Teatr si vás 
dovoluje pozvat na bláznivou komedii o dvou 
dělnících, teroristovi, jeho mamince a zamilova-
ném páru. Účinkují: Jaro Pulcovič, Marko Sata-
novič, Radko Toupalovič, Vinadranath Ebrlala-
dyš, rodinné duo Skleněných und Herr Daniel 
Schneider. Soubor vede krotitel divé zvěře: Al 
Zajkáví. 
KD Dobříš, společenský sál, sobota 17. říj-

na od 19.29 hod. Vstupné 60 korun českých 
nebo 9 zlotych, proše pána.

�� 30.�10.�Vosí�hnízdo�+�Self�Defence��
–�koncert

Tento pátek vás čeká v KD rocková smrš... Sku-
pina Vosí hnízdo vznikla v listopadu 1992.
„Původně byla založena jako sranda projekt 
dvou dlouholetých kámošů Hadráka a Tomáše. 
Tito dva heavymetaloví bubeníci se dohodli na 
založení šílený bigbítový kapely s převleky a pra-
zvláštními texty – něco jako když píchnete do 
Vosího hnízda...“ Jejich veselé koncerty si jistě 
pamatují i mnozí dobříšští diváci. Poslední kon-
cert v KD na Dobříši kapela odehrála v květnu 
2003. Věříme, že jejich návrat po dvanácti le-
tech bude opět zábavný a hudebně zajímavý.
Vlastní tvorba pražské kapely Self Defence 
s texty v českém jazyce se pohybuje ve vodách 
nu-metalu i crossoveru střihnutého hardcorem 
a pořádnou porcí melodií, opírající se o výrazný 
hlas a výraz zpěvačky Adriany Pítrové. V květnu 
2015 kapela vydala a pokřtila své debutové al-
bum „Volnej pád“ v pražském Rock Café.
KD Dobříš, společenský sál, pátek 30. října 
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 100 Kč; 
na místě 130 Kč. Předprodej vstupenek od 
19. 10. v Trafice u Davida, Mírové nám., 
Dobříš.

�� 25.�10.�Taneční�čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom. Za organizá-
tory z Okrašlovacího spolku Dobříš zve M. Pro-
cházka.
KD Dobříš, společenský sál, neděle 25. říj-
na od 17 hodin, vstupné dobrovolné. 

�� 2.�11.�Účastníci�zájezdu�–�nový�pořad�tra-
vesti�skupin�Screamers�a�Techtle�Mechtle�

Můžete se těšit na nový zábavný pořad plný 
letních melodií a prázdninové nálady s názvem 
Účastníci zájezdu. Společně s nimi se vypravíte 
na pravou a nefalšovanou letní dovolenou do 
bývalé Jugoslávie. Kromě krásné delegátky Pa-
mely se můžete těšit samozřejmě také na řidiče 
autobusu Karla a Karla, kteří se postarají pře-
devším o to, abyste vraceli zpět hnědé podšál-
ky. Kromě nich se ovšem zájezdu zúčastní také 
hvězdy, jako jsou Helena Vondráčková, Heidi 
Janků, Pavel Vítek, Shakira, Madonna ale do-
konce i Mařena Škopková, doktor Kája a nebo 
Konopnice ze známe trilogie Slunce, seno... Ne-
zapomeňte si včas rezervovat své místenky na 
palubě našeho autobusu!  
KD Dobříš, společenský sál, pondělí 2. lis-
topadu od 19.00 hodin. Vstupné: předpro-
dej 260 Kč; na místě 280 Kč. Předprodej 
vstupenek od 5. 10. v Trafice u Davida, Mí-
rové nám., Dobříš.
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Ekopobyt 2015

Stalo se tradicí, že žáci 8. ročníku druhý týden 
v září odjíždějí na ekologický pobyt. Nastala 
však drobná změna. Místo pod Blaníkem jsme 
vyměnili za Lučkovice nedaleko Blatné.

Vše začalo procházkou po Blatné a desetikilo-
metrovým pochodem do našeho dočasného 
útočiště. Následovalo ubytování, rozdělení do 
ekotýmů a konečně mohly začít soutěže, jejichž 
mottem je: „Jsme součástí přírody“. Žáky 8. roč-
níku čekala ekokonference, divadelní před-
stavení Každý je užitečný, hry Netopýři, Víte, 
že…, Hra na náhodu, Doba kamenná a celá 
řada kvízů. Všechny ekotýmy (Delfíni, Klokani, 
Sloni, Tučňáci, Tuleni a Tygři) si zaslouží velkou 
pochvalu za nasazení, s kterým úkoly plnily. Po-
chválit také musíme ekopomocníky z řad 9. roč-
níku, bez kterých si již nedokážeme ekologický 
pobyt představit. Zvláštní poděkování patří též 
řidičům autobusů od pana Pšenici za profesio-
nální přístup.

Ing. J. Hadamovská

Nová Živohoš 2015

V pondělí 14. září ve večerních hodinách vzplál 
na Nové Živohošti olympijský oheň. Tím byla 
slavnostně zahájena Živohošská olympiá-
da.  Žáky 6. ročníků reprezentovaly tyto týmy: 
Modří melouni, Vosy, Mimoni, Koblihy, Mimo-
ni XXL a Machři. Každý tým si vytvořil plakát 
a bojový pokřik. Od úterý pak vypukla vzájem-
ná utkání ve florbale, softbale a frisbee. Týmy 
si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, minigolf, 
kuželky, šlapadla i paddleboardy. Veškeré disci-
pliny probíhaly v duchu fair play. Na slavnost-
ním zakončení byly vyhlášeny výsledky pěti-
denního snažení, ale o to vlastně vůbec nešlo. 
Členové týmu se naučili si vzájemně pomáhat 
a táhnout za jeden provaz. Olympijský oheň 
uhasl a my opouštíme areál Juniorcampu na 
Nové Živohošti. Olympijské hry se staly minu-
lostí. Ale příští rok…

Ing. J. Hadamovská

Jazykově-vzdělávací pobyt žáků ve Velké Británii s názvem 
 Do Velké Británie za novým 
poznáním

Za pomoci prostředků EU z Výzvy 56 v programu OP VK jsme připravili pro skupinu žáků 2. základní 
školy Dobříš zahraniční jazykový pobyt. Naši žáci na přelomu září a října (28. 9. – 4. 10. 2015) vyje-
dou do jižní Anglie. Cesta autobusem do městečka Littlehampton je určena pro 20 žáků a 3 peda-
gogy naší školy.
Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí je zaměřen na prohloubení znalostí anglického 
jazyka. Žáci absolvují výuku angličtiny v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a se-
známí se s významnými reáliemi příslušného místa. Výuka bude probíhat v jihoanglickém městečku 
Littlehampton. Pobyt je doplněn řadou výle-
tů a prohlídek nejznámějších míst jižní Anglie 
a hlavního města Velké Británie Londýna. Dota-
ce byla přiznána a uhrazena na účet školy.

Sportovně turistický kurz v Českých Budějovicích pro 6. ročník,  
7.–11. 9. 2015

Letos poprvé se žáci šestých ročníků, především ze sportovní třídy, zúčastnili sportovního kurzu, na 
který vyrazili vlakem do Českých Budějovic. 
Zážitky a náplň kurzu nám obohatilo místo, kde se kurz odehrával. Univerzitní kampus sportoviš 
s atletickým areálem, tělocvičnami, bazénem a parkem Stromovka byl pro nás to pravé.
Dvacet sedm žáků, dva učitelé a jeden trenér procházeli bohatě naplněným programem, ze kterého 
jsme si všichni odvezli mnoho zážitků z míčových i jiných her, plavání, skoků do vody, a také jsme 
poznali krásy a zajímavosti Českých Budějovic. Více vám o našich akcích odhalí fotografie na strán-
kách naší školy www.2zsdobri.cz. 

Mgr. Michal Ciboch, učitel TV

NOVINKY 
Z SOU HLUBOŠ

Od 1. 10. 2015 se v odloučeném pracovišti 
Dobříš otevírají kadeřnické salony pro veřejnost. 
Každý den od 8.00 do 14.00 hod. bude možno 
využít služeb za velmi vstřícné ceny, které nabízí 
žáci učebního oboru kadeřník pod vedením uči-
telů odborného výcviku. Bližší informace na níže 
uvedeném čísle, případně přímo v kadeřnických 
salonech v ulici Za Poštou 1012, Dobříš. Ceník 
služeb naleznete na našich webových stránkách 
www.souhlubos.cz, nebo přímo v kadeřnickém 
salonu. 
Na všechny zájemce o studium se těšíme také 
ve dnech otevřených dveří, které se budou ko-
nat v termínech: 27. 11. 2015, 18. 12. 2015, 
15. 1. 2016, 16. 1. 2016 a 12. 2. 2016.      

Těšíme se na vaši návštěvu v SOU Hluboš, O. P. 
Dobříš, Za Poštou 1012, Dobříš, 263 01, tel.: 
702 187 155.
Pondělí–čtvrtek 8.00–14.00
Pátek 8.00–13.00

A jak se vaše děti 
staví k četbě knížek? 
Baví je číst? Rozumí 
tomu, co čtou? 

DÍLNA ČTENÍ – 22. 10. 2015  
15.00–17.00 v Městské knihovně Dobříš 

Milí rodiče, 
rádi bychom vás a vaše děti pozvali na Dílnu 
čtení s Mgr. Janou Zajícovou – budoucí učitel-
kou v nově vznikající dobříšské ZŠ TRNKA. 
Prakticky vám představíme Dílny čtení, které 
pomáhají děti rozečíst a vytvářet vztah k pravi-
delnému čtení. Výzkumy potvrzují, že pravidel-
né čtení beletristické literatury zvyšuje úroveň 
komunikace a empatie a zvyšuje kompetenci 
vzdělávat se. 
Děti při dílně čtení:
– čtou souvislý text dle vlastní volby 
– sdílejí své dojmy z četby 
– plní rozmanité úkoly, které rozvíjejí porozu-

mění textu 

A zatímco vaše děti budou číst a o přečteném 
přemýšlet a diskutovat, vám představíme novin-
ky v našem úsilí otevřít ZŠ TRNKA. 
Čtenářskou dílnu pořádáme pro děti od 5 let, 
které jsou schopné si 10 minut číst nebo prohlí-
žet knížku. Prosíme, pokud se na dílnu chystáte, 
rezervujte si místo e-mailem na skoladobris@
gmail.com. Napište nám, s jak velkými dětmi se 
chcete účastnit. Rezervaci vám e-mailem potvr-
díme. Počet míst je bohužel omezen, rozhoduje 
dřívější zaslání přihlášky. Účast je zdarma. 

Na setkání s vámi se těší přípravný tým ZŠ Trnka

Uzávěrka příspěvků  
do listopadového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. října 2015. 
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Pozvání na říjen 2015

Festival Dobříšské záření 2015 pokračuje 
svými akcemi i v říjnu: 

• Do 11. 10. probíhá výstava MALOVANÝ 
ROK v provedení radostných malířek pod vede-
ním Zuzany Hutňanové. V Pastoračním centru 
sv. Tomáše.
• V pátek 2. 10. od 19.00 zveme na koncert 
Pocta Janu Husovi – zpěvy husitských Čech. 
Zpívá vokální soubor GONTRASSEK pod vede-
ním Mgr. Jana Bati, Ph.D. V kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši. Vstupné dobrovolné.
• Ve čtvrtek 8. 10. od 19.30 je pro veřejnost 
připraven VEČER S HOSTEM. Setkání a poví-
dání s psychoterapeutkou a spisovatelkou 
paní PhDr. Helenou Peterovou na téma Co je 
utrpení? se koná v Pastoračním centru sv. Tomá-
še. Vstupné dobrovolné.
• V neděli 11. 10. od 17.00 srdečně zveme 
na neotřelé představení MYSTÉRIA BUFFA 
Divadla Víti Marčíka – v evangelickém kostele 
v Dobříši. Scénář Dario Fo a Vítězslav Marčík, 
režíruje a hraje Vítězslav Marčík. Vstupné 70 Kč.
Festival se koná za podpory města Dobříš a pana Ing. 
Jerome Colloredo-Mannsfelda.

Ve středu 14. 10. od 19.30 zveme na diskus-
ní a přednáškové setkání Co vás zajímá? Nad 
otázkami křesanské víry se zamýšlí P. Karel 
Satoria, autor knížky Život je sacra zajímavej.  
V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Co to je za budku?! Aneb vaše lesní knihovnička
Bystrému oku nejednoho Dobříšáka jistě neunikly nově instalované přerostlé ptačí budky, sloužící 
bohulibému účelu, kterým je pokus o nalákání lidí zpět k přírodě. Díky úžasné pomoci pana Dipl. 
Ing. Jeroma Colloredo-Mannsfelda a pana Ing. Michala Pernici, PhD., si můžete na třech místech 
v Dobříši a na jednom v Mokrovratech kdykoli vypůjčit zcela zdarma zajímavé knihy o přírodě.

Můžete se začíst třeba při dlouhém čekání na 
autobus, udělat si chvilku odpočinku na lavičce 
v hektickém dni, ale také si knihy půjčit domů. 
A pokud byste měli pocit, že bez knihy nemů-
žete dále být, nebráníme se ani jejímu přivlast-
nění. Ale na oplátku budeme rádi, pokud dopl-
níte prázdné místo v knihovničce knihou jinou, 
s podobnou tematikou. Moc nás potěší, pokud 
si čtenáři budou knihovničky hýčkat a považo-
vat je za vlastní v tom smyslu, že do nich budou, 
spolu s námi, vkládat knihy kvalitní a do přírody 
volající. A stejně tak budou odrazovat případné 
ničitele od jejich poškozování.

A kde knihovničky najdete? Dáme vám jen malou nápovědu, podle které je jistě hravě dohledáte: 
Jedna lesní knihovnička je přímo ve středu našeho malebného města, k pánům radním zády po-
otočená, druhá potěší návštěvníky po blízkosti Boha toužící či zájemce o prohlídky prostor pánů 
šlechetných, třetí najdete tam, kde je dle tradice velmi větrno, a čtvrtou spatříte, pouze pokud do 
naší lesní školky na návštěvu zavítáte.
Na závěr ještě jedno vééééélikééé poděkování panu Colloredo-Mannsfeldovi, panu Pernicovi, všem, 
kteří se na výrobě a instalaci knihovniček podíleli, a také dobříšské knihovně, která nám pomohla 
naplnit budky lesní literaturou. 
Napište nám, co tomu všemu říkáte.

Klub lesní školky Mokrovraty, www.ditevlese.cz, www.facebook.com/lesniskolkymenisvet

Nízkoprahový klub Terén Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Skautský oddíl Minnehaha 
Vás srdečně zve na výstavu 

k 25. výročí oddílu!

VERNISÁŽ 18. 10. 2015, od 17 hodin
 v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Naši činnost podporuje město Dobříš. 
Děkujeme!

Výstava potrvá až do 14. 11. 2015, 
poznejte nás blíž!

Přineste co nejnápaditější koláč 
a vyhrajte zajímavou cenu!

SKŘÍTKOV – nový dětský svět zábavy 
Nevíte, kam s dětmi za zábavou? Kde udělat narozeninovou anebo 
jinou dětskou párty? Potřebujete pro děti hlídání? Hledáte zajíma-
vý tvořivý kroužek? Či si chcete jen tak popovídat s kamarádkou 
u dobré kávy, čaje, nad zdravým jídlem a vzít s sebou děti, aby si 
pohrály? Nevíte kde? 
Přijte k nám do Skřítkova, do nového světa dětské zábavy. Najdete nás v areálu bývalých ruka-
vičkářských závodů v Dobříši. Na více jak 600 m2 jsme pro vás připravili – baby koutek, prolézačky, 
domečky, minipiknik, obchůdek, šlapací autíčka, boulder stěnu, stolní fotbálek či množství desko-
vých her, spolu s knihovničkou a lego koutkem. Jednoduše místo, kde si rodiče odpočinou a děti se 
vyřádí. Více informací a pozvánku na slavnostní otevření najdete na www.skritkov.com či Facebooku 
– Skřítkov Dobříš. Otevíráme už v listopadu. Těšíme se na vás!

je sociální služba, která slouží dětem a dospíva-
jícím ve věku 11–18 let z Dobříše a okolí. Nabízí 
dospívajícím především bezpečné zázemí, místo, 
kde mohou bezplatně vyhledat radu a pomoc 
(prevence na téma – mezilidské vztahy, zdravý 
životní styl, kouření, alkohol, partnerské vzta-
hy, nástrahy internetu, práce s tématy – výběr 
střední školy, brigády, fi nance v rodině). Dospí-
vající se zde mají možnost scházet s vrstevníky 
a také je to místo pro jejich vlastní aktivity (tur-
naje ve fotbálku a šipkách, fl orbal, fotbal, výtvarné dílny, deskové hry, vaření, různé workshopy, 
výlety do přírody, výjezdy, příměstský tábor). Poslední příměstský tábor nesl název Nebu mimo(ň) 
a nabízel řadu aktivit (sportovní, výtvarné), preventivní program na téma kouření, fi lmové kluby, pěší 
výlety a výlety mimo město. Největším zážitkem byl pro děti výlet do hasičské stanice v Hořovicích, 
kde si mohly (díky ochotným pracovníkům) prohlédnout i vyzkoušet veškeré hasičské vybavení. A co 
nás v Terénu čeká? 

Všechny srdečně zveme! Více informací lze zjistit na www.proxima-
sociale.cz/kluby-teren či na Facebooku: Nízkoprahový klub Terén

Za NZDM Terén Bc. Kristýna Sokolová, DiS., regionální koordinátor

Na říjen chystáme tento program: 
 2. 10.  Pojme tvořit na hřiště 
  (informační stánek)
 6. 10.  Pokec na téma: Šikana
 8. 10.  Turnaj v NIntendo Wii
 13. 10.  Filmový klub 

16. 10.  Spaní na klubu s grilovačkou
20. 10. Podzimní vaření
27. 10.  Halloween – výtvarné dílny
28. 10 – 30. 10. Výjezd mimo město   
 (bližší informace v NZDM Terén) 
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Smíšený komorní sbor LAETITIA 
pod uměleckým vedením 
Mgr. Romana Michálka

vás zve na benefi ční koncert
pořádaný dne 25. 10. 2015 od 16.00 hodin 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Na pořadu zazní skladby pro sbor a orchestr 
Johan Sebastian Bach – Kantáta 196 – Der 
Herr denket an uns 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic – Missa 
quinis Vocibus. 
Varhany: Ivana Kylarová 
Dirigent: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D.

Vstupné dobrovolné – výtěžek sbírky je určen 
pro obnovu varhan.

Firma Doosan Bobcat pomáhá
Dne 18. 9. 2015 v 15 hod. fi rma Doosan Bobcat 
odstartovala sbírku pro obnovu varhan v kos-
tele Nejsv. Trojice v Dobříši. Rozhodli jsme se 
pomoci místnímu Sdružení pro obnovu varhan 
a otevřeli fi nanční sbírku našich zaměstnanců 
v rámci dne sociální zodpovědnosti fi rmy Do-
osan. Start sbírky byl spojen s cyklistickým vý-
letem a pochodem, kterého se zúčastnili nejen 
zaměstnanci fi rmy, ale i předseda Sdružení pro 
obnovu varhan, pan Ivo Kylar, který poděkoval za fi nanční podporu projektu a ochotu podílet se na 
zachování kulturních hodnot v místě, kde pracujeme a mnozí z nás žijeme.

Jaroslava Michálková, manažer podpory Doosan Bobcat

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

8 do 12.30 hod., v pondělí a ve středu od 
14.30 do 16.30 hod. V úterý od 10 hod. a ve 
čtvrtek od 9 hod. s programem pro rodiče s dětmi.
ZAČÍNAJÍ ZÁJMOVÉ KROUŽKY – MÁME VOL-
NÁ MÍSTA – stáhněte si přihlášku na našich 
webových stránkách. Informace: Aneta Szabová, 
tel.: 608 906 559, rcdobrisek@gmail.com. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Čtvrtek 1. 10., 8. 10., 15. 10. – MONTESSO-
RI CESTA od 15 do 17 hod. pro rodiče s dětmi 
s lektorkou Monikou Němcovou (www.cesta-
montessori.cz). 1. setkání na téma – montes-
sori dítě, 2. setkání – montessori rodič, 3. se-
tkání – montessori žena, 4. setkání – v rytmu 
dítěte (hřiště). Přihlášky a informace: Ivana Na-
lezencová, tel. 608 459 559 nebo na rcdobris-
ek@gmail.com. Cena za celý cykus čtyř setkání 
1600 Kč.
Úterý 6. 10., 13. 10. a 20. 10. – POČÍTA-
ČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY od 8.30 do 
9.30 s Ing. Vlastou Pechovou. Na přání seniorů 
budou hodiny věnovány především procvičová-
ní základní práce s počítačem, vysvětlení počí-
tačových pojmů, práci se složkami, internetem 
a úpravě fotografi í. Prostor bude dán i individu-
álním dotazům účastníků.
Středa 7. 10. – POJĎME TVOŘIT NA HŘIŠ-
TĚ – na akci pořádané městem Dobříš na „hři-
šti u kina“ se u našeho informačního stánku 
můžete těšit na výtvarnou dílničku a v případě 
hezkého počasí také na skákací hrad.

Sobota 10. 10. – PODZIMNÍ BURZA DĚT-
SKÉHO ZBOŽÍ – od 9 do 11.30 hod. Zveme 
vás na již tradiční burzu pořádanou v sokolov-
ně (Mírové nám. 77). Přihlášky a informace na 
burzadobrisek@gmail.com, cena za jedno pro-
dejní místo 50 Kč. 
Sobota 17. 10. – LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
POHÁDKOVÝM LESEM od 17 do 18.30 hod. – 
zveme vás již na dvanáctý ročník. Přijte si projít 
zámecký park v kouzelné atmosféře rozzářených 
lampiónů. Začínáme u brány anglického parku 
a končíme na zámeckém nádvoří. Celou akci 
organizujeme ve spolupráci s realitní kanceláří 
Energon Reality s.r.o., a Správou zámku Dobříš.
Neděle 18. 10. – MONTESSORI CESTA – zá-
věrečné setkání rodičů a dětí na téma hřiště 
v rytmu dítěte s lektorkou Monikou Němcovou. 

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, indi-
viduální poradenství.
Mgr. Lenka Bartošová, DiS. – setkávání tě-
hotných, individuální laktační poradenství.
Mgr. Kateřina Neubauerová – rodinné, vý-
chovné a partnerské poradenství, šátkování.
Ing. Vlasta Pechová – PC poradenství.
PhDr. Vladimír Zikmund – psychoterapeut.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete 
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na 
https://www.facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Aneta Szabová, tel.: 
608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Ministerstvu práce a sociálních 
věcí, Úřadu práce v Příbrami a městu Dobříš.

V březnovém čísle Dobříšských listů jsme informovali o zajímavém obyvateli brdských lesů – jelenci 
běloocasém. K jeho udržení a zkvalitnění péče byl před 5 lety založen, pod patronací ing. Jeroma 
Colloredo-Mannsfelda, na polesí Svatá Anna tkz. zájmový chov – podle zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání. Cílem bylo získání poznatků o biologii tohoto druhu a také odchov 
jedinců pro expozici na dobříšském zámku.
Nyní můžeme konstatovat, že záměr se daří plnit. Jelenci v chovu se úspěšně rozmnožují a na zám-
ku byl první jelenec běloocasý vypuštěn před 2 lety. Chov této zvěře je ve srovnání s jinými druhy 
náročnější, zejména ve výživě a sociálním chování. 

Pracovníkům polesí se podařilo překonat počáteční těžkos-
ti (bylo málo vhodných jedinců), získané zkušenosti a po-
znatky mohou uplatňovat při mysliveckém hospodaření ve 
volnosti. Také pro informaci veřejnosti funguje velmi dobře 
výběh s jelenci na zámku.
Hlavním cílem této práce je ochrana a udržení populace je-
lence běloocasého v Brdech.

Václav Pařízek
Chovná skupina jelenců v zájmovém chovu.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Do 30. listopadu mů-
žete v Galerii JCM navští-
vit výstavu Pavla Filina 
„EMOCE V POHYBU“. 
Autor vystudoval ma-
lířskou akademii v Rus-
ku a od roku 2005 žije 
v Teplicích. Jeho tvorba 
představuje díla vytvoře-

ná technikou špachtle – zejména portréty, rád 
experimentuje ale také s krajinami, městy či 
zátiším. Na obrazech zachycuje lidské charak-
tery, jeho díla tak vybízejí k zamyšlení a různým 
interpretacím. V Galerii JCM je k vidění na třicet 
Filinových děl.
Tradiční Lampionový průvod pohádkovým 
lesem pro vás připravuje RC Dobříšek na so-
botu 17. října. Přijte společně s dětmi na 
podvečerní vycházku za svitu lampiónů. Průvod 
pohádkovým lesem započne u bran anglického 
parku. Během cesty absolvujete pohádkovou 
trasu a na zámeckém nádvoří se setkáte se sa-
motným králem, který dětem předá pamětní list 
a malou odměnu.  
V listopadovém čísle naleznete program oblíbených 
koncertů v Zrcadlovém sále a také podrobné informace 
k předprodeji vstupenek.

ŘÍJEN 2015

5. 9. – 30. 11. Výstava Pavel Filin 
Galerie JCM, vstupné 40 Kč
otevřeno: út–ne, 9.00–16.00 hod.

17. 10. Lampionový průvod
17.00–18.30
Sraz u brány anglického parku
Vstupné dobrovolné, www.dobrisek.cz

Zámek Dobříš

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30Chov jelenců běloocasých
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Jak jsme prožili svátek svaté Ludmily v Azylovém 
domě sv. Ludmily v Mokrovratech

V rámci oslav svátku svaté Ludmily – patronky vinařů, vychovatelů a babiček, dále uctívané také 
jako matky chudých, proběhl v Azylovém domě sv. Ludmily projektový den „Cesta za poznáním“.  
Tento velký den jsme oslavili ve spolupráci s MŠ a ZŠ Mokrovraty. Ke společnému prožití této akce 
byli pozváni také žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Stará Hu a žáci ZŠ Dobříš, Lidická 384. Projektový den 
začal v MŠ a ZŠ v Mokrovratech. Paní ředitelka MŠ a ZŠ Mokrovraty nám se svými žáky představila 
školu. Žáci měli připraven projekt vypovídající o životě a smrti svaté Ludmily. Společně strávený den 
pokračoval zastavením na obecním úřadě v Mokrovratech, kde všechny účastníky přivítala paní sta-
rostka Stanislava Ecklová, která vyprávěla o historii a současnosti obce a místním praporu.  
Společné putování bylo zakončeno v Azylovém domě svaté Ludmily, kde byl pro děti připraven bo-
hatý program. Od bývalé klientky (uživatelky) se děti dozvěděly něco o životě lidí v azylovém domě. 
Potom si v tvořivých dílnách mohly vyzkoušet výrobu svíček, košíků, tkaní na jednoduchém stavu 
a vyrobit si dobovou hračku. Děti se seznámily s kulturou doby svaté Ludmily. Měly možnost na-
vštívit i koutek první pomoci. Všichni zúčastnění se zaujetím naslouchali vyprávění z úst pana faráře 
Josefa Andrejčáka, který přijal pozvání na oslavu svátku svaté Ludmily v AD. Velmi poutavě vyprávěl 
o laskavosti a štědrosti svaté Ludmily a také o intrikách Drahomíry, Ludmiliny snachy. V počtu téměř 
devadesáti osob jsme strávili příjemný den. Děkujeme všem zúčastněným. Tímto projektem jsme 
zároveň podpořili celostátní kampaň Den Charity, jejímž cílem je seznámit širokou veřejnost s čin-
ností místní charity a jejím posláním. 

Zaměstnanci a klienti Azylového domu svaté Ludmily v Mokrovratech

Vzpomínka

Dne 29. 9. 2015 uplynulo pět 
smutných let, kdy nás náhle 
opustil náš milovaný manžel, ta-
tínek a dědeček, pan Jiří Dvořák.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami

Náš milý tatínku a dědečku, byls pro 
nás vším, když jsi nás opustil, zbyl 
jen v srdcích stín. Odešel jsi bez roz-
loučení, tolik se nám stýská, každého 
na světě změní, když odejde osůbka 
blízká...
Dne 5. října uplyne 5 let od 

úmrtí pana Karla Bártíka z Dobříše. 
Stále vzpomínají manželka Marie s rodinami 

a všichni, kdo ho znali...

Blahopřání

16. října oslaví krásnou zlatou svatbu manželé 
Molíkovi z Borotic. Minimálně 50 dalších spo-
lečně prožitých let a další příjemné chvíle poho-
dy a krásně strávených okamžiků přeje 

vnučka Lucie s rodinou

Poděkování

Tímto bych chtěla poděkovat spolku Provas 
Dobříš pod vedením Mgr. J. Apeltauerové, Syl-
vy Řehákové, Vojtěcha Apeltauera a Jaroslava 
Řeháka. Tento tým se o nás vzorně staral celé 
2 dny po dobu školení pěstounů a dětí na Mo-
ninci ve dnech 5 a 6. 9. 2015. Dětem se plně 
věnovali a děti si odnesly mnoho zážitků a krás-
ných vzpomínek na pobyt na Moninci.

Pěstounka Jitka Svobodníková, Dobříš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Stará garda MFK Dobříš a Okrašlovací spolek města Dobříše

Turnaj v malé kopané v sobotu 17. 10. od 9 hod.
Stará garda MFK Dobříš ve spolupráci 
s Okrašlovacím spolkem města Dobříše 
pořádá 
15. ročník Dobříšského korbelu – turna-
je v malé kopané hráčů nad 35 let. 
V sobotu 17. 10. 2015 od 9 hod. do cca 
14 hod. budou probíhat zápasy turnaje na 
hřišti s umělou trávou za hlavním travnatým 
hřištěm v areálu MFK Dobříš. Titul obhajuje 
družstvo ZZN Příbram. Předpokládá se tra-
diční účast 10 týmů místních i z blízkého 
okolí. Všichni příznivci sportu v provede-
ní starších hráčů nešetřících technickými 
kousky v duchu fair play jsou zváni. Občer-
stvení zajištěno. Počasí objednáno. 
Zakladatel turnaje Mirek Procházka pro letošní 
jubilejní ročník připraví speciální cenu pro vítěze – 
posvícenskou husu.

Říjen v Aerobik studiu Orel Dobříš
Závodní týmy se i na podzim připravují reprezentovat město Dobříš po celé České re-

publice. Svou sportovní formu trenérky ani závodnice nepodceňovaly a na podzimní závodní sezó-
nu se důkladně připravovaly již na srpnovém soustředění závodního oddílu. Během týdne se nejen 
pořádně sportovalo, ale čas se našel i na hry a zábavu.
Během září se v našem studiu rozjely dětské kurzy pro všechny děti, které chtějí a mají chu sporto-
vat. Náš cíl je, aby děti pohyb bavil a na konci hodiny se těšily na další společný trénink. Novinkou 

v našem studiu je kurz 
DĚTI NA STARTU, díky 
kterému získají děti 
ve věku od 4 do 9 let 
nejen všestranný roz-
voj, ale především se 
naučí lásce k pohybu. 
Naše nabídka kurzů je 
opravdu velmi široká, 
proto neváhejte a při-
vete své děti do na-
šeho studia. 
Více informací 
o kurzech naleznete na 
www.aerobikdobris.cz.

Vítězové posledního ročníku – mužstvo ZZN Příbram

Milí příznivci pohybu a kruhového 
tance,

chtěla bych vás opět pozvat na setkání s kru-
hovým tancem. Další setkání se koná v sobotu 
10. října od 17 hod. v Pastoračním centru 
sv. Tomáše. Budeme tancovat tradiční tance 
z různých zemí (Řecko, Francie, Lotyšsko,…), 
které jsou spojené s důležitými momenty v ži-
votě člověka.
Přijte se inspirovat, dodat energii nebo jen po-
být s námi v podzimním večeru.  
Vítáni jsou všichni, ženy i muži, děti od 13 let 
i senioři, není potřeba mít taneční průpra-
vu. Pravidelně se scházíme 1× měsíčně, vždy 
druhou sobotu v měsíci. Další setkání 14. 11. 
a 12. 12. začíná v 16 hod.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová, 
barevnadilna.webnode.cz, tel. 608 533 525.



VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

Městská policie Dobříš 
přijme od 1. 1. 2016 
strážníka. 
Podrobné informace nalez-

nete na webu města Dobříše nebo na tel. 
číslech: 318 533 391, mobil 602 370 677,
strž. Milan Krejčí, velitel MP Dobříš,
strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele MP 
Dobříš.
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Horolezecký oddíl 
Dobříš
Znovuotevření umělé horolezecké stěny
Horolezecký oddíl Shock Sport Dobříš, který 
zde působí již 18 let, po letní pauze znovu ote-
vírá umělou horolezeckou stěnu. Stěna je umís-
těna v tělocvičně Základní školy Komenského 
nám., nad Fitness centrem. 
Bude otevřena od 6. 10. 2015 do 22. 3. 
2016 každé úterý od 19.30 do 21.00. 
Od 8. 11. 2015 do 20. 3. 2016 bude stěna 
navíc otevřena i v neděli v čase od 11.00 
do 12.00, kdy se již tradičně těšíme zejména 
na rodiče s dětmi.
Bližší informace naleznete na stránkách horo-
lezeckého oddílu: http://horolezcidobris.web-
node.cz, nebo u předsedy oddílu, Davida Ham-
pejse, tel. 777 660 959.

Tradiční nohejbal na Rybníkách
V sobotu 22. srpna se na hřišti v Ryb-
níkách uskutečnil již 14. ročník turnaje 
smíšených dvojic v nohejbale. Počasí 
bylo přímo výtečné jak pro hráče, tak 
pro fanoušky. Turnaj byl skvěle obsazen, 
přijeli dokonce účastníci z Jablonce nad 
Nisou. Klání se zúčastnilo celkem třináct 
týmů. Vrcholem celého dne bylo napína-
vé fi nále, které sehrály dvojice Esmarin 
a Údolí oddechu. Mistrem rybnické an-
tuky se stal tým Údolí oddechu. Třetí 
místo obsadila dvojice KaSim, čtvrté 
místo obsadil rybnický tým ŠaVa. Cenu 
pro nejmladší účastnici obdržela Michaela Maříková ze Svatého Pole. 
Velký dík za úspěch celé akce je třeba připsat pořadatelům, obsluze občerstvení a štědrým spon-
zorům, jimiž byli OÚ Rybníky, Jitka Dubová, Restaurace u Šimků, Pavel Kučera a Eda Fulín. Turnaj se 
letos velmi vydařil, nebo počasí bylo přímo nádherné. Těšíme se na další ročník. 

Václav Nekolný

Pokuty celkem hotově i na složenku: 
 40 700 Kč
Počet přestupků: 113

Vybírám z oznámení: 
7. 8. na 8. 8. Vandalství. V ulici Za Poštou ne-
známý vandal ulomil dopravní značku „přechod 
pro chodce“ a v ulici Rukavičkářská poškodil 
několik lamp veřejného osvětlení. Vše se událo 
v noci. Vyhodnocují se kamerové záznamy.  
8. 8. Byl nalezen mobilní telefon a pánské 
kolo. Nález byl předán na Městský úřad Dobříš.  
30. 8. nález pánského kola v ulici Jáchymovská. 
12. 8. Muž na vozíku žebral. Stalo se na Vlaš-
ce, kdy občané přivolali MP s tím, že starší muž 
na vozíku žebrá o peníze a o jídlo. Strážníci na 
místě zjistili, že nahlášený muž se nacházel pod 
vlivem alkoholických nápojů a spadl z vozíku. 
Způsobil si zranění, která vyžadovala přivolání 
lékaře. O starého muže se starají příbuzní, kte-
ří byli o věci informováni. Muž byl převezen do 
nemocnice v Příbrami k ošetření. 
14. 8. v 8.15 hod. Muž na náměstí vyhro-
žoval okolojdoucím fyzickým násilím. Hlídka 
MP obdržela oznámení od muže, r. 1969, z Pří-
bramska, že byl na Mírovém náměstí v Dobříši 
u autobusové zastávky obtěžován neznámým 

mužem. Muž požadoval peníze na autobus, vy-
hrožoval násilím a měl při sobě dřevěnou tyč 
o délce cca 130 cm, kterou kolem sebe „šermo-
val“. K fyzickému útoku nakonec nedošlo. Stráž-
níci na místo dorazili vzápětí. Útočník, r. 1985, 
neměl žádný doklad totožnosti. MP ho proto za 
použití pout předala k dalšímu šetření Policii ČR.
17. 8. v 17.00 hod. Případ sprejera. Obyva-
telka Dobříše nahlásila útok sprejera na její do-
movní dveře. Posprejoval je neznámý mladík, 
kterého přistihla. Strážníci od ženy obdrželi 
popis výtečníka a projeli přilehlé ulice, bohužel 
mladíka ve tmavé mikině s kapucí a kšiltovkou 
nenašli. Podezřelý mladík se pravděpodobně 
dopustili trestného činu – nyní přečinu – poško-
zení cizí věci, za což mu hrozí až tři roky odnětí 
svobody. 
17. 8. v 1.40 hod. Vloupání do prodejny 
kol. Strážníci v noci při kontrole náměstí zjis-
tili otevřené a rozbité okno na Tyršově náměstí. 
O tomto TČ obeznámili Policii ČR. Došlo k od-
cizení zboží. 
20. 8. v 5.15 hod. Do sesterny vběhla liška.  
Oznámení z místního sanatoria obdrželi stráž-
níci v brzkých ranních hodinách. Až do 2. patra 
zdravotnického zařízení vběhla liška. Strážníci 
přivolali odborný odchyt z Votic. Hrozilo pokou-

ČINNOST MP ZA MĚSÍC SRPEN 2015 sání liškou – možná nákaza vzteklinou. 
21. 8. v 6.25 hod. Oznámení o krádeži velké-
ho zahradního grilu. Stalo se v areálu Vlaška, 
kdy se pachatel ke grilu prostříhal drátěným plo-
tem. Majitel nahlásil věc na PČR. 
30. 8. ve 12.55 hod. Rušení nedělního klidu 
motorovou pilou. Stížnost obdrželi strážníci 
z ulice Rosovické. Za porušení OZV města Dob-
říše může být udělena bloková pokuta až do 
1000 Kč. Jedná se o vyhlášku č. 1/2013. V tomto 
případě postačila domluva. Tato činnost je po-
volena v neděli pouze od 8 hod. do 11. hod. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš

Inzerce

http://www.coffeenow.cz/


DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 13NOVÝ�SMĚR� � � 13

Zastupitelstvo obce schválilo:
�	rozpočtovou změnou č. 8; v příjmové části se 
navyšují poplatky o 13 268 Kč, příjmy z pronájmu 
pozemků o 2 391 Kč a ostatní nedaňové příjmy 
jinde nezařazené o 17 512 Kč. Ve výdajové části 
se zvyšují výdaje na pořízení autobusové zastáv-
ky v Knínské ulici a chodníků o 493 668,01 Kč, 
v paragrafu požární ochrana se výdaje zvyšují 
celkem o 15 217,32 Kč. V paragrafu místní sprá-
va se výdaje zvyšují na stroje, přístroje a za-
řízení o 1 928 530 Kč, na dopravní prostředky 
o 2 402 350 Kč, obojí z důvodu pořízení mecha-
nizace, na kterou obec získala dotace; drobný 
hmotný dlouhodobý majetek o 65 359 Kč a na 
pořízení pozemků o 24 485,30 Kč. U paragrafu 
ostatní činnosti jinde nezařazené se výdaje zvy-
šují o 383 400 Kč na základě dohody o narovná-
ní s J. a K. Colloredo-Mannsfeld; 
�	přijetí dotace ve výši 677 700 Kč z rozpočtu 
Středočeského kraje a pověřilo starostu obce k 
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na akci 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště u základní 
školy v obci Stará Hu“, s uvedením závazku 
spolufinancování této akce v minimální výši 
5 % z celkových uznatelných nákladů obce;
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a pa-
nem Romanem Císařem a paní Irenkou Leno-
chovou na koupi pozemků parc. č. 288/12 o vý-
měře 68 m2 a 288/13 o výměře 34 m2, oba v k.ú. 
a obci Stará Hu za dohodnutou cenu 2 Kč;
�	souhlasné prohlášení o uznání vlastnického 
práva dle § 66, odst. 1, písm. a), odst. 2 kata-
strální vyhlášky, na pozemky parc. č. st. 563/3, 
288/46 a 288/47 v k.ú. a obci Stará Hu, kde je 
na listu vlastnictví 1044 zapsáno duplicitní vlast-

nické právo, a uznává výlučné vlastnické právo 
pana Romana Císaře k předmětným pozemkům;
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Hu a panem 
Romanem Císařem na koupi pozemků parc. č. 
288/54 o výměře 27 m2, 288/55 o výměře 97 m2, 
a 288/56 o výměře 21 m2, všechny v k.ú. Stará 
Hu za dohodnutou celkovou cenu 1 Kč;
�	Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene služebnosti mezi Obcí Stará Hu 
a Správou železniční dopravní cesty, s.o. na po-
zemek parc. č. 920/1 o předpokládané výměře 
7 m2 pro potřeby stavby „Výstavba PZS Praha – 
Vrané nad Vltavou – Dobříš v km 1,430 a 3,321“;
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Stará Hu a RWE GasNet, s.r.o., zastou-
peným RWE Distribuční služby, s.r.o., a panem 
Pavlem Hruškou na pozemky parc. č. 854/3 
a 327/77 pro plynárenské zařízení; 
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stav-
by IP-12-6007023/1 Stará Hu k pozemku parc. 
č. 328/1 328/27 mezi Obcí Stará Hu a ČEZ Dis-
tribuce, a.s. za úplatu 1 000 Kč;
�	podání žádosti o bezúplatný převod pozem-
ků pod stavbami chodníků u p. Krýdové a U Tra-
tě – Krásný život vlastníkovi nemovitosti, kterým 
je Středočeský kraj s právem hospodaření Kraj-
ské správy a údržby silnic Středočeského kraje;
�	na základě nově schválené zřizovací listiny 
Místního kulturního střediska se sídlem Karla 
Čapka 430, Stará Hu, IČ 47072270 jako jeho 
ředitelku paní Kristinu Váňovou s platností od 
7. 9. 2015.

Diskuse:
�	starosta seznámil se žádostí Farní charity 

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce: Starý Knín o prodloužení smlouvy na rok 2016. 

Bude projednávat rada obce;
�	dále podal informaci, že pan Klír, zástupce 
majitelů nemovitosti u komunikace R4 – Nad 
Strží, nebude podávat dříve avizovanou žá-
dost o změnu UP;
�	dále informoval o vývoji prodeje pozemku 
kolem bývalé prádelny. Zatím nebyla podána 
žádná nabídka na koupi. Na návrh zastupite-
lů bude oslovena realitní kancelář na realizaci 
prodeje;
�	starosta dále informoval o situaci ve věci 
nákupu nákladního vozu a dalšího zařízení 
pro svoz bioodpadu z obce a o stavu rekon-
strukce povrchu víceúčelového hřiště u zá-
kladní školy – na obě akce byly obci schvále-
ny dotace;
�	dále informoval o nutnosti rekonstrukce 
půdního prostoru základní školy. Záměr rekon-
strukce zpracovává ing. arch. Kouřimský, který 
podá návrh řešení se všemi dalšími nezbytný-
mi kroky, jako je úprava šaten atd. k dalšímu 
projednání;
�	dále informoval o smlouvě s Městem Dob-
říš na zajištění povinné docházky od 6. roč-
níku. Dosud není zřejmé, zda kapacity škol 
v Dobříši budou v budoucnu dostatečné;
�	Starosta informoval o stanovách nového 
svazku obcí na svoz komunálního odpadu.
�	Pan Klika vznesl dotaz, jak se Obec Stará 
Hu umístila v soutěži vesnice roku a zda jsou 
vyřešeny pozemky pod cyklostezkou na Dob-
říš, dále podal návrh na umístění digitálního 
teploměru u vstupu do obce. Také upozornil 
na uschlé stromy podél vlečky a zbytečně vy-
vážená jablka na bioodpad, která mohla být 
použita v Joalisu pro krmení zvířat.

Topná sezóna

S nadcházejícím podzimem také přichází topná 
sezóna. A s ní stále se opakující a bohužel zhor-
šující se problém. Čím topíte? Energie, i přes 
zdánlivé snižování cen, jsou pro mnohé stále 
nedostupné. A tak využívají pro vyhřátí svých 
domovů kde jaká pevná paliva. Svým palčivým 
zápachem se dají snadno identifikovat plasto-
vé obaly, které se za léto nashromáždily v ko-
telnách. Uvědomte si však, že nedokonalým 
spalováním nevhodných látek způsobujete ob-
rovské škody ne jen sousedům, ale také sobě, 
svým rodinám, dětem, vnoučatům. Všichni to 
dýcháme, popílek nám zůstává na záhoncích, 
kde si pak pěstujeme rádoby ekologicky zeleni-
nu a ovoce. Nabízíme internetovou informaci, 
která doplňuje výše uvedené. 
Čím škodí pálení odpadů? Při pálení odpadů 
vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany 
jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také 
hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervo-
vou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly 
naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku 
nedokonalého spalování vznikají polycyklické 
aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nej-
lépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Množství 
škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete:

Druh odpadu Co vzniká Čím škodí zplodiny
PVC, staré palety, dřevo 
z demolice, rozbitý 
nábytek, chemicky oše- 
třené dřevo, dřevotříska, 
nápojové kartony

dioxiny, furany 
a další chloror-
ganické látky

rakovinotvorné, dlouhodobé působení vede k poškození 
imunitního a nervového systému, změnám hormonál-
ního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních 
funkcí; dlouhodobě se hromadí v těle

PVC fosgen vysoké koncentrace: poleptání plic a smrt; nižší koncen-
trace: nemoci dýchacích cest

Plasty ftaláty poškozují ledviny a játra, způsobují vrozené vady; někte-
ré jsou rakovinotvorné

Polypropylen (PP), 
polyethylen (PE), PET, 
pryž (guma)

polycyklické 
aromatické 
uhlovodíky 
(PAU)

obsaženy hlavně v tmavém kouři a sazích; rakovinotvor-
né, toxické a mutagenní vlastnosti; dlouhodobě 
se hromadí v těle

Dřevotříska, koberce, 
tapety

formaldehyd 
a další aldehydy

rakovinotvorné a mutagenní účinky, dráždí oči a plíce, 
působí alergie

Polystyren (PS) styren

rakovinotvorný, ve vyšších koncentracích poškozuje oči 
a sliznice; dlouhodobé vystavení jeho vlivu ovlivňuje 
nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, sla-
bost a deprese

Celobarevné letáky 
a časopisy, nápojové 
kartony (tetrapak)

těžké kovy toxické, do různé míry rakovinotvorné; mohou způsobo-
vat vrozené vady

Pryž (guma) oxid síry dráždí dýchací cesty; ve vyšších koncentracích způsobu-
jí poškození plic

Plasty, listí, tráva oxid uhelnatý jedovatý, váže se na krevní hemoglobin

Umělé textilie čpavek; 
kyanovodík

Dráždí oči, sliznice nosu, působí nevolnosti a bolesti 
hlavy; škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy 
a závratě

Také vám z tohoto seznamu naskakuje „husí kůže“? Věřte však, že je mezi námi stále více spoluobčanů, kteří nám ve vidině vlastních 
úspor v hojné míře dopřávají právě tyto toxické látky.
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Zprávičky z naší školičky

Milí čtenáři,
opět vás vítáme v novém školním roce u zpráviček z naší školičky. Přes prázdniny 

jsme se snažily mateřskou školku ještě více zvelebit. Pořídily jsme další botníčky, nově vymalovaly 
třídy, vyměnily vnitřní osvětlení, pro děti nakoupily nové didaktické hry a hračky a byl zhotoven 
nový plot. Rády bychom tímto poděkovaly obci Stará Hu za fi nanční podporu.
Posledních čtrnáct srpnových dní měly naše nové děti možnost zvyknout si na školní prostředí 
a seznámit se s budoucími kamarády. Mnozí z nich této možnosti využili a i díky tomu byl nástup 
nováčků v září daleko pohodovější.
Září bylo plné vítání, seznamování a adaptování. Noví žáčci jsou moc šikovní. Velice rychle si na 
nás zvykli a věříme, že se jim u nás líbí. Užívali jsme si vycházky po okolí, hry v přírodě i ve školce. 
Navštívilo nás maňáskové divadlo se svými třemi pohádkami. Děti byly nadšené. Od října nás čeká 
spousta zajímavých překvapení a zážitků, např. drakiáda na hřišti, výlov rybníka, naučná stezka 
po Čapkově Strži, atd...
V budoucnu se těšíme na příjemnou spolupráci s rodiči a nové zážitky s dětmi. 

Krásný podzim přeje kolektiv MŠ

Víte, že měla svatá Ludmila svátek? 

Naši žáci to ví přesně, nebo byli pozváni do ZŠ v Mokrovratech, kde se zúčastnili 
zajímavého povídání právě o svaté Ludmile. Navštívili obecní úřad, kde byli přivítáni 

starostkou obce, která zajímavě hovořila o své práci. Málokdo ví, že obec Mokrovraty má od roku 
2010 svou vlajku. Poté všichni zhlédli azylový dům, jehož patronkou je sv. Ludmila. Její socha je ve 
štítu tohoto domu. Paní ředitelka vysvětlila žákům, jakou funkci azylový dům má. Žáci se i zapojili 
do výtvarných dílen, kde si vyzkoušeli výrobu svíček, pletení košíků a tkaní koberečků. Na závěr 
poutavě vyprávěl pan farář z Starého Knína o životě ve středověku. Tento den se žákům moc líbil 
a na oplátku slíbili, že vytvoří návrhy na logo pro azylový dům.
Na konci září proběhl v naší škole projektový den „Dýňování“. Žáci zjistili, na co všechno můžeme 
dýni použít. Vařili polévku, pekli koláče, sušili semena a ze zbytků vyráběli masky, kterými vyzdobili 
celou školu.
8. října proběhne v naší školní jídelně vaření s profesionálním kuchařem za asistence našich ku-
chařek. Už te se těšíme jakým obědem překvapí.

Dana Kunrtová

V Památníku Karla Čapka se 
bude soutěžit o nejlepší moučník

Na říjen připravil Památník Karla Čapka už třetí 
ročník moučníkové soutěže. Tentokrát hned 
ve dvou kategoriích – slané a sladké. Můžete 
přihlásit svůj moučník nebo jen přijít ochutnat 
a hlasovat. Program bude slavností pro vaše 
smysly. Na své si rozhodně přijdou vaše oči, 
ochutnáte zajímavé recepty a k poslechu vám 
zahraje hudební uskupení Josefa Hrabáka. 
Pokud chcete zažít příjemný oddechový den, 
zapište si do kalendáře středu 28. října od 
14 hodin, kdy bude v Památníku Karla Čapka 
probíhat soutěž na počest Alžběty Venhodové 
– kuchařky Karla Čapka. Více informací o pro-
gramech památníku naleznete na www.capek-
-karel-pamatnik.cz.
Pro přípravu nové výstavy vás prosíme o spo-
lupráci – hledáme vyobrazení Staré Huti v růz-
ných dobách na uměleckých dílech – obra-
zech, grafi kách apod., místa známá i dávno 
zmizelá. Kontaktní e-mail: todorova.tereza@
seznam.cz

Tereza Todorová

Dvěma obrázky se vracíme k úspěšnému letnímu divadelnímu představení Inzerát v zahradě památníku

SPOZ  

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 obča-
ny, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili zde 
své mládí, ale také ty, kteří se do Staré Huti 
přistěhovali, a naše obec se jim stala novým 
domovem. Letos se toto setkání uskuteční 
dne 10. října 2015 od 14.00 hod. v obřadní 
místnosti Obecního úřadu Stará Hu.

Pozvánka

Jak jsme vám již avizovali, dne 27. 9. 2015 
byla zahájena výstava výtvarných prací 
místního rodáka pana Váši Brajera. Výstavu 
můžete v Galerii Knihovna v budově Obecní-
ho úřadu navštívit do 27. listopadu 2015. 

Podzimní zájezd do Polska  

Klub důchodců pořádá v úterý 20. 10. 2015 
zájezd do Polska a na zámek Hrádek u Necha-
nic. Odjezd je v 6 hod od kapličky. Cena pro čle-
ny je 200 Kč, pro ostatní 300 Kč. 

Pozvánka 

na 8. veřejné zasedání zastupitelstva, 
které se koná dne 2. 11. 2015 od 18.00 hod. 
v obřadní síni Obecního úřadu Stará Hu.

Sběr nebezpečného odpadu 
proběhne 31. října 2015

Sběrná místa: bus zastávka na Nový Knín 
14.08 hod., před OÚ 14.20 hod., u bý-
valého obchodu 14.37 hod. (Družstevní).

foto: Radka Poslušná
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Významného životního jubilea se v měsíci 
říjnu dožívají pánové Václav Skůček a Jan 
Vrba.

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka na Jana Fišara

Rozdával jsi radost a smích, Honzíku, v té nejhojnější míře všude tam, kam 
jsi přišel. Celé půlstoletí také na jevišti. Začínal jsi ve svých rodných Klato-
vech. Měl jsi je v srdci nastálo tak jako Šumavu. Ale i Stará Hu se Ti stala 
také téměř těch padesát roků dobrým domovem. Vytvářely Ti ho manželka 
Jaruška, Tvoje šikovné děti, byl jsi šastný dědeček čtyř vnoučat, druhým 
otcem partnerů dcery a syna.
Snad i my, jimž ses stal za těch 45 let spolupráce v kulturních aktivitách 
přítelem, jsme Ti blažili ta léta žitá v naší obci. Avšak pomyšlení, žes prožil 
život naplněný hodnotami velké ceny, nás nezbavuje smutku, lítosti, že už 
nejsi fyzicky s námi.

Byl jsi oddaný rodině, šlo Ti především o jejich dobré materiální zabezpečení, děti jsi vedl k pra-
covitosti, snaživosti – byl jsi jim zářným příkladem. Po celý čas to bylo provázeno velice pevnou 
citovou vazbou.
Máme Tě v mysli také jako vyznavače svojí profese, precizního v jejím uplatňování.
Je nás hodně, kdo jsme s Tebou sdíleli dojmy z Tvých četných cest za poznáváním mnoha míst 
u nás i v zahraničí. Měl jsi rád to, co bylo dílem šikovných rukou našich předků. Těšil ses z nich 
ve své sbírce.
Byl jsi divadelním ochotníkem profesionální úrovně. Do každé herecké role (a že jich bylo nepo-
čítaně) jsi vstoupil přirozeně, věděl jsi, co potřebuje. A vždycky to bylo korunováno úspěchem. 
Nezapomenutelný je Tvůj vodník Michal z Lucerny, kostelník Pyškytle z Dlaskabátů a mnoho jiných 
postav. A co těch zábavných programů, z nich několik let velice populárních přehlídek soutěže 
O starohuského čápa. Tam jsi vedle vtipného mluveného slova i zpíval – rád – písničky K. Hašle-
ra, se vzpomínkou na svého otce, také výborného ochotníka. Při našich setkáních jsi byl zdrojem 
pohody, nezapomenutelných chvílí, kdy nám bylo hodně do smíchu – chvílí opravdu vzácných, 
nebo je v této době málo co k smíchu. Byl to čas, kdy nám bylo dobře na světě nemalou zásluhou 
Tvého optimismu, humoru.
Honzíku, děkujeme Ti z celých srdcí za Tvoje přátelství, za Tvoji plodnou aktivitu, která přinesla 
nám a mnoha lidem tolik radosti. Jsi a budeš s námi nejen ve vzpomínkách. Máme možnost si Tě 
poslechnout a vidět na četných záznamech a to potěšení zprostředkujeme – až přijde čas – i těm, 
komu to bude milé.

Tvoji přátelé – celé starohuské kulturní středisko

Panu Janu Fišarovi, za dlouholetou nezištnou a velice záslužnou práci v oblasti kultury a společen-
ského života ve Staré Huti, vřelé díky vyslovuje za celou obec starosta Petr Dragoun.

Z historie

Před 110 lety, 29. září 1905, se ve Staré Huti narodil pan Antonín Ok-
tábec. Rodina přišla z Obecnice roku 1904 poté, co byla zavřena vyso-
ká pec Aglaia. Antonín Oktábec se vyučil ve starohuských železárnách. 
V Sokole Dobříš cvičil žáky a dorost. Na podzim roku 1923 odešel za 
prací do Prahy.  Tam také působil v Sokole Karlín a v únoru 1940 byl zvo-
len náčelníkem a župním vedoucím dorostu. V období 2. sv. války patřil 
k nejužšímu vedení domácí odboje. Dne 14. 7. 1942 je spolu s manželkou 
Vlastou zatčen gestapem. Poté, co projdou věznicí Pankrác a koncen-
tračními Terezín a Mauthausen, jsou oba popraveni. Vlasta Oktábcová 
24. října 1942 a Antonín Oktábec 26. ledna 1943. 
Panu Antonínu Oktábcovi bylo 8. května 2015 uděleno Vyznamenání Zla-

té lípy ministra obrany České republiky in memoriam za zásluhy o ochranu lidských práv a svobod, 
rozvoj základních principů demokratického a právního státu a za rozvoj obrany a bezpečnosti 
České republiky. 
Antonín Oktábec byl můj prastrýc a já jsem hrdý na to, že se můžu hlásit k tomuto odvážnému 
a zásadovému člověku a že jsem určitou měrou přispěl k zachování památky na tohoto výjimeč-
ného člověka. 

Jiří Karel Klika

Mezi jubilanty, kteří v září oslavili význam-
né životní výročí, patří i paní Jana Skůčko-
vá, dlouholetá cvičitelka dětí, žen a nyní 
i seniorek. 
Jana měla pohyb vrozený od narození. Hřiště 
bylo její životní potřebou, takže když v patnác-
ti letech začala hrát házenou, velmi brzy byla 
zdatnou posilou družstva žen, kde pak ještě 
hrála dlouhá léta. Již několik desítek roků je 
obětavou cvičitelkou žen, při čemž bohatě vy-
užívá své odborné vzdělání a znalosti ke zlep-
šení fyzické zdatnosti cvičenek.  
Jano, děkujeme Ti, že nám pomáháš od „ne-
duhů“, které stáří provázejí. Přejeme Ti, abys 
nás ještě dlouho mohla „protahovat“ a aby Ti 
ještě hodně dlouho vydržel Tvůj životní elán 
a optimismus.

Tvoje cvičenky

Cvičení pro veřejnost v tělocvičně 
ZŠ Stará Hu

Pondělí  19.00 hod. – cvičení seniorek 
  – Jana
Úterý  20.00 hod. – cvičení pro dobrou  
  kondici – Lenka
Středa 18.00 hod. – Kruhový trénink   
  – Veronika
Čtvrtek 20.00 hod. – protahování s prvky  
  jógy, relaxace – Lenka
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.  

Fotbal  

Hraná utkání v říjnu 2015

3. 10. St. Hu – Dal. Dušníky „B“  16.00 hod.
17. 10.  St. Hu – Vlt. Borotice  15.30 hod.
24. 10.  SK Kos. Hora – St. Hu   14.30 hod.
31. 10.  St. Hu – Vlt. Hříměždice  14.00 hod.

Vidět v Huti kluky hrát, po obědě nesmíš 
spát!

Házená 

Začal oblastní přebor v národní házené.
V prvních dvou kolech oblastního přeboru 
Středočeského kraje, měly týmy mužů a žen 
Staré Huti stoprocentní úspěšnost. Přitom ne-
jen muži, ale hlavně ženy, neměli lehké soupe-
ře. Vždy jak ženy Bakova, tak i Spojů mají zku-
šenosti z účasti v I. lize. V prvním kole Bakově 
n.Jizerou vyhráli muži 30:27 a ženy překvapivě 
a přesvědčivě 15:10. Ve druhém kole na do-
mácím hřišti porazili muži Spoje Praha 24:17 
a oplatili jim tak jarní porážku. Ženy zvítězily 
nad exligovými Spoji 14:10. 
Do mistrovských soutěží vstoupily také mladší 
žačky, které ke svému, vůbec prvnímu mistrov-
skému utkání, vyjely také do Bakova. Na zku-
šenější soupeře zatím nestačily a obě utkání 
prohrály. Nejprve s „béčkem“ Bakova po vyrov-
naném průběhu 10:8 a potom s „áčkem“ jasně 
25:3. Škoda, že se utkání nehrála v opačném 
pořadí. Možná by mohl být výsledek s „béč-
kem“ lepší, protože děvčatům nějakou dobu 
trvalo, než si zvykla na jiné hřiště, soupeře 
a zbavila se nervozity z prvního utkání. 
Ještě se omlouváme za „tiskařského šotka“ 
z minulého zpravodaje. Další utkání ve Staré 
Huti se uskuteční 10. října a ne jak bylo chyb-
ně uvedeno 14. 9. Začátky jednotlivých zápa-
sů se nemění.

Podzimní část oblastního přeboru 
3. 10. 13.00 muži  Řevnice – Stará Hu
10. 10.   9.30 ml. žákyně St. Hu – Březno A
 10.35 ženy Stará Hu – Březno
 11.50 ml. žákyně Stará Hu – Březno B
 13.00  muži St. Hu – Republikán
17. 10 10.00 muži Modřany – St. Hu
 11.15 ženy Modřany – St. Hu
 12.30 ml. žákyně Modřany – St. Hu
24. 10. 11.00 muži Stará Hu – Podlázky

Poděkování

Chtěla bych tímto poděkovat SPOZu a OÚ ve 
Staré Huti za blahopřání a věcný dar k mým 
91. narozeninám.

Děkuji Ludmila Rauvolfová


















