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mobil: 602 370 677

Dobříš uvažuje 
o spolupráci s italským 
městem. Chcete se 
zapojit? Ozvěte se!

Město Dobříš uvažuje o rozšíře-
ní dosavadních mezinárodních 
vztahů. Bude se snažit o navázá-
ní spolupráce s italským městem 
v kraji Marche. 
A proč právě Itálie, kraj Marche? 
To vysvětlil hlavní iniciátor to-
hoto projektu, radní Ing. Tomáš 
Hadžega, citujeme: „Kraj Mar-
che není náhodnou variantou. 
Radnice vychází ze skutečnosti, 
že Středočeský kraj má s tímto 
krajem v Itálii už partnerskou 
smlouvu uzavřenou, a tak by 
bylo možné použít tuto krajskou 
aktivitu jako podklad a odrazo-
vý můstek pro navázání partner-
ství města Dobříše“.

Kraj Marche se nachází ve střední 
Itálii. Na severu sousedí s Emilií-
-Romagnou, na severozápadě se 
San Marinem a Toskánskem, na 
jihozápadě s Umbrií, na jihu s Ab-
ruzzem a Laziem a na východě 
s  Jaderským mořem. Mezi hlavní 
turistická centra regionu patří: 
Ancona, Urbino, Ascoli Piceno, 
Loreto, Recanati a přímořská leto-
viska Pesaro, Fano, San Benedetto 
del Tronto a dal. (zdroj: cs.wikipe-
dia.org).
Ing. Tomáš Hadžega byl radou 
města pověřen přípravou a za-
hájením projektu této nové spo-
lupráce. 

pokračování na straně 2
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Cena města Dobříše 
za rok 2015 předána
V sobotu 17. září 2016 byla v Zrcadlovém sále zám-
ku Dobříš předána Cena města Dobříše za r. 2015 
panu Stanislawu Górovi za jeho celospolečenskou 
a  kulturní činnost ve městě Dobříši, zejména bě-
hem let 1998 až 2007, kdy působil na Dobříši jako 
farář dobříšské římskokatolické farnosti. 
Stanislaw Góra se zasloužil o navázání neformál-
ních, lidsky přívětivých kontaktů nejen mezi círk-
vemi, ale i mezi církví a běžnými občany našeho 
města, byl iniciátorem a hybnou silou vybudování 
Pastoračního centra sv. Tomáše a s tím souvisejících kulturně společenských aktivit – přednášek, výstav a koncer-
tů. Stanislaw Góra podpořil například i vznik Mateřského centra Dobříšek, které nadále, již jako Rodinné centrum 
Dobříšek, v pastoračním centru působí a má prostor pro svou činnost. 
Lidé na Dobříši na Stanislawa nezapomněli, Zrcadlový sál se před zahájením slavnostního večera zaplnil do po-
sledního místečka, a ačkoli dnes Stanislaw Góra působí ve vysoké funkci prezidenta Arcidiecézní charity Praha, 
nic z vřelosti tehdejších mezilidských vztahů se neztratilo, právě naopak, sešli se staří přátelé…  
Stanislaw Góra je duchovní člověk s otevřeným srdcem a veselou povahou, a právě tyto rysy jeho osobnosti vel-
mi vtipně představila v úvodním medailonku s podtitulem humor a víra autorka scénáře, paní Zdenka Žádníková 
Volencová, která navíc v tomto neformálním a přátelském duchu celý večer moderovala. 
Cenu města Dobříše, keramické dílo z dílny dobříšského výtvarníka Jaroslava Slance a finanční odměnu ve výši 
deset tisíc korun, předal letošnímu laureátovi starosta města Mgr. Stanislav Vacek, který ve svém projevu vyjádřil 
především svůj osobní vztah k Stanislawu Górovi, který mu vždy byl a stále je velmi blízkým člověkem. 
Je na místě také ocenit a poděkovat za neokázalé gesto sounáležitosti, které pan Stanislaw Góra učinil okamžitě 
po převzetí ceny tím, že finanční odměnu spojenou s Cenou města Dobříše věnoval na konto sdružení pro ob-
novu dobříšských varhan. 
Krásnou hudební tečku na závěr večera pak učinili členové souboru Prague Cello Quartet, jejichž výkon nadchl 
všechny přítomné a zejména laureáta, který souboru okamžitě vyjádřil své poděkování a obdiv. 
Touto cestou blahopřejeme p. Stanislawu Górovi k udělení Ceny města Dobříše a přejeme mu pevné zdraví, 
mnoho radosti a úspěchů v jeho osobním i pracovním životě.  

Jindra Kastnerová, redakce DL, foto: Patrik Demo
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Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstva Středočeského kraje

Starosta města Dobříše podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., 
o volbách do zastupitelstev krajů oznamuje:

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
 v pátek dne 7. října 2016 od 14 hodin do 22 hodin
 a v sobotu dne 8. října 2016 od 8 hodin do 14 hodin

Poděkování sponzorům dobříššských laviček
Na konci měsíce července bylo díky sponzorským příspěvkům 
pořízeno celkem 5 laviček typu ANTIK. Firmy, které přispěly na 
dobříšské lavičky, jsou: Fous střechy, s.r.o., Stavebniny Dob-
říš, a.s., Dokas Dobříš, s.r.o. a Vodohospodářská společnost 
Dobříš, spol. s r.o. Mezi sponzory jsou i dva členové rady 
města – pan Ing. Tomáš Hadžega a pan Radek Vystyd. 
Lavičky jsou rozmístěny v těchto lokalitách – před budovou 
polikliniky (Fous střechy, s.r.o.), naproti restauraci na Slovance 

(Stavebniny Dobříš, a.s.), u vstupu do anglického parku 2× ( Dokas Dobříš, s.r.o. a VHS Dobříš, spol. 
s r.o.), před vstupem na hřbitov u kostela Povýšení sv. Kříže (Ing. Tomáš Hadžega a pan Radek Vystyd).
Nově pořízené lavičky budou sloužit ke spokojenosti obyvatel našeho města. 
Město Dobříš, jménem starosty Mgr. Stanislava Vacka, tímto děkuje všem sponzorům za poskytnutí 
příspěvků na pořízení laviček.  

Za odbor místního rozvoje Ing. Markéta Samcová (projektový manažer) 

Dobříš uvažuje o spolupráci s italským měs-
tem. Chcete se zapojit? Ozvěte se!

pokračování z titulní strany
Jeho prostřednictvím město nejprve požádalo 
zahraniční odbor Středočeského kraje o zpro-
středkování informace o zájmu města Dobříše 
spolupracovat s partnerským městem v Itálii. 
V současné době probíhá výběr vhodného měs-
ta, pak bude následovat výběr okruhů spoluprá-
ce a případné uzavření partnerské smlouvy.
Co se týče okruhů spolupráce, bude, dle slov 
Tomáše Hadžegy, zcela jistě záležet na návrzích 
z  italské strany, ale vzhledem k tomu, že Dob-
říš je historicky a turisticky zajímavé místo, do-
mnívá se, že spolupráce by se měla odehrávat 
zejména v oblasti turistiky a péče o památky. 
Předpokládá také, že by se dále mohla týkat 
sportu, kultury a komunikace s občany města. 
Prostřednictvím Dobříšských listů chce proto 
Ing. Tomáš Hadžega požádat všechny občany 
města, kteří by se chtěli na této aktivitě jak-
koli podílet, aby se mu ozvali na jeho e-mail: 
hadzega@mestodobris.cz.        
Byl by velmi potěšen, kdyby vzniklo neformální 
občanské společenství, které by utvářelo obsah 
a rozsah možné budoucí spolupráce. V žádném 
případě by nechtěl, aby měla spolupráce pouze 
formální charakter v rovině obou radnic. „Ten-
to projekt bude dlouhodobě funkční pouze za 
předpokladu, že bude zajímavý pro větší sku-
pinu lidí, kteří navážou v partnerských městech 
společenské a osobní vztahy. Vedení města má 
pouze ambice případnou spolupráci odstarto-
vat a moderovat. Občané budou rozhodovat 
o tom, jestli se tato aktivita rozvine a bude dlou-
hodobě fungovat“, doplnil na závěr pan radní 
Tomáš Hadžega

red.- jka., zdroj: Dobříšsko aktuálně, 
rozhovor 6. 9. 2015

V sobotu 24. 9. 2016 bylo otevřeno nové Mu-
zeum hraček Dobříš v prostorách bývalého 
městského muzea na zámku Dobříš. 
V nově otevřeném muzeu si můžete prohléd-
nout hračky, kdy největší část výstavy tvoří 
panenky a jejich doplňky (kočárky, pokojíčky, 
nádobíčko) z doby předválečné i poválečné 
zhruba do roku 1960. Tato část pochází ze sou-
kromé sbírky paní Marcely Hlušičkové, která je 
do nového muzea zapůjčila. V muzeu budou 
dále vystaveny i autíčka, a to ze soukromé sbírky 
pana Petra Hanuše. 
Pro děti je zde připravená i stará školní třída, kde 
si můžou pohrát a uvidí, jak vypadaly učebnice, 
školní lavice a další věci spojené se školou v do-
bách jejich rodičů.
Brzy by měl do nového muzea přibít i model 
dobříšské železnice, jehož sponzorem je fi rma 
BENTELER Distribution Czech Republic, spol. s r.o. 
Otevírací doba:
• září–červen: 
 úterý–neděle od 10 do 16 hodin
• červenec–srpen: 
 pondělí–neděle od 10 do 16 hodin
Vstupné:
• Děti – 20 Kč, dospělý – 30 Kč
• Rodinné vstupné (2+2) – 80 Kč

Dobříšský regionální trh
Také v říjnu si budete moci nakoupit čerstvé potraviny přímo od výrobců. Re-
gionální trhy proběhnou již tradičně na Komenského náměstí v sobotu 8. října 
od 8.00 do 11.30 hodin. Přijďte nakoupit čerstvé potraviny a řemeslné výrob-
ky z našeho regionu a poslechnout si dobříšské hudebníky.
Zájemci o prodej na trzích se mohou hlásit na e-mail: trhy@mestodobris.cz, 
případně na tel.: 318 523 422. Těšíme se na vás.

Místem konání voleb jsou:
Okrsek č. 1 ve společenské místnosti Klubu dů-
chodců, přízemí (vstup dvorem vlevo), Dobříš, 
Dukelské náměstí č.p. 443 pro voliče, kteří mají 
trvalý pobyt v ulicích: 
Bořivojova, Brdská, Brodce, Brodecká, Dělnická, 
Dukelské náměstí č.p. 443, Hálkova, Havlíčkova, 
Horymírova, Hostomická, Krátká, Luční, Na Kole, 
Na Čihadlech, Na Lukách, Nerudova, Okružní, 
Pionýrů, Pleskotova, Plk. B. Petroviče, Schartova, 
Trnová, Trnovská, Truhlářská, U Plovárny, U Slo-
vanky, Werichova, Zborovská, Západní, Žižkova.
Okrsek č. 2 ve vestibulu 2. základní školy, 
nová přístavba, přízemí, Dobříš, Školní č.p. 1035 
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích: 
Anenská, Bedřicha Smetany, Fričova, Husova, 
Chotobuš, Lesní, Mánesova, Karnetova Zahrada, 
Náměstí Komenského, Příbramská, Školní, Tylo-
va, U Slávie, V Lipkách, V Jezírkách, Za Poštou 
(mimo č.p. 1660), Zámecký park. 
Okrsek č. 3 v tanečním sále Základní umělec-
ké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí č.p. 69 
pro voliče, kteří mají trvalý pobyt v ulicích: 
Boženy Němcové, Bezručova, Čs. armády, Druž-
stevní, Dukelské nám. (mimo č.p. 443), Fran-
tiška Průši, Hornická, Jiráskova, Jana Tleskače, 
Jaroslava Foglara, Bzdinka, Ke Bzdince, Ke Hli-
novce, Ke Stínadlům, Mírové náměstí, Mládeže, 
Na Chmelnici, Nová, Polní, Přemyslova, Rosovic-
ká, Rychlých šípů, Svatá Anna, Tyršovo náměs-
tí, Úvozová, Úzká, V Zahradách, Velkého Vonta, 
Za Branou.
Okrsek č. 4 v učebně 5. mateřské školy, pří-
zemí, Dobříš, Jeřábová č.p. 613 pro voliče, kteří 
mají trvalý pobyt v ulicích: 

Azalková, Balabánova, Bratří Čapků, Březová, 
Gen. Beránka, Chatařská, Jasmínová, Jeřábová, 
K Oboře, K Vodárně, Levandulová, Lípová, Lou-
kotová, Ludmily Polesné, Na Vlašce, Na Zlaté 
Stezce, Nad Papežem, Obora, Rukavičkářská, 
Růžová, Šeříkova, Šípková, Trnková, chaty Vlaš-
ka, Vlaška.
Okrsek č. 5 v prostoru jídelny, ul. Partyzána 
Svobody č.p. 940, Dobříš, pro voliče, kteří mají 
trvalý pobyt v ulicích: 
Bezová, Dlouhá, Dubinské Kaštánky, Javoro-
vá, Malé Paseky, Modřínová, Na Ligruse, Nad 
Prachandou, Na Vargači, U Nádraží, Nádražní, 
Partyzána Svobody, Pod Hřbitovem, Pražská, 
Přímá, Průmyslová, Smrková, U Ovčína, U Pilské-
ho potoka, U Pivovaru, U Kodetky, Vargač.
Okrsek č. 6 v učebně Základní školy Dobříš, 
Lidická č.p. 384 pro voliče, kteří mají trvalý po-
byt v ulicích: 
28. října, Antonína Dvořáka, Boženy Němcové 
č.p. 1064, 1722, 1723, Jáchymovská, Jiřího Wol-
kra, Lidická, Lomená, Ludvíka Kopáčka, Mírové 
náměstí č.p. 106, 107, 119, Mostecká, Na Ná-
břeží, Na Trávníkách, náměstí Svobody, Plk. B. 
Petroviče, Pražská, Příkopy, Příkrá, Vančurova, 
Zahradní, Za Poštou č.p. 1660. 
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem České republiky. 
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb 
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková vo-
lební komise vydá za chybějící nebo jinak ozna-
čené hlasovací lístky nové.



DOBŘÍŠSKÉ LISTY 3

Otevřený dopis starostovi a zastupitelům města Dobříše 

Dobříš, 23. 8. 2016 
Pane starosto, zastupitelky a zastupitelé města Dobříše, 
již v červnu tohoto roku (2016) jsme Vás upozornili na nezákonný postup v rámci pořizování 
změny č. 2 územního plánu města Dobříše. Konkrétně se jednalo o záměr změnit funkční využití 
veřejně přístupné zeleně v území Dukelského náměstí Z3(04) na zastavitelnou plochu a jeho doda-
tečné zapracování do návrhu změny č. 2 ÚP v rozporu se zadáním změny, schváleným zastupiteli 
usnesením č. 17/2015/ZM na jednání dne 26. 2. 2015. 
Podnět na pořízení změny funkčního využití plochy Dukelského náměstí nebyl předložen k projed-
nání a rozhodnutí zastupitelstvu, jak ukládají právní předpisy zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 44, § 46 a dále § 6 odst. 5 ve spojení s § 47 odst. 1 
v zájmu transparentnosti rozhodování. Zároveň zastupitelé Dobříše neobdrželi ke schválení zadání 
změny ve věci Dukelského náměstí, což ukládá § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona. 
Stejně tak občané nedostali příležitost vyjádřit se k návrhu zadání výše navrhované změny, což jim 
umožňuje § 47 odst. 2 stavebního zákona. 
Přestože na základě petiční akce „NE zástavě Dukelského náměstí, ANO zachování veřejné zeleně“ 
a masivně vyjádřeného nesouhlasu obyvatel se začleněním změny využití plochy Dukelského ná-
městí na zastavitelnou plochu rada města na jednání dne 14. 6. 2016 usnesením č. 58/12/2016/
RM uložila určenému zastupiteli pro územní plánování panu Radku Vystydovi (TOP 09), aby zajistil 
vypuštění plochy Dukelského náměstí Z3(04) s využitím „plochy smíšené obytné – městské SM1“ 
z  návrhu změny č. 2 ÚP, doposud nebylo zastupiteli města řečeno a písemně zaznamenáno, 
k jakému došlo pochybení v průběhu procesního postupu změny č. 2 ÚP města Dobříše. 
Naopak, jak je uvedeno v zápisu z 12. zasedání Zastupitelstva města Dobříše ze dne 23. června 2016, 
starosta Stanislav Vacek (STAN) popsal postup rady města při podání návrhů do změny č. 2 územní-
ho plánu Dobříše jako správný a zcela v souladu s předepsaným postupem. 
Jeví se nám nepřípustné, aby tato kauza byla uzavřena zavádějícím prohlášením starosty města. 
Nelze zamlčovat a tím latentně legitimizovat protiprávní kroky určeného zastupitele pro územní 
plánování, pana Radka Vystyda (TOP 09), a pořizovatele územního plánu. Takové jednání vytváří 
precedens pro opakování uvedené situace, která může mít do budoucna negativní dopad na ob-
čanskou společnost. Nepřímo se tím totiž dává průchod dalším protiprávním krokům námi vole-
ných zastupitelů. 
Pane starosto Vacku, jste veřejným činitelem zvoleným za politické hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN), které mimo jiné usiluje o obnovení důvěry obyvatel v právní řád a vymahatelnost práva. 
Hnutí STAN ve svém programovém prohlášení také deklaruje, že vyžaduje průhlednost veřejného 
života, potírání korupce a zneužívání získané moci. Vyzýváme Vás, abyste dodržel slib, který jste 
dal občanům a v duchu směřování hnutí STAN prosazoval otevřený, klidný, poctivý a transpa-
rentní přístup k řešení výše uvedeného problému. 
Žádáme tímto zastupitele města Dobříše, aby přezkoumali procesní postup změny č. 2 ÚP 
Dobříše a na nejbližším zasedání zastupitelstva informovali veřejnost, jakým způsobem byl 
porušen zákon o územním plánování a stavebním řádu v rámci výše uvedené kauzy. Tento 
krok považujeme za důležitý také proto, aby občané Dobříše nebyli opakovaně kráceni na svých 
zákonných právech a měli včas možnost spolupodílet se na rozhodování a kontrole veškerých důle-
žitých procesů v jejich městě.
S pozdravem 
za petiční výbor petice „NE zástavě Dukelského náměstí, ANO zachování veřejné zeleně“ 

Jana Vlnasová

obytné městské SM1. Podle informace ředitele 
odboru územního plánování Ministerstva pro 
místní rozvoj, Ing. Tomáše Sklenáře, nebylo ná-
sledně, v souladu se současnou judikaturou Nej-
vyššího správního soudu (viz jeho rozhodnutí 
sp. zn. 1 Ao 5/2010), potřeba postupovat podle 
§§ 44, 47, 50 – schválení zařazení změny využití 
plochy Z3(04) do návrhu zadání změny č. 2 ÚP 
zastupitelstvem, nové projednání návrhu za-
dání změny č. 2 ÚP a jeho schválení zastupitel-
stvem. Postačuje předání požadavku na změnu 
využití pořizovateli prostřednictvím určeného 
zastupitele, neboť veřejnost má možnost k ná-
slednému opravenému návrhu změny vznášet 
připomínky a námitky při veřejném projednání 
změny. V souladu s § 51 odst. 1 SZ pořizovatel 
společně s určeným zastupitelem vyhodnotil 
výsledky projednání návrhu změny č. 2 ÚP (tj. 
výsledky projednání uskutečněného podle § 50 
odst. 2 a 3). Na základě výsledků projednání 
a požadavku na změnu využití plochy Z3(04) byl 
upraven návrh změny č. 2 ÚP.
Podle § 52 odst. 1 SZ pořizovatel oznámil ve-
řejnou vyhláškou konání veřejného projednání 
o upraveném návrhu změny č. 2 ÚP dne 25. 5. 
2016 od 16 hod. v zasedací místnosti městského 
úřadu. Na projednání se dostavilo hodně obča-
nů, nebylo možné jednání efektivně vést v nevy-
hovující místnosti a nebyl podle § 22 odst. 4 SZ 
zpracovatelem změny č. 2 ÚP podán její výklad. 
V důsledku toho bylo veřejné projednání poři-
zovatelem přeloženo na září tohoto roku.
Na město Dobříš byla doručena petice, jejímž 
obsahem je požadavek, aby nedošlo ke zvažo-
vané výstavbě na Dukelském náměstí v ploše 
Z3(04), tj. ke změně využití této plochy ze zeleně 
na plochy smíšené obytné městské SM1. Rada 
města na jednání dne 14. 6. 2016 usnesením 
č. 58/12/2016/RM uložila určenému zastupiteli 
p. Radkovi Vystydovi zajistit vypuštění plochy 
Z3(04) s využitím SM1 z návrhu změny ÚP (tzn. 
změnit využití plochy Z3(04) z SM1 na zeleň). 
V návrhu změny č. 2 ÚP, který je určen pro ve-
řejné projednání konané dne 21. 9. 2016, je 
funkční využití plochy Z3(04) zeleň na veřejných 
prostranstvích ZV.
Fakt, že se v zadání či návrhu územního plánu 
či jeho změny objeví řešení, které některým 
občanům nebo vlastníkům, případně orgánům 
státní správy nemusí vyhovovat, ještě nezna-
mená, že je postup při pořizování územního 
plánu nezákonný. Zákon přímo počítá s tím, že 
při pořizování územně plánovací dokumentace 
se střetává celá řada názorů, požadavků a zájmů 
na řešeném území a z tohoto důvodu proto vy-
žaduje, aby se každý mohl vyjádřit, vznést při-
pomínku nebo námitku a aby takové námitky 
a připomínky musely být pořizovatelem, potaž-
mo vydavatelem územního plánu odůvodně-
ně vypořádány. Takový postup je zachováván 
i v případě pořizování změny č. 2 ÚP.

B) Doposud nebylo zastupiteli města řečeno 
a  písemně zaznamenáno, k jakému pochybení 
došlo v průběhu správního řízení změny č. 2 ÚP. 
V zápisu z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 
23. 6. 2016 starosta Stanislav Vacek popsal po-
stup rady města při podávání návrhů do změny 
č. 2 ÚP jako správný a zcela v souladu s přede-
psaným postupem.
Vyjádření pořizovatele:
Pořizování změny č. 2 ÚP není správním řízením, 
neboť podle § 9 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, je účelem správního řízení vydání rozhod-

Vyjádření Měú Dobříš, odboru výstavby a ŽP, úřadu územního plánování 
k „Otevřenému dopisu starostovi a zastupitelům města Dobříše“

dopis ze dne 23. 8. 2016, zaslaný paní Janou Vlnasovou z petičního výboru petice „NE zástav-
bě Dukelského nám., ANO zachování veřejné zeleně“
I. VYJÁDŘENÍ KE SKUTEČNOSTEM UVEDENÝM V OTEVŘENÉM DOPISE
A) Změna využití plochy Z3(04) na Dukelském nám. byla zařazena do změny č. 2 ÚP bez odsouhla-
sení zastupitelstvem, jak ukládá § 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen „SZ“). Občané se nemohli vyjádřit k návrhu zadání této změny využití, což jim umož-
ňuje § 47 SZ.
Vyjádření pořizovatele: 
§ 44 SZ se týká rozhodnutí zastupitelstva o pořízení územního plánu nebo změny ÚP. O pořízení změny č. 2 
ÚP rozhodlo v souladu s  § 44 písm. d) SZ zastupitelstvo dne 24. 4. 2014 usnesením č. 18/26/2014/ZM 
na základě návrhu vlastníka jednoho pozemku v ulici Ke Bzdince. 
Městský úřad, odbor výstavby a život. prostředí – úřad územního plánování (pořizovatel) – zpracoval 
ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání změny č. 2 ÚP, který podle § 47 odst. 2 SZ zaslal 
dotčeným orgánům, sousedním obcím, krajskému úřadu – odboru regionálního rozvoje – a doručil 
jej veřejnou vyhláškou. Podle § 47 odst. 2 SZ mohl každý podat připomínky k návrhu zadání změ-
ny č. 2 ÚP. Na základě projednání návrhu zadání změny č. 2 ÚP pořizovatel s určeným zastupite-
lem upravil návrh zadání. Zastupitelstvo schválilo zadání změny č. 2 ÚP dne 26. 2. 2015 usnesením 
17/3/2015/ZM. Předmětem zadání byla jedna lokalita v ulici Ke Bzdince – změna využití pozemku 
na základě návrhu vlastníka pozemku.
Na základě schváleného zadání změny č. 2 ÚP byl zpracován návrh změny č. 2 ÚP.

Při společném jednání (§ 50 odst. 2 SZ) předložil určený zastupitel požadavek na změnu využití 
plochy Z3(04) na Dukelském náměstí ze zeleně na veřejných prostranstvích ZV na plochy smíšené 
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nutí (forma správního aktu), jímž se v určité věci 
zakládají, mění nebo ruší práva anebo povin-
nosti jmenovitě určené osoby/osob. Správním 
aktem není opatření obecné povahy, kterým 
vydává zastupitelstvo změnu ÚP ve smyslu části 
šesté správního řádu – § 171 až § 174. 
V průběhu pořizování změny č. 2 ÚP nedošlo 
ze strany pořizovatele, určeného zastupitele 
ani zastupitelstva k žádnému pochybení, bylo 
postupováno v souladu se stavebním zákonem 
a správním řádem, proto nebyl důvod, aby za-
stupitelstvo města projednávalo pochybení. 
Podle § 6 odst. 5 stavebního zákona není zastu-
pitelstvo k této činnosti ani příslušné. Dozor nad 
činností pořizovatele i zastupitelstva při pořizo-
vání územně plánovací dokumentace vykonává 
příslušný krajský úřad, nikoli zastupitelstvo.

C) Petiční výbor žádá zastupitele města Dobří-
še, aby přezkoumali procesní postup změny č. 2 
ÚP a na nejbližším zasedání zastupitelstva infor-
movali veřejnost, jakým způsobem byl porušen 
stavební zákon.

Vyjádření pořizovatele:
Podle § 6 odst. 5 SZ zastupitelstvo rozhoduje 
v samostatné působnosti o pořízení územního 
plánu a regulačního plánu, schvaluje zadání, 
případně pokyny pro zpracování návrhu územ-
ního plánu, vydává územní plán a regulační 
plán, projednává zprávu o uplatňování územní-
ho plánu, vykonává další činnosti podle tohoto 
zákona. 
Procesní postup pořízení změny č. 2 ÚP může 
po vydání změny č. 2 ÚP zastupitelstvem města 
(§ 54 SZ) přezkoumat nadřízený orgán pořizova-
tele – Krajský úřad Středočeského kraje, odbor 
regionálního rozvoje, na základě podané žádos-
ti o přezkum.

Zpracovala:
Ing. Markéta Malá, pracovník odboru výstavby 
a životního prostředí, úřad územního plánování

Doplnil:
JUDr. Tomáš Samek, advokát, Holá, Janík, Samek, 
advokátní kancelář, s.r.o. 

Odpověď na Otevřený dopis starostovi a zastupitelům města Dobříše

Vážená paní Mášová, vážená paní Rysová, vážená paní Vlnasová,
obracíte se na zastupitelstvo města a na mě osobně prostřednictvím otevřeného dopisu. Samozřej-
mě Vám nemohu a ani nechci v takovéto aktivitě nijak bránit, ale trochu mě zaráží, že jste nenašly 
čas se se mnou sejít, abych se k Vašim připomínkám a námitkám vyjádřil. Vyjádřím se tedy touto ces-
tou, a to velmi stručně, vzhledem k tomu, že se k této věci na stránkách Dobříšských listů vyjadřuje 
též odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš.
1. Nesouhlasím s Vaším tvrzením, že postup při projednávání změny č. 2 územního plánu města 
Dobříš byl nezákonný – víz výš uvedené vyjádření odboru výstavby a životního prostředí a advokát-
ní kanceláře Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář, s.r.o. 
2. Veškeré úkony provedené v rámci pořizování změny č. 2 územního plánu města Dobříš neby-
ly provedeny mnou, ale byly učiněny výhradně zpracovatelem územního plánu, případně tímtéž 
na základě projednání s určeným zastupitelem, usnesení rady města nebo zastupitelstva města. Já 
sám jsem na jednání zastupitelstva pouze konstatoval, že postup rady města při podání návrhů do 
změny č. 2. územního plánu byl v souladu s postupem předepsaným příslušným zákonem – viz výše 
uvedené vyjádření MěÚ Dobříš.
3. Celá tato problematika nijak nesouvisí s tím, že jsem do komunálních voleb kandidoval jako ne-
závislý kandidát za hnutí Starostové a nezávislí. 
Na závěr si dovolím poznamenat, že naší snahou bylo zajistit vhodné místo pro budoucí možnou 
výstavbu dalšího domu s pečovatelskou službou pro seniory, a to poblíž zařízení stávajícího a ne 
někde na okraji města. Pokud občané o toto zařízení na tomto místě nestáli, což projevili v doruče-
né petici, od záměru jsme neprodleně ustoupili a ve změně č. 2. územního plánu už obsažen není. 
Podivuji se však, jaký odpor byl proti tomuto záměru rozšíření sociálních služeb města, zvláště když 
někteří ze signatářů petice hodlali v nedávné minulosti zastavět stejné místo soukromými garážemi.

Mgr. Stanislav Vacek, starosta

Krátce z tiskové konference 
konané 24. 8. 2016

Aktuální informace podal novinářům starosta 
města Mgr. Stanislav Vacek a pracovnice odboru 
vnitřních věcí paní Nikol Sevaldová.

• Investiční akce dokončené nebo dokončo-
vané v červenci a srpnu 2016 
Změna topného média v objektu 4. MŠ Dobříš 
Odpojení od stávajícího topného systému 
„čp.  1240“. Byly instalovány dva nové plynové 
kotle 2×35 kW, včetně rozvodů, provedla firma 
MTH Kolín, spol. s r.o., cena zakázky 472 tis. Kč. 
Přístavba, úpravy a nástavba ZŠ Komenského 
náměstí.
Přípravné stavební úpravy pro zahájení kom-
plexních stavebních úprav přístavby a ná-
stavby ZŠ Komenského náměstí Dobříš (1. ZŠ)
Jednalo se o práce pro „nouzový“ provoz při ná-
sledných stavebních úpravách. Týkaly se obou 
vstupů z Komenského náměstí a zázemí varny 
(nová rampa, sklady a kancelář hospodářky). 
Práce realizovala společnost DOKAS Dobříš, 
s.r.o., celkové náklady činily 1 132 tis. Kč. Sou-
běžně společnost DOKAS Dobříš, s.r.o., reali-
zovala stavební úpravy přilehlých parkovacích 
ploch v hodnotě 220 tis. Kč.
Stavební úpravy chodníků v areálu ZŠ Dob-
říš, Školní 1035 (2. ZŠ) 
Jednalo se o dokončení obnovy původních be-
tonových chodníků v areálu 2. ZŠ v návaznosti 
na nově vybudované plato. Stavba je dokonče-
na a předána do užívání, realizovala ji společ-
nost INVESSALAS, spol. s r.o., celkové náklady 
stavby činily 998 tis. Kč. 
Stavební úpravy chodníku Za Poštou 
Jednalo se o obnovu nevyhovujícího betonové-
ho chodníku. Stavbu realizovala společnost BES 
Benešov, s.r.o. , celkové náklady činily 712 tis. Kč.
Obnova vodovodu a kanalizace v křižovatce 
ulic Plk. B. Petroviče × Part. Svobody 
Obnova sítí předcházela zahajované stavbě kru-
hové křižovatky. Práce realizovala VHS Dobříš, 
spol. s r.o., v hodnotě 1 500 tis. Kč.
Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Pří-
bramská 
Etapa I – právě probíhající práce byly v termínu 
tiskové konference cca v polovině a budou činit 
celkově 4 758 tis. Kč. Dokončení I. etapy se před-
pokládá do konce září 2016.
Nová komunikace v ulici Zborovská a přileh-
lých ulicích 
I. etapa akce – odstranění stávajícího povrchu, 
osazují se nové obrubníky a připravují se podklad-
ní vrstvy nové komunikace. Stavbu provádí BES 
Benešov, s.r.o. Celková cena díla je 7 360 tis. Kč. 
MŠ Dobříš 
V průběhu července a srpna byly realizovány 
stavební úpravy spojovací chodby pavilonů 
ve 2. MŠ Dobříš (zateplení, zřízení 4 ks nových 
oken, vybudování topení v chodbě a její samot-
ná renovace). Stavbu prováděla stavební firma 
ANDAF TIER, s.r.o. Hodnota dokončeného díla 
činí 423 tis. Kč. 
• Investiční akce připravované v nejbližším 
období 
Kruhová křižovatka ulic Plk. B. Petroviče × 
Part. Svobody 
15. 8. 2016 bylo předáno staveniště vybranému 
dodavateli – stavbu provádí společnost M-SIL-
NICE, a.s., Pardubice, práce byly zahájeny začát-

Redakce DL navíc obdržela 20. 9. 2016 toto vyjádření petičního výboru:
Zastupitelé města Dobříše na svém zasedání dne 15. 9. 2016 odhlasovali, že námi doručený „Ote-
vřený dopis“ vzali na vědomí. Co konkrétního si pod tímto vyjádřením máme představit?... 
Nejspíš to, že zastupitelé se bez hlubšího přemýšlení spokojili se značně zkresleným vyjádřením 
Městského úřadu Dobříš, odboru výstavby a životního prostředí, úřadu územního plánování, 
které jim předložil. Úřad územního plánování města Dobříše totiž k našemu sdělení o porušení 
stavebního zákona v průběhu pořizování změny č. 2 územního plánu Dobříše opakovaně pro-
hlašuje, že k žádnému pochybení nedošlo. Je poněkud paradoxní, že zastupitelstvu stačí opa-
kované konstatování jednoho a téhož úřadu, který sám v této kauze porušení zákona figuroval. 
Zastupitelstvo totiž nakonec ani nedalo hlasovat o návrhu zastupitele Ivo Salcmana (KDU), aby 
byl procesní postup pořízení změny č. 2 ÚP v uvedeném případě Dukelského náměstí, postou-
pen k přezkoumání nadřízenému orgánu pořizovatele – Krajskému úřadu Středočeského kraje, 
odboru regionálního rozvoje. Znamená to, že práci za zastupitele a radní (v placených funkcích) 
budou muset vykonat sami občané ve svém volném čase…, pakliže nechtějí, aby se špína zame-
tala pod koberec.

Za petiční výbor Jana Vlnasová

Stanovisko vedení radnice a tajemníka úřadu k vyjádření petičního výboru z 20. 9. 2016: 
Po provedení kontroly audiozáznamu z jednání ZM dne 15. 9. je zřejmé, že pan Ing. Ivo Salcman 
žádný konkrétní návrh usnesení k projednávanému bodu nepředložil. Dle zákona o obcích každý 
návrh zastupitele musí zaznamenat a přednést návrhová komise, která za zapsání návrhů usne-
sení a jejich předložení k hlasování odpovídá a je za tím účelem volena. Prohlášení paní Bc. Jany 
Vlnasové se tudíž nezakládá na pravdě.
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kem září a potrvají do konce listopadu 2016. 
Celkové náklady stavby budou činit 4 658 tis. Kč. 
Ulice Rukavičkářská 
V současné době probíhá zadávací řízení na 
stavbu. Předpokládané náklady stavby činí cca 
3 000 tis. Kč bez DPH, práce potrvají po předání 
staveniště do konce listopadu 2016. 
I. etapa Mírového náměstí 
RM projednala a akceptovala cenovou nabídku 
na zpracování úpravy studie řešení Mírového 
náměstí, předloženou Ing. Janou Břicháčovou 
(autorizovaná kancelář pro dopravní stavby). 
Zpracovaný návrh byl konzultován se společ-
ností FAM architekti, autorem celkové studie 
revitalizace Mírového náměstí. 
• Etapizace územního plánu 
V územním plánu je stanovena etapizace v tex-
tové části územního plánu takto: 
Pro účelné využití zastavěného území a pro 
omezení současné rozestavěnosti v řadě lokalit 
se stanovují tyto zásady etapizace: 
– Pro každý záměr mimo zastavěné území, který 
svojí rozlohou přesahuje pro obytné nebo pro 
smíšené obytné území 0,3 ha (přibližně 3 pozem-
ky pro rod. domy), který pro ostatní smíšené a vý-
robní plochy přesahuje 0,5 ha, je nutné prokázat 
účelnost a nemožnost výstavby ve vhodnější lo-
kalitě, dále je nutné prokázat účelnost z hlediska 
napojení na inž. sítě a veř. komunikace.
– Velké rozvojové obytné a smíšené lokality jsou 
podmíněny zpracováním územních studií, jež 
by mj. měly zdůvodnit a doložit potřebu jejich 
realizace v daném čase.
– V prvním pořadí výstavby budou podporo-
vány záměry založené na přestavbě území – tj. 
lokality v prostoru kolem býv. Rukavičkářských 
závodů – P5(07), P6(07), P8(07), Z9(07), Z10(07), 
Z11(07), Z12(07), dále změnová lokalita v Pří-
bramské ul. – Z11(03). 
– Neměly by být zahajovány realizace v dalších 
lokalitách do doby realizace velké většiny RD 
v  lokalitách Nad Papežem, Javorová, Na Kole, 
Západní zóna. 
– Obdobně to platí pro plochy ekonomických 
aktivit, tzn. v první řadě využití brownfieldů 
– Rukavičkářské závody a okolí, bývalý voj. areál  
Svatá Anna, příp. bývalá raketová základna 
(v tomto případě jen omezený rozsah ploch). 
Rada města na svém jednání dne 12. 7. 2016 re-
vokovala své usnesení č. 21/23/2015/RM ze dne 
4. 11. 2015, kterým schválila předchozí 3.  kon-
cepci a usnesením č. 10/14/2016/RM schváli-
la „4. koncepci rozvoje lokalit města Dobříše 
v  souvislosti se zpracováním územních studií“, 
a to dle návrhu a doporučení úřadu územního 
plánování a v souladu s usnesením ZM ze dne 
28. 6. 2016. 
Ze 4. koncepce rozvoje území vyplývá pořadí 
pořizování územních studií takto: 
1. Lokalita Z5 (04) na západním okraji města (v ná-
vaznosti na ulice Polní, Úvozová a Ke Bzdince) 
2. Lokality P5 (07), P8a (07), P8b (07), P6 (07) – 
bývalé Rukavičkářské závody 
3. Lokalita Z3 (01) V Lipkách mezi komunikací 
č. 119 směr Sedlčany a sportovním areálem 
4. Lokalita Z4 (01) v ul. Příbramská – jižním okraj 
města – křižovatka ulic Anenská, Příbramská 
a V  Lipkách 
5. Lokalita K13/ (08) – severní břeh rybníka Papež 
6. Lokalita Z14 (07) – Březová ul. II 
7. Lokality Z1 (09) až Z6 (09) v Brodcích 
• Školní docházka 
Školní docházka v roce 2016/2017 je plně pokry-
tá pro všechny děti s trvalým pobytem v Dobříši 

i pro žáky s trvalým bydlištěm v obcích, které 
mají s městem uzavřenou dohodu o zajištění 
povinné školní docházky. 
ZŠ Lidická – od 1. 9. 2016 nastoupila nová ře-
ditelka školy, Mgr. Eva Burešová, která byla vy-
brána v konkurzu na toto místo. 
Město Dobříš by tímto chtělo poděkovat od-
cházející ředitelce školy, Mgr. Ireně Pánkové, 
za vše, co pro školu v posledních 4 letech 
udělala. 
• Dobříšské listy 
V současné době probíhá jednání s vydavate-
lem DL o rozšíření Dobříšských listů.
• Nová verze aplikace hlášení závad 
Město Dobříš spustilo v květnu roku 2015 na 
svých webových stránkách aplikaci Hlášení zá-
vad na městském majetku. Pomocí této aplika-
ce mohou občané komunikovat se zaměstnanci 
města v případě zjištění závady na majetku 

města nebo na veřejných prostranstvích. Hláše-
ní umožňuje občanům rychle a jednoduše upo-
zornit na problémy ve městě. 
Jelikož je aplikace přístupná i ze všech mobil-
ních zařízení, je pro občany jednoduché zjiště-
ný problém rovnou nafotit a odeslat. Tímto za-
městnanci města i na občany apelují, aby této 
možnosti využívali, jelikož poslané fotografie 
uspíší vyřízení žádosti. 
Od 19. 8. 2016 je v provozu nová verze této 
aplikace, která nabízí tyto novinky: 
– sjednocení designu. 
– responzivní provedení (přizpůsobuje se veli-
kosti zařízení uživatele). 
– lepší zaměřování polohy v prohlížeči Google 
Chrome. 
Ikonu naleznete vždy v pravé části titulní strán-
ky oficiální webu města Dobříše. 
Adresa aplikace je http://hlaseni.mestodobris.cz.

Více info na www.mestodobris.cz

Udržitelnost projektu „Úpravy místní komunikace  
v ul. Plk. B. Petroviče, Dobříš“

Projekt, který měl za cíl obnovu povrchu ko-
munikace v ulici Plk. B. Petroviče, byl dokončen 
přesně před rokem. Realizován byl za přispění 

finančních prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy. Na řešeném úseku se 
nevyskytují žádné problémy, projekt se nyní nachází v době udržitelnosti, kdy je třeba dokládat 
poskytovateli dotace zprávy o současném stavu řešených ploch.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová
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Aktuální uzavírky komunikací, dopravní omezení
Částečná uzavírka místní komunikace – ul. plk. B. Petroviče, ul. part. Svobody a ul. Žižkova 
v Dobříši, v místě křižovatky těchto komunikací.
Pro zvláštní užívání a uzavírku místních komunikací se stanovují tyto podmínky:
Zvláštní užívání a uzavírka místních komunikací bude trvat v termínu: 
I. etapa: od 5. 9. 2016 (pondělí) do 9. 10. 2016 (neděle), 
II. etapa: od 10. 10. 2016 (pondělí) do 6. 11. 2016 (neděle),
III. etapa: od 7. 11. 2016 (pondělí) do 30. 11. 2016 (středa).
Více na: www.mestodobris.cz.

Svoz odpadů ze zeleně
DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovo-
lují oznámit, že bude proveden svoz odpa-
dů ze zeleně (tráva, větve stromů a keřů) ve 
městě Dobříš. 

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 15. 10. a 19. 11. 2016 od 8 do 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. 

sobota 22. 10. a 26. 11. 2016 od 8 do 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 (ZŠ Lidická).

Sběrný dvůr Dokas Dobříš, s.r.o.  

Změna provozní doby sběrného dvora

Od 1. července letošního roku je sběrný dvůr 
pro občany otevřen:
Po: 7–12 hod. a 13–17 hod.
Út: 7–12 hod. a 13–15 hod.
St: 7–12 hod. a 13–17 hod.
Čt: 7–12 hod. a 13–15 hod.
Pá: 7–12 hod. a 13–17 hod.
So: 9–12 hod. a 13–17 hod.
Ne:  Zavřeno

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

Situace, kterou si jistě dovedete představit. Vstou-
píte do výtahu, dveře se zavřou, výtah se rozjede 
a po několika metrech zastaví. Nic zvláštního. Ve 
výtahu je přece komunikační zařízení, kontakty 
na servisní firmu, správce v domě apod. Stačí 
přece dát vědět, počkat si a záchrana je na cestě. 
Jenomže co když je ve výtahu třeba člověk trpící 
klaustrofobií, těžce nemocný se srdeční choro-
bou či žena před porodem, jimž úzkost a stres 
může způsobit nemalé problémy a pomoc je 
v nedohlednu. Zde je každé prodlení a  čekání 
na vysvobození nekonečné a minuty se vlečou 
neskutečně pomalu. Tato situace již dává uvíz-
nutým osobám důvod k tomu, aby prostřednic-
tvím tísňové linky 112 dali o sobě vědět a po-
žádali o pomoc hasiče. Jednotky Hasičského 
záchranného sboru (HZS) jsou na takovéto 
zásahy připraveny a k vyprošťování uvíz-
nutých osob vyškoleny.  Lze s jistotou říci, že 
dojezd profesionálních hasičů na místo události 
je ve městech záležitostí minut, v závislosti na 
poloze objektu a stanice HZS, odkud je zasahu-
jící jednotka operačním střediskem vysílána. To, 
co však může po příjezdu hasičů na místo pro-

dlužovat dobu jejich zásahu, je situace, při níž 
budou muset hasiči vniknout do strojovny výta-
hu k provedení nezbytných úkonů pro následné 
vyproštění osob z kabiny výtahu. Samozřejmě 
s ohledem na nebezpečí z prodlení mohou po-
užít i prostředky k násilnému vstupu, ale to by 
mělo být vždy až to poslední řešení s ohledem 
na škody, které při tomto zásahu mohou vznik-
nout. Cestou rychlého, efektivního a  svým 
způsobem i elegantního přístupu zasahu-
jících jednotek HZS při vyprošťování uvíz-
nutých osob ve výtahu ve výškových budo-
vách je generální (jednotný) klíč.  Proto HZS 
Příbram oslovil vlastníky a správce výškových 
budov spolu s výtahářskými firmami myšlenkou 
zřízení generálního klíče pro jednotlivé firmy 
zajišťující servis výtahů. Generální klíč je vždy 
uložen na stanici HZS a umožňuje rychlý a ne-
invazivní vstup jednotkám HZS do strojoven, 
což zásadním způsobem snižuje dobu čekání 
na vlastní vyproštění osob a zásah jako takový, 
resp. poskytnutí pomoci občanovi. Stejným 
způsobem bychom chtěli postupovat i ve 
městě Dobříši. V případě, že jste obyvatelé výš-

kových domů a použí-
váte ve svém domě vý-
tah, zeptejte se svých 
předsedů společenství 
či družstev, jak je to 
v  případě uvíznutí ve 
výtahu ve vašem domě.
S případnými dotazy, 
resp. s úvahou zřízení 
výše popsaného systé-
mu nás neváhejte kon-
taktovat. 

Mjr. Ing. Jan Hašek, 
vedoucí pracoviště 
prevence OOB a KŘ

tel.: 724 181 670, 
jan.hasek@sck.izscr.cz.

Udržitelnost projektu „Záchytné parkoviště ulice Pražská  
– Park and Ride systém ve městě“ CZ.1.15/1.2.00/54.01411

Již třetím rokem je v provozu záchytné parkoviš-
tě v ul. Pražská. Projekt byl spolufinancován z Re-
gionálního operačního programu Střední Čechy 
a úspěšně naplňuje předem určené cíle a závaz-

ky. Četnost využívání parkoviště je značná, parkují zde občané našeho města, návštěvníci z okolních 
obcí, turisté i sportovci, kteří dále pokračují např. na kole po jedné z místních cyklostezek.
V nedávné době byla provedena oprava kabelového vedení v prostoru před vjezdovou závorou. 
Vlivem poruchy vedení přestala závora u vjezdu fungovat, proto byla ponechána do odstranění pro-
blému zvednutá. V rámci záruky byla závada během pár dní odstraněna.
V případě potíží (dopravní nehody, poškození majetku provozovatele či jakékoliv závady na par-
kovacích závorách, pokladním terminálu nebo jiné části parkoviště) se uživatelé od října tohoto 
roku budou obracet přímo na Městskou policii Dobříš na tel.: +420 602 370 677.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu 
v ulicích 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.

Prevence rizik – uvíznutí ve výtahu
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www.kddobris.cz

KULTURA ŘÍJEN

Připravujeme na listopad

6. 11. Výstava: Druhý život českých svitků 
tóry (v rámci projektu Odkaz židovské minu-
losti Dobříše)
11. 11. Poletíme? – original banjo punk fu-
ture jazz kántry kapela
18. 11. Dobříšské rockování – přátelské se-
tkání dobříšských kapel
25. 11. Lenka Dusilová – koncert

 � 6. 10. Výstava / Česká krajina v obrazech / 
Vladimír Mencl

Vladimír Mencl se narodil v Českých Budějovi-
cích a jeho obrazy jsou inspirovány především 
jihočeskou krajinou. Mají hřejivý, citlivý charak-
ter v barvě a jejím mnohostranném nuanco-
vání. Své obrazy vystavoval již na více než 200 
výstavách u nás i v zahraničí. Jeho obrazy jsou 
v galeriích i soukromých sbírkách ve většině ev-
ropských zemí, v Japonsku, Číně, v New Yorku 
a dalších severoamerických státech.
Menclovy obrazy jsou plné obdivu a lásky k jeho 
rodným jižním Čechám a k české krajině vůbec. 
Vladimír Mencl ale není jen malíř, také hudeb-
ník, klavírní virtuos, bývalý docent pražské 
Akademie múzických umění, člen Asociace hu-
debních umělců a vědců, člen Unie výtvarných 
umělců v Praze a nositel čestného občanství 
Prahy 11 za hudbu a malířství. 
Výstavní sál KD, vernisáž se uskuteční 6. října 
2016. Výstava potrvá do 30. 10. 2016. Ote-
vřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod.

 � 7. 10. Red Hot Chili Peppers revival – kon-
cert

Oblíbená revivalová kapela, která má na Dob-
říši své kořeny a početnou partu kamarádů, 
stále hraje a je to dobře... Jejich profesionálně 
zahraný set představuje průřez tvorbou RHCP 
se všemi slavnými hity. Vzhledem k věrnému 
a energickému provedení skladeb „Redhotů“ 
získala tato sympatická partička řadu věrných 
fanoušků, včetně těch dobříšských. Obsazení: 
Roman Říčař – zpěv, Jiří (Kulich) Novotný – kyta-
ra, Roman (Kuna) Koucký – basa, Michal Pavlíček 
ml. – bicí.
Společenský sál KD, pátek 7. října od 20.30 
hod. Vstupné: předprodej 130 Kč, na místě 
150 Kč. Předprodej vstupenek od 26. 9. v Tra-
fice u Davida.

 � 21. 10. Slet bubeníků 2016 
Letos poprvé přivítáme v Dobříši jedinečnou 
akci, která již patnáct let plní sály a kluby 
v celé republice. Festival věnovaný jednomu 
z nejstarších hudebních nástrojů zavítá bě-
hem dvou týdnů do Čech i na Moravu a  na-
bídne celkem 15 koncertů. Slet bubeníků, 
s podtitulem Kdož sú boží bubeníci, je setká-
ním špičkových muzikantů, kteří na pódiu 
společně předvádí originální představení na 
nejrůznější bicí nástroje. 
Kromě Pavla Fajta, Pavla Koudelky a Tomáše 
Reindla (percuse) se do sestavy vrací Miloš Va-
cík. Letos se přidal i bubeník Tata Bojs Milan 
Cais. Připojí se i vokálně experimentální sbor 
Affetto. 

Ozdobou letošních koncertů se stane izraelská 
zpěvačka Kamila Kama, přinášející do progra-
mu silný, výrazový zpěv a prvky performance.
Geograficky je Slet rozkročen od pouští Blízkého 
východu až po Vltavu. V rámci dvouhodinového 
koncertu zazní inspirace gregoriánským cho-
rálem, husitskými písněmi, můžeme se těšit na 
hřmotné bubenické polyrytmické groovy, hrané 
na bicí soupravy, tympány, elektroniku a baso-
vé bubny. Rytmickou smršť posílí mužské hlasy 
sboru Affetto a izraelská zpěvačka Kamila Kama.
Celkem se na pódiu každý rok rozezní až dvě 
tuny nástrojů – bicích souprav, činelů, mnoha 
etnických bubnů, kláves a elektroniky, ale i lid-
ské hlasy, gongy, perkuse, barely. Tento pestrý 
globálně-hudební mix každoročně poutá 
pozornost odborné i laické veřejnosti a kon-
certy bývají nezapomenutelným hudebním 
zážitkem. Nenechte si tuto výjimečnou hudeb-
ní událost ujít a přijďte si bubeníky do KD užít 
a podpořit.
Společenský sál KD, pátek 21. října od 20.30 
hod. Vstupné: předprodej 270 Kč, na mís-
tě 300 Kč. Předprodej vstupenek od 21. 9. 
v  Trafice u Davida. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše na tel.: 
318 521 302.

 � 4. 11. SNOW FILM FEST – nejlepší filmy 
o zimních sportech z celého světa

SFF je celovečerní pásmo špičkových filmů 
o  extrémním lyžování, zimním lezení, snow-
boardingu, snow-kitingu a dalších zimních 
radovánkách. Probíhá ve více než 200 českých 
a slovenských městech.

Informace pro dobříšské 
výtvarníky
Kulturní dům Dobříš zve k účasti na již VIII. Sa-
lonu výtvarníků Dobříšska, který se uskuteční 
v květnu 2017. Stejně jako při posledním salo-
nu necháme výběr tématu a zvolenou techniku 
na vás, jen vás žádáme, abyste každý vystavil co 
nejnovější tvorbu. Opět se budeme těšit na hoj-
nou účast.
MgA. Marek Hájek, výstavní činnost, propagace.
Kontakt: 318 521 302, 777 022 323; hajek@dob-
ris.net.

Travesti skupiny Screamers 
a Techtle Mechtle přijíždí 
s pořadem VIDEOPŮJČOVNA

Známé travesti skupiny Screamers a Techtle 
Mechtle si tentokrát připravily nový zábavný 
pořad plný hudebních hitů z českých i zahra-
ničních filmů. Přijďte si společně zavzpomí-
nat na dobu, kdy frčely půjčovny videokazet. 
Pomáda, Hříšný tanec, Club 54, Agent 007 
nebo Titanic, to vše můžete vidět v pořadu 
videopůjčovna. Těší se na vás moderátor 
Láďa a spolu s ním slečny Dolores, Paula, Sta-
cey, Lili a Halina. 
Více informací na www.screamers.cz nebo 
www.techtlemechtlerevue.cz a FB. 
Společenský sál KD, úterý 1. 11. 2016 od 
19  hod. Vstupné: předprodej 270 Kč, v  den 
akce 290 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 10. 
v Trafice u Davida.

Program: 
19.00 záhájení festivalu
Bílé objetí – režie: Branislav Molnár, Peter Mag-
nát, délka: 53 min., země: Slovensko
od 20.15 
Whiskey Berber – režie: Ondřej a Jiří Švihálkovi, 
délka: 34 min., Česká republika
Tamara – režie: Joachim Hellinger, Christian 
Schmidt, délka: 17 min., Německo
od 21.30 
Sibiřský Traverz – režie: Sherpas Cinema, délka: 
28 min., Kanada
Ledy a přílivy – režie: K. Miller, délka: 30 min.,  
USA
Více informací o filmech a festivalu na www.po-
hora.cz/snow-film-fest/27784-dobris. 
Vstupné: děti, studenti (do 26 let), senioři a ZTP 
50 Kč, ostatní 100 Kč. Slevu můžete uplatnit pří-
mo u kasy po předložení OP, studentského inde-
xu, průkazu ZTP apod. Rezervace: 777 022 323 
(M. Hájek).
Společenský sál KD, pátek 4. listopadu od 
19.00 hod.
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v TÝDNU 
KNIHOVEN pro vás chystáme:

HAVEL FOREVER (O Jirousovi a Hlavsovi ne-
mluvě) – od 3. do 16.10.
Alespoň malou výstavou připomeneme 80. na-
rozeniny – nedožité, nedožité, bohužel... A další 
dva z party: Muzikantova nedožitá pětašedesát-
ka a Básník před 5 lety do nebe vzatý…
Výtvarná dílna s Jíťou: MAKARÓNI – pondělí 
3. 10. od 12 do 17 hodin
Další novinka v knihovně: každé první pondělí 
v měsíci se můžete těšit na PRAVIDELNÉ VÝ-
TVARNÉ DÍLNY v oddělení pro děti – k účasti 
zveme děti i dospělé! Tentokrát přijďte zjistit, co 
všechno se dá vyrobit z úplně obyčejných těsto-
vin. Vstup volný, materiál zdarma. 
Besedy se spisovatelkami – 3. a 4. 10. – pro 
žáky ZŠ
Žáci dobříšských škol budou opět besedovat se 
spisovatelkami: v pondělí u nás uvítáme Petru 
Braunovou a v úterý Lucii Raškovovou.
PŘIJĎTE SI ZAHRÁT! – úterý 4. 10. od 12 do 
17 hodin
Dnes se v knihovně muzicíruje! Umíte na něco 
hrát? Přijďte si zahrát k nám! Klavír a rytmické 
nástroje k dispozici.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 5. 10. od 
12 do 18 hodin
Provedeme vás knihovnou, otevřeme pro vás 
velký knižní bazar, nabídneme vám kvízy a sou-
těže o pěkné ceny i malé občerstvení.
PREVENCE RAKOVINY PRSU – středa 5. 10. od 
16.30
Lektorka neziskové organizace Mamma Help 
– vyléčená onkologická pacientka, odborně 
proškolená a s vlastní tvrdou životní zkušeností 
– vám nejen poví spoustu důležitých informací, 
ale také vám nabídne nácvik samovyšetřování 
na modelu. Vstup volný.
KAROLINA SVĚTLÁ: Já byla pokřtěna Johana 
Nepomucena – středa 5. 10. od 18.00
Scénický monolog z dopisů a pamětí Karoliny 
Světlé a z korespondence Sofie Podlipské a Jana 
Nerudy. Divadelní představení Stanislavy Hoš-
kové. Vstupné 50 Kč.
Kino Knihovna: PÁTRÁNÍ PO SUGAR MANOVI 
– čtvrtek 6. 10. od 18.00
Skvělý příběh, skvělá hudba, skvělá 60. léta… 
Je to neuvěřitelné, ale je to pravda: dva produ-
centi objevili Rodrigueze na konci 60. let v kou-
řové mlze zapadlého detroitského baru. Místo 
očekávané slávy však nakonec zbyly jen histor-
ky o sebevraždě na pódiu… Film sleduje snahu 
dvou Rodriguezových fanoušků, kteří po letech 
touží zjistit, co se opravdu stalo s jejich hrdinou. 
A tomu, co objeví, se sami nestačí divit. Film byl 

oceněn Oscarem v kategorii Nejlepší dokumen-
tární film roku 2013. Vstupné 40 Kč.
PEVNOST BOJAJÁR – pátek 7. 10. od 12 do 18 
hodin
Akční soutěžní odpoledne v knihovně: Otec 
Sůva má pro vás spoustu náročných úkolů – 
buďte připraveni na všechno! Vstup do soutěže 
na vlastní nebezpečí…
KAVÁRNA KNIHOVNA – sobota 8. 10. od 9 do 
12 hodin, neděle 9. 10. od 14 do 17 hodin
Líbezný kavárník Tomáš vám nejen uvaří nejlep-
ší kávu na světě (a to mnoha různými způsoby), 
ale pěkně vám k tomu o nejoblíbenějším nápoji 
na světě pohovoří… Černá káva zdarma, ostatní 
druhy zadarmo. Dobrá nabídka, že?
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 3. do 9. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře 
– od 3. do 9. 10.
Staňte se čtenářem naší knihovny právě teď – 
jako bonus vám promineme registrační popla-
tek na celý jeden rok – tedy do října 2017!

Týdnem knihoven však nekončíme, nenechte si 
ujít:
EDUARD INGRIŠ – HUDEBNÍK, FILMAŘ, MO-
ŘEPLAVEC – čtvrtek 13. 10. od 17.00
Malá dobříšská univerzita zahajuje nový se-
mestr velkolepě: vzpomínkami na Čecha, který 
se proslavil v několika oborech, a přesto jej tu 
téměř nikdo nezná. Autor 60 operet a mnoha 
písní (Niagara a další), fotograf, kameraman, 
mořeplavec. Spolupracoval s E. Hemingwayem, 
cestoval s Hanzelkou a Zikmundem. Ve věku 
86  let zemřel v USA v r. 1991. Jeho žena, paní 
Nina Ingrišová, vám bude vyprávět věci, nad 
kterými budete žasnout… Přednášku vám mů-
žeme nabídnout díky příspěvku pana Michala 
Türkotta za snížené vstupné 60 Kč.
KURZY A KROUŽKY V KNIHOVNĚ
Kromě již avízovaných kurzů angličtiny, tvůrčího 
psaní, trénování paměti, jógy, pilates a šachové-
ho kroužku nově nabízíme:
DÍLNIČKY S KATKOU – pravidelně v pondělí 
13.00–14.30

Knihovna v říjnu: kavárna, divadlo, kino, 
mořeplavec i příměstský tábor...

Výtvarný kurzík vhodný pro děti od 5 do 10 let 
pod vedením sociální pedagožky Mgr. K. Neu-
bauerové: pěkné recy-věci pro radost a na hraní. 
Od 10. 10. Cena 1 200 Kč na pololetí. Přihlášky 
na katkaen@email.cz nebo 775 385 989.
KRUHOVÉ TANCE – od 13. 10.
Pět hodinových lekcí pod vedením Evy Fenc-
lové. Zvládne to i úplné dřevo! Termíny: vždy 
ve čtvrtek od čtvrt na tři: 13. 10., 20. 10., 3. 11., 
10. 11. a 24. 11. Za celý cyklus cena 300 Kč. Pou-
ze pro předem přihlášené!
POHÁDKOVÁ BABIČKA A JAMES HERRIOT – 
čtvrtek 20. 10. od 17.00
Herriot? Ten snad psal pro dospělé, ne? Jistě, 
a k tomu má pár moc krásných knížek specielně 
pro děti. Příběhy, které zaujmou předškoláky, 
školáky i jejich doprovod. Vstup volný.
KNIHA NA SCÉNU! – pátek 21./sobota 22. 10.
Jak připravit program scénického čtení – semi-
nář zaměřený na práci se scénářem a praktickou 
tvorbu představení. Pro dospělé, po dohodě 
možno i pro studenty. V pátek od 17 do 21 hod., 
v sobotu od 8 do 12 hod. Cena 350 Kč, občerst-
vení v ceně. Pouze pro předem přihlášené!
PODZIMNÍ MINITÁBOR S KNIHOU – středa 
26. 10. – pátek ráno 28. 10.
Bohatý program pro školní děti s krásným celo-
denním výletem do Písku (návštěva interaktivní-
ho prostoru Sladovna, Křižíkovy elektrárny, pro-
hlídka města) a se spaním v knihovně ze čtvrtka 
na pátek. Pouze pro předem přihlášené!!! Cena 
650 Kč. Více informací a přihlášky v knihovně 
nebo na www.knihovnadobris.cz.
ANNA VANČÁTOVÁ: MALBY A KRESBY  
– od 3. do 31. 10.
Maluje, učí malovat a dokonce i její bývalí žáci 
už profesionálně malují a učí malovat… Co do-
dat??? Přijďte se podívat…
UNIVERZITA V BALÍČKU!!!
Opět nabízíme možnost dárkového předplatné-
ho na 3 přednášky podzimního semestru Malé 
Dobříšské univerzity. Cena 150 Kč.

Milí čtenáři, těšíme se na vás 6 dní v týdnu – 
a ten sedmý den (čtvrtek) vás zveme na pěkné 
programy. Jsme tu pro vás! 

Z knihovny R. Bodorová

DOBŘÍŠSKÉ ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO…
… a dobříšští řemeslníci nejen zlaté ruce, ale 
i  srdce! Moc děkujeme kovářům, otci a synovi 
Kukačkovým, a pekaři panu Bedřichovi a jeho 
kolegyním za obrovské zážitky v pekárně i ko-
várně. Bez nároku na honorář se věnovali mno-
ho hodin dětem z našeho příměstského tábora, 
které z kovárny i pekárny hrdě odcházely bohat-
ší nejen o vědomosti, ale i o vlastnoručně vyro-
bené věci.
Také děkujeme panu Hoškovi – návštěva v jeho 
řezbářské dílně nastartovala kariéru 22 naděj-
ných mladých řezbářů…

Dobří(š) v pohybu

V neděli 11. září 2016 se v Dobříši uskutečnil 1. ročník akce Dobří(š) v pohybu, do které se zapojilo cel-
kem 7 sportovních organizací (TJ Sokol Dobříš, TJ Sokol Dobříš florbal, OK Dobříš – oddíl sportů v příro-
dě, Gymnastika Dobříš, Ge-Baek hosin Sool, MFK Dobříš a Aerobik studio Orel Dobříš.
Tuto akci pořádalo město Dobříš v rámci aktivit MA21 a Zdravého města. Jednalo se o další zapo-
jení do celostátních akcí Národní sítě Zdravých měst ČR – konkrétně kampaně „Dny zdraví“. Tento 
den otevřených dveří spojený s náborem dětí i dospělých do kurzů se mimořádně vyvedl. Všechny 
zapojené spolky hodnotí akci velmi kladně a doufají, že akce Dobří(š) v pohybu bude pokračovat 
i dalších letech.

Uzávěrka příspěvků  
do listopadového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. října 2016.  

Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová,  
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net 

www.listy.dobris.net
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Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

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

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Hodina pohybu navíc

2. základní škola Dobříš se 
přihlásila do projektu „ Ho-
dina pohybu navíc“. „Hodina 

pohybu navíc“ bude ve školní družině probíhat 
od října 2016 do června 2016 ve třech odděle-
ních – jedno oddělení pro 1. ročník, jedno oddě-
lení pro 2. ročník a jedno oddělení pro 3. ročník. 
Ve školní družině se budou žáci věnovat jednu 
hodinu za týden rozličným pohybovým akti-
vitám pod vedením učitelů tělesné výchovy. 
Škola vyhodnotí průběh a výsledky pokusné-
ho ověřování za příslušné období ve zprávách, 
jejichž strukturu, formu zpracování a časový 
harmonogram stanoví řídící tým, a které budou 
zaslány Národnímu ústavu pro vzdělávání. Pro 
přihlášené žáky jsou tyto sportovní aktivity zce-
la zdarma.
Věříme, že novými pohybovými aktivitami zvý-
šíme zájem žáků o sport.

Mgr. Bohumila Pallagyová

Evropský týden sportu v 2. ZŠ Dobříš

V rámci Evropského týdne sportu se zapojíme 
do projektu ALCIS 2, kterého se spolu s námi zú-
častní 12 000–14 000 školáků z 10 zemí Evropské 
unie. Těšíme se na hodiny tělesné výchovy, které 
povedou cvičitelky Aerobik studia Orel Dobříš.

Výtvarka ve škole s Fančou Vandasovou

1. září 2016 vstoupilo do dvou tříd ZŠ TRNKA celkem dvacet žáčků. Hned se 
všichni začali vzájemně poznávat a vrhli se do učení. 

Jednou z velkých radostí školy i dětí jsou hodiny výtvarné výchovy s dobříšskou výtvarnicí Fančou 
Vandasovou, která je zároveň maminkou žáků v ZŠ TRNKA. Jedná se o jedno z mnoha propojení 
školy a rodičů. První výtvarné setkání se neslo v duchu základních barev, chromatického kruhu a ba-
revných možností. Své vědomosti si děti hned vyzkoušely a jejich obrazy s tématikou moře a lodí 
se druhý den objevily v naší školní galerii. Tou je chodba mezi oběma třídami. V bílých rámech zde 
pluly zámořské parníky a barevné rybky se proháněly v oceánských hlubinách. Ne na dlouho. Další 
týden využil Fančin výtvarný ateliér letního počasí a přesunul se na školní zahradu. Paní učitelka 
představila dětem v praxi, co je to horizont a jak zachytit perspektivu. Kluci a holky se snažili použít 
vše naučené při malbě budovy školy. Školní galerie v současné době hostí mnoho jejích podob, jak 
je namalovaly děti za plného slunečního svi-
tu. Těší nás nejen vystavená výjimečná díla, 
ale hlavně zájem a vnitřní nadšení dětí, se 
kterým se vrhají do školní práce. 
Na říjen jsme pro vás připravili další ze série 
zajímavých pedagogických témat – 10. 10. 
2016 od 18.30 proběhne již přímo v ZŠ TRN-
KA beseda o tom, jak rozvíjet emoční inteli-
genci u dětí. Lektorem bude Lukáš Šlehofer, 
absolvent Filosofické fakulty UK, manažer 
vzdělávacích projektů, spoluautor alterna-
tivního vzdělávacího programu pražského 
Gymnázia Na Zatlance a skautský instruktor. 
Srdečně zveme! 

Nízkoprahový klub Terén

Ohlédnutí za prázdninami: I v průběhu prázdnin měly děti a mládež ve věku 
od 11 do 18 let z Dobříše a blízkého okolí možnost navštívit klub Terén. Vy-
zkoušeli jsme si výrobu domácí/klubové zmrzliny, zahráli jsme si pár venkov-

ních her (na klubu je k dispozici frisbee, míče, sada na soft tenis, pétanque, pingpongový „mini“ 
stůl), sportovali jsme i v případě nepříznivého počasí, a to přímo v klubu (využili jsme naše oblíbené 
nintendo wii). Nechyběly ani výtvarné aktivity.
V týdnu od 8. do 12. 8. 2016 proběhl příměstský tábor (již třetí), tentokrát pod názvem „Pod pěti 
kruhy“. Čekalo nás několik sportovních disciplín – pěší výlety jsou nám dobře známy, se střelbou 
a  jízdou na koni tomu tak nebylo. Za seznámení s  jezdectvím děkujeme paní V. Černé. Předchozí 
zkušenost měl jeden účastník, pro nás ostatní to byl nový zážitek. V souvislosti se střelbou jsme 
si odpoledne vyzkoušeli sejmout otisky prstů a za použití daktyloskopické karty jsme poté hádali, 
komu patří které otisky. A jednoduché to nebylo. Po pěším výletě do Holšin, jsme se odměnili hrou 
– čekal nás bowling. Můžeme říci, že je to úplně něco jiného, než když si zapneme nintendo wii. 
V pátek jsme vyrazili do Prahy a z důvodu očekávaného deště jsme se schovali do zábavního fantasy 
parku. I zde jsme se však pořádně zapotili.
Přestože došlo ke snížení počtu pracovnic klubu, otevírací doba zůstává zachována a jsme tady pro 
vás/vaše děti každé pondělí, úterý a čtvrtek od 12 do 18 hod., ve středu od 14 do 16 hod. (ve středu 
v  klubu Terén nabízí své služby občanská poradna). V úterý a ve čtvrtek budou v čase od 16 do 
18 hod. probíhat individuální konzultace. 
Najdete nás stále na stejné adrese, a to v Jáchymovské ulici č.p. 1869. Služba je zcela ZDARMA.
V pátek 25. 11. 2016 pořádáme vánoční workshop se spaním v klubu. O akci je každoročně 
velký zájem. Povídáme si o vánočních zvycích, vyrábíme drobné dárky pro kamarády a rodi-
nu, koledy a pohádka před usnutím nás naladí na čas vánoční .
Můžete nás také sledovat na facebooku: Nízkoprahový klub Terén nebo na webových stránkách: 
www.proximasociale.cz.

Tým Nízkoprahového klubu Terén

Milí příznivci pohybu 
a kruhového tance,

opět vás zvu na další pravidelná 
setkávání kruhových a sakrálních 
tanců. Pojďte si vychutnat úžas-
nou energii kruhových tanců. 
Kroky jsou jednoduché, ale at-

mosféra, kterou přináší hudba a sdílení pohybu 
v kruhu je nepřekonatelná. 
Kdy: v sobotu 15. 10. 2016 od 17 hod. v Pasto-
račním centru sv. Tomáše. 
Není potřeba být mladý, fyzicky zdatný, doko-
nale zdravý. Stačí pohodlné oblečení a chuť vy-
zkoušet. 
Další setkání tance v kruhu 19. listopadu ten-
tokráte od 16 hodin. 
Na setkání s vámi se těší Mgr. Eva Fenclová, mob. 
č. 608 533 525, www.barevnadilna.webnode.cz

2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milí předškoláci, 
zveme vás společně s rodiči na akce

ÚTERÝ 18. 10. 2013 v 16 hodin 

ÚTERÝ 22. 11. 2013 v 16 hodin

Na obě akce je třeba se přihlásit telefonem 
na číslo 318 521 002 nebo emailem na adresu 

2.zsdobris@seznam.cz
Těšíme se na vás a připravujeme další 

společná setkání.
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provází Karel Satoria. Přednášky budou v liché 
týdny vždy od 19 hodin v Pastoračním centru sv. 
Tomáše v Dobříši. 

Ve středu 19. 10. od 19.30 zveme na večer po-
vídání s Mgr. Petrem Váňou o jeho návštěvě 
a zážitcích na ostrově SRÍ LANKA. Přednáška se 
koná v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Do 21. 10. Probíhá v Pastoračním centru 
sv. Tomáše výstava „Dobříšské záření na pla-

kátech Františky Vandasové“, která připomí-
ná programy minulých ročníků tohoto festivalu. 
Zveme na dernisáž (ukončení výstavy) a spo-
lečenský večer v pátek 21. 10. od 19 hodin 
v pastoračním centru.

V neděli 30. 10. od 10.30 zveme na vernisáž 
a  výstavu obrazů malíře Petra Ettlera s ná-
zvem JIHOČESKÁ KRAJINA A POŠUMAVÍ. Vý-
stava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše 
v Dobříši a potrvá do 20. 11. 2016.

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan vás zve 
23.  října 2016 od 18.00 do kostela Nejsvětější 
Trojice v Dobříši na benefi ční koncert v podání 
Příbramské fi lharmonie a příbramských pě-
veckých sborů. 
Na koncertě zazní Mše D dur, zvaná Lužanská, od 
Antonína Dvořáka. Diriguje Veronika Kopecká. 
Slovem provází herečka Zdeňka Žádníková Vo-
lencová.
Vstupné dobrovolné – výtěžek je určen na obno-
vu dobříšských varhan.

Cena města Dobříše

V sobotu 17. září 2016 převzal z rukou starosty Mgr. Stanislava Vacka Cenu města Dobříše náš bývalý 
farář, který zde působil v letech 1998–2007, a nyní prezident Arcidiecézní charity P. Stanislaw Góra. 
Ještě téhož večera, a to obratem po převzetí, předal fi nanční část ocenění ve výši 10 000 korun jako 
fi nanční dar na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice do rukou současného faráře ŘK farnosti 
P. Karla Satorii. 
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan spolu s celou farností si velice váží přátelského přístupu, 
vstřícnosti a duchovní podpory P. Stanislawa Góry a současně děkuje touto formou za fi nanční dar.

Ivo Kylar za Sdružení pro obnovu varhan

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Od 10. 9. 2016 můžete v Galerii JCM zhlédnout 
výstavu s názvem „Ve znamení tří deklarací“. 
Tato putovní výstava přibližuje na konkrétních 
osudech postoje a postavení šlechty v Česko-
slovensku. Hlavní pozornost je věnována před-
stavitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku 
deklarací proklamujících podporu českému stá-
tu a národu a zasahuje do kontextu mnichov-
ských událostí roku 1938 a následné okupace 
českých zemí. 
Dvě z těchto deklarací podepsal také někdejší 
vlastník dobříšského zámku Vikard Collore-
do-Mannsfeld, proto i u nás výstavu s radostí 
představujeme. Autory projektu jsou historici 
z Ústavu pro studium totalitních režimů. Výsta-
vu můžete zhlédnout v Galerii  JCM od 10. 9. 
do 31. 10. 2016. Galerie je otevřena od úterý do 
neděle v čase od 9.00 do 16.00 hodin po doho-
dě na pokladně zámku. Vstupné je 40 Kč/osoba.
15. října si přijdou milovníci koncertů na své. 
V Zrcadlovém sále se představí mužský pěvecký 
sbor Borns Kleinkoor z Nizozemí. Koncert za-
čne v 19.00 hodin. Vstupné: 100 Kč/osoba, vstu-
penky k prodeji na pokladně zámku od 1. října. 
Další koncerty budeme pořádat během listopa-
du a prosince, informovat vás budeme v dalším 
čísle a také pravidelně aktualizujeme webové 
stránky zámku Dobříš.

ŘÍJEN 2016
10. 9. – 31. 10. Ve znamení tří deklarací
Výstava – Galerie JCM
15. 10. Koncert Borns Kleinkoor – Zrcadlový 
sál
– pěvecký sbor z Nizozemí

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
září–červen  út–ne  8.00–16.30
červenec–srpen  út–ne 8.00–17.30

Sport a kultura nás spojují!

V neděli 18. září se do sportovní haly v Dobříši vrátila starořecká olympijská myšlenka harmonie 
těla a ducha – kalokagathia. Mladí fl orbalisté všech věkových kategorií během dne předváděli své 
umění v přátelských utkáních na 
podporu projektu obnovy dob-
říšských varhan. 
V zápasech s hostujícím oddílem 
Sport Eden Beroun zvítězili naši 
fl orbalisté TJ Sokol Dobříš Elévo-
vé 11:1 a družstvo dorost Dobříš 
porazilo družstvo Berouna 9:3. 
Jednotlivé zápasy byly proloženy 
vystoupeními cvičenek Aerobik 
studio Orel Dobříš. 
Sdružení pro obnovu dobříš-
ských varhan děkuje všem fl or-
balistům, cvičenkám a divákům 
za podporu. Poděkování patří 
i organizátorům soutěže, Mgr. Ci-
bochovi a  Ing. Havlíčkové za 
uspořádání této ušlechtilé akce. 
Na dobrovolném vstupném bylo 
vybráno 5 008 Kč, které byly při-
psány na transparentní účet pro 
dobříšské varhany. Stav účtu je 
k 20. září 478 000 Kč.

4. benefi ční koncert z cyklu KONCERTY PRO VARHANY

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

Ve středu 12. 10. a také ve středu 26. 10. od 
19.00 zveme na přednášky z cyklu UŽ JSTE 
TO ČETLI? – Katechismem katolické církve 
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DOBŘÍŠEK V ŘÍJNU
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 pondě-
lí a středa od 8 do 12 hod.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ 
A ŠKOLNÍ DĚTI:
Moderní tance od 4 do 15 let každé úterý odpole-
dne, Dílnička domácího tvoření pro děti od 5 do 
8 let, Angličtina pro děti od 4 do 7 let v úterý a ve 
čtvrtek, Myslivecký kroužek pro děti v sobotu do-
poledne, Hrajeme si společně, Hrajeme si s Kač-
kou po Waldorfsku a Hrátky s batolátky pro děti 
v doprovodu rodičů v rámci dopolední herničky.
KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro začátečníky s hlídáním dětí, po-
kročilé i seniory. Počítačová setkání pro seniory. 
Mistr Paleta – malířské techniky a Kurz keramiky.
MIMOŘÁDNÉ AKCE: 
Úterý 4., 11. a 18. října od 8.30 do 9.30 hod. – 
POČÍTAČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY s lektor-
kou Ing. Vlastou Pechovou, doporučené vstup-
né 50 Kč. 
Středa 5. října od 15.00 hod. – 1. ročník akce 
„ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE VE SPOR-
TOVNÍ HALE V DOBŘÍŠI 2016“. Tato akce nava-
zuje na úspěšnou akci „POJĎME TVOŘIT NA HŘI-
ŠTĚ. Letošní téma je zdravý životní styl.

Středa 5., 12. a 26. října od 15.30 hod. – KERA-
MIKA PRO DĚTI od 4 let v doprovodu rodičů do 
10 let s Bc. Luckou Nádvorníkovou. 
Středa 5., 12. a 26. října od 17.30 do 19.30 hod. 
– KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ s Bc. Luc-
kou Nádvorníkovou.
Sobota 8. října od 9.00 do 11.00 hod. – BURZA 
DĚTSKÉHO ZBOŽÍ v dobříšské sokolovně. Re-
gistrace pro prodejce burza@gmail.com. Cena 
prodejního místa 50 Kč, další stůl 30 Kč. 
Pondělí 10. října od 10.00 do 12.00 hod. – PRV-
NÍ POMOC – přednáška nejen pro rodiče s prak-
tickým nácvikem a ukázkami s možností krátko-
dobého hlídání dětí. Vstupné 100 Kč, 50 Kč/dítě.
Čtvrtek 13. října od 17.00 do 19.00 hod. – JAK 
NA KVÁSKOVÝ CHLÉB – s Lenkou Čtverákovou 
se naučíte celý postup jak si doma upéct vý-
borný kváskový chléb. Domů si odnesete žitný 
kvásek pro další pečení. S sebou si vezměte uza-
víratelnou skleničku na kvásek. Vstupné 50 Kč.
Středa 19. října od 16.30 do 19.00 hod. – DÝ-
ŇOVÁNÍ – přijďte si vyrobit podzimní dekoraci 
z dýní a dalších přírodních materiálů s Bc. Luc-
kou Nádvorníkovou. Workshop je vhodný pro 
děti i dospělé. Vstupné 50–120 Kč dle velikosti 
dýně. S sebou malý ostrý nožík a pevnou lžíci na 
dlabání. Ostatní dekorace v ceně.
Čtvrtek 20. října od 18.00 do 20.00 hod. – 
KOMUNIKACE S DOSPÍVAJÍCÍMI – Jak dobře 
znáte svého dospívajícího potomka? Otevřená 
komunikace je pro mladé lidi jednou z nejdůle-
žitějších věcí. Jak na ně vám poradí psycholož-
ka a koučka Ing. Mgr. Marie Nováková. Vstupné 
100 Kč. 
Sobota 29. října od 16.30 do 18.00 hodin – 
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD POHÁDKOVÝM LE-
SEM. Zveme vás již na třináctý ročník. Přijďte si 

projít zámecký park v kouzelné atmosféře rozzá-
řených lampiónů. Začínáme u brány anglického 
parku a končíme na zámeckém nádvoří. Celou 
akci organizujeme ve spolupráci s realitní kan-
celáří Energon Reality, s.r.o., a Zámkem Dobříš, 
společností Colloredo-Mannsfeld s. r. o.
PORADENSTVÍ:
On-line poradna na www.dobrisek.cz. Setká-
vání těhulek a předporodní kurzy s Martinou 
Branšovskou. Cvičení pro těhotné s Martinou 
Branšovskou. Rodinné, výchovné a part-
nerské poradenství a laktační poradenství 
s  Mgr.  Kateřinou Neubauerovou. PC poraden-
ství s  Ing. Vlastou Pechovou. Chytré telefony 
– poradenství s Vojtou Prendkým. Poradenství 
v  sociálních službách s Bc. Lucií Nádvorníko-
vou. 
 
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, e-mail: rc-
dobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 
1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu 
Úřadu práce v Příbrami, 
Ministerstvu práce a 
sociálních věcí, Středo-
českému kraji a městu 
Dobříš.

dětí, kterým paní Klimtová přinesla svou laska-
vou tvorbou radost a přiblížila tajemno české 
pohádky a jejích kouzelných bytostí... red.-jka.

Paní Klimtová žila nedaleko Dobříše, v Pičíně, 
kde ve svém domě a na zahradě otevřela pro 
děti Pohádkovou zemi. Zde instalovala dvě stov-
ky loutek, které vytvořila podle ilustrací ke svým 
knihám. Svůj domov zde našla všelijaká straši-
dla a především její milovaní skřítci. Muzeum je 

sice v současné době dočasně uzavřeno, ale dle 
vyjádření rodiny by měla být jeho činnost roz-
hodně obnovena.
Redakce Dobříšských listů tímto vyjadřuje 
upřímnou soustrast rodině a přátelům. Loučíme 
se s ní především jménem několika generací 

Vzpomínka na kouzelnou babičku Víťu Klimtovou

Ve věku 75 let zemřela malířka, ilustrátorka a spisovatelka Vítězslava Klimtová. Autorka pohádko-
vých leporel, omalovánek, kalendářů, kuchařek, pohlednic a lexikonů pohádkových bytostí odešla 
10. září 2016 po dlouhé těžké nemoci.
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Středisko prof. Oliče Dobříš
Skauting v Dobříši funguje již více než 25 let. Za dobu jeho existence jím prošlo mnoho 
dětí a mladých lidí, kterým pomohl na cestě osobního rozvoje a zdokonalení vlastních 

schopností a dovedností. Nyní přišel čas posunout se na skautské cestě zase o krůček dál. 
Do nedávné doby byly všechny skautské oddíly z Dobříše a blízkého okolí registrovány pod středis-
kem Hiawatha v Příbrami. Vzhledem k velkému zájmu o skauting v Dobříši jsme se rozhodli na Dob-
říši založit vlastní skautské středisko, což se nám v měsíci srpnu podařilo realizovat. Patří do něho tři 
oddíly z Dobříše a jeden z Nového Knína. 
Při hledání názvu pro nově vzniklé středisko jsme se rozhodli jej nazvat jménem významného oby-
vatele Dobříše a velkého skauta, pana Miloslava Oliče. 
Věříme, že budeme dělat čest nejenom jeho jménu, ale i jménu města Dobříše. 

za vedení Junák – český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z. s. 
Jana Šigutová

Dobříšský skauting 
se rozrůstá o nový oddíl
S radostí vám oznamujeme, že od září 2016 
na Dobříši funguje nový, v pořadí už čtvrtý, 
skautský oddíl Varta. Jeho členy jsou dívky 
a  chlapci starší 10 let. Hlavní impulsem pro 
jeho vznik je neutuchající zájem dobříšských 
dětí o skauting, a tímto mají další možnost se 
do skautu na Dobříši zapojit. 

Za 4. oddíl Varta Táňa Kovalčíková – Globin, 
Lucka Uriková, Pája Jirmanová, Zuzana Bílková 
– Poštolka a Jan Záruba – Balú (balu@skaut.cz)

Začátek školy 20×

I pro děti z Dětského domova Korkyně začal školní rok, 20 našich dětí vyrazilo 1. září do školy. Je-
denáct dětí do základních a praktických škol v Dobříši, Mníšku p. B. nebo v Novém Kníně a devět 
starších na různé střední školy ve Středočeském kraji a v Praze. Celkově chodí naše děti do více než 
deseti různých škol. 
Rodiče dětí si jistě dovedou představit, kolik peněz stojí začátek školního roku u nich doma. V dět-
ském domově se tato částka násobí dvaceti… A nejde jen o peníze, je třeba si zapamatovat spoustu 
nových informací – kdy má které dítě třídní schůzky, kdo potřebuje jaké vybavení a sešity, komu jsou 
malé cvičky a kdy mají středoškoláci praxi… Vychovatelé v dětském domově musí každý den pročíst 
20 žákovských knížek a 20 notýsků, se všemi dětmi napsat úkoly (nebo na to alespoň dohlédnout), 
zkontrolovat, že 20 školních tašek je připravených na další den… Tímto děkujeme všem pracovní-
kům škol za vstřícnost a trpělivost, pokud jsme někde něco přehlédli. 
Pokud se chcete o dětském domově dozvědět více nebo nám nějak pomoci, podívejte se na stránky 
www.ddkorkyne.cz nebo nám napište na info@ddkorkyne.cz. 

Gabriela Hendlová, zástupce ředitelky DD

Odlehčovací pobyt pro děti z pěstounských 
rodin 2016

Letošní desetiden-
ní pobyt se usku-
tečnil ve Střelských 

Hošticích nedaleko Strakonic. Tři zku-
šení pedagogové doprovázeli celkem 
17 dětí z pěstounských rodin, z nichž 
převážná část byla z Dobříše, další pak 
z okolí Příbrami a Sedlčan. Nejmladším 
„táborníkům“ byly 4 roky, nejstarším 
pak 14 let. Počasí vyšlo krásné, pršet 
nám začalo jen při odjezdu domů, ji-
nak každý den svítilo sluníčko. Většinu 
času jsme trávili u vody. Společně jsme 
pádlovali na řece Otavě, dováděli na 
nedalekých koupalištích a bazénech, 
sportovali jsme a hráli nespočet spole-
čenských her. Na turistických výletech jsme navštívili pamětihodnosti v okolí (Prácheň, Horažďovice, 
vyhlídky kolem řeky Otavy). Také jsme si s profesionálními vojáky zkusili, jak se používají zbraně, stří-
leli jsme vzduchovkou na terč a svezli jsme se ve vojenském autě. Doufáme, že si pobyt užily hlavně 
děti, pro které byl určen. My se na další rok již těšíme. 

Společenská kronika
Vzpomínka

Dne 16. října 2016 uplyne 
10  let, co nás navždy opustila 
paní Hana Blažková.

Stále vzpomínají manžel 
a děti s rodinami 

Blahopřání 
Stále aktivní pan Mu-
zikant, MUDr. Antonín 
Nedvídek, nestor ne-
jen dobříšského swin-
gu v  září t.r. oslavil 
úžasných 90 let své-
ho života. 

Mnoho dalších krás-
ných chvil v plném zdra-
ví jak v osobním životě, 

tak i s milovaným piánem přejí členové Swing Bandu 
Dobříš a pracovníci Kulturního střediska Dobříš.

7. 10. 2016 se dožívá pan Vojtěch 
Šoustek 80. let. Ke krásnému ži-
votnímu jubileu mu přejeme 
všechno nejlepší, hodně zdraví 
a dobré nálady do dalších let. 

Manželka Božena, dcery Věra 
a Naďa s rodinami.

Poděkování
Vážení pracovníci knihovny,
přijměte touto cestou poděkování za uspořádání 
Minitábora s knihou o letošních prázdninách.
Dcera byla bohatým programem a Vámi nadšena! 

Díky Kristina Kučerová

Poděkování MP
Děkuji touto cestou Městské policii Dobříš za to, 
že zabezpečila při noční obchůzce dne 13. září ne-
uzamčenou garáž a zabránila tak případné škodě 
na soukromém majetku. Kloudová, Dobříš

Buďte opatrní
Silnice z Nové Vsi p. Pleší směrem na Voznice 
je na první pohled rovná a přehledná. Rovinka 
před lesem přímo vybízí k rychlé jízdě. Hlavně ty, 
kteří tudy jezdí denně. Je to ale silnice III. třídy. 
Tak tomu bylo pravděpodobně i v případě mé 
maminky, která tudy jezdila od dubna pětkrát 
týdně domů z práce. V neděli 7. srpna zavolala 
svému příteli, že vyráží. Cesta jí vždy trvala nece-
lých 20 minut. Bohužel ale už nedorazila…
Z důvodu, který se už nikdy nedozvíme, vyje-
la z vozovky a v plné rychlosti čelně narazila do 
klád, které jsou složené hned vedle vozovky. Byla 
na místě mrtvá. Proč?
Klády, které leží ani ne 2 metry od kraje vozovky, 
nebyly sice příčinu opuštění vozovky, ale kdyby 
byly umístěny dle vyhlášky o ochranném pásmu 
silnic, což je u silnice III. třídy minimálně 15 metrů 
od středu vozovky, mohla maminka žít. 
Klády tam neměly co dělat, měly být složené podél 
lesa, vždy tomu tak bylo. Ale takhle je to asi pohodl-
nější a jednodušší, když je potřeba s nimi nakládat. 
Jezděte opatrně, hlavně tam, kde to znáte, pro-
tože právě tam nedáváte pozor a můžete dopad-
nout stejně. Během jediné minuty se změní život 
všem blízkým.  Kateřina Malá
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Nabídka kurzů pro školní rok 2016/2017:

	Batolátka 1–3 roky – všestrannost
	Děti na startu – Školička 3–5 let – všestran-

nost

	Děti na startu – Předškoláčci 4–6 let – vše-
strannost

	Děti na startu – Školáci 6–9 let – všestrannost
	Mini aerobik 5–9 let
	Roztleskávačky 6–10 let
	Gymnastika 5–10 let
	Dětský aerobik 9–14 let
	Step aerobik 9–14 let – novinka!
	MTV Dance 8–14 let – novinka!
	Zumba & Dance 9–14 let
	Hip-hop od 9 let
	Oddíl závodního aerobiku: 

závodní PŘÍPRAVKA 
(ročníky 2009, 2010, 2011, 2012)
závodní ZUMBA TEAM (děti od 9 let)
závodní HIP-HOP (děti od 9 let)

Nábor Taekwon-Do ITF
Jsme největší školou Taekwon-Do ITF v České republice a již tradičně pořádáme nábor nových 
studentů. První měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď se podívat i ty!
Taekwon-Do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po 
fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit každý taekwondista, 
jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch. V České republice se Taekwon-
-Do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-Do ITF. Mimo sportovní stránku 
je kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež 
školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři a dokonce i celé rodiny.

Nohejbal na Rybníkách

V sobotu 20. srpna se na hřišti v Rybníkách usku-
tečnil tradiční turnaj smíšených dvojic v nohej-
bale. 
Byl to již patnáctý ročník, kterého se letos zú-
častnilo dvanáct týmů z blízkého okolí, ale při-
jely i dva týmy z Karlových Varů. 
Počasí přálo jak hráčům, tak fanouškům. Občer-
stvení v letním parnu přišlo vhod a děti otesto-
valy nově postavené dětské hřiště, houpačky 
a  prolézačky. Vrcholem celého dne bylo napí-
navé finále, které sehrály dvojice KaSim a Kubí-
novci. 
Mistrem rybnické antuky se pro letošek stal tým 
Kubínovci z Karlových Varů. Třetí místo obsadila 
dvojice Smoly. 

Za úspěšný průběh celé akce je třeba poděkovat 
jak pořadatelům, obsluze občerstvení, ale také 
štědrým sponzorům: OÚ Rybníky, restaurace 
U  Šimků, Pavel Kučera, Eda Fulín, Jitka Dubová, 
NOHEL Garden, pekárna Bedřich a Martin Braš-
nička.  Václav Nekolný

Psí útulek Dobříš se nachází v areálu MFK 
(městského fotbalového klubu) V Lipkách 
1021, vedle zimního stadionu. Přemýšlíte-li 
o  adopci nového psího člena rodiny, přijďte 
se nezávazně podívat a vyvenčit některého 
z našich svěřenců a třeba se stane vaším kama-
rádem na celý život. Tyto (a další) pejsky máme 
momentálně v útulku: 

Ben (4 roky, v útulku od června 2014, 41 kg)
Ben byl dán do útulku z důvo-
du stěhování původního ma-
jitele. K lidem (velkým i  ma-
lým) je velmi přátelský. Má 
rád dlouhé procházky, míčky 
a  plyšáky. Nedoporučujeme 
ho ke kočkám ani k jiným 

psům, submisivní feny snáší po seznámení bez 
problémů. Na procházkách negativně reaguje 
na ostatní psy (i jiná zvířata), které nezná. Je nut-
ná i určitá fyzická zdatnost nového majitele, Ben 
je silný pes.  

Brix (9 let, v útulku od 29. 3. 2016, 18 kg)
Brix byl odchycen v lese ne-
daleko Dobříše. Jedná se o te-
tovaného psa s průkazem pů-
vodu. Majitel se bohužel nedá 
dohledat. Brix je čistotný, vel-
mi přátelský a hravý pes, který 
je vděčný za každé pohlazení. 

Bez problémů vyjde s ostatními psy, je vhodný 
i k dětem. Nedoporučujeme ke kočkám. Hodil 
by se k rodinnému domku se zahradou a přístu-
pem dovnitř nebo do bytu.
 
Kesy (9 let, v útulku od 25. 7. 2016, 16 kg) 

Nalezena v Davli, kde se volně 
pohybovala min. týden a  ži-
vila se odpadky, které našla. 
Kesy je velmi vnímavá, milá 
a přátelská fenka, která vel-
mi rychle přilne k lidem. Je 
vhodná i k dětem. Vzhledem 

ke svému věku už se jedná o klidnější fenečku, 
která ale stále miluje procházky a hry s míčkem. 
Kesy je čistotná, hodila by se především do bytu, 
nebo do rodinného domku se zahradou, kde by 
ale měla přístup dovnitř – k lidem.

Jack (11 let, v útulku od 18. 8. 2016, 28 kg)
Jack je kříženec 
ohaře, žil celý 
život ve velmi 
nevyhovujících 
p o d m í n k á c h , 
kde byl jen mi-
nimálně krmen, 
a to pouze ne-

vhodnými granulemi a zbytky. V době příjmu 
vážil pouhých 21,5 kg. Majitelé pejska měli rádi 
(není lidmi zrazený), bohužel finančně situaci 
naprosto nezvládali. Jack je zvyklý na malé děti, 
nemá problém ani s většinou ostatních psů. 
Moc hezky chodí na vodítku. Přes svůj věk je to 
ještě velmi aktivní pes, který by byl spokojený 
na zahrádce u rodinného domku, kde by byl 
v kontaktu s majiteli.

Aerobik studio Orel Dobříš otevřelo dveře všem dětem!

Děti během září opět zaplnily tělocvičny v Aerobik studiu Orel Dobříš! V prů-
běhu prvního měsíce se konaly první poznávací lekce pro všechny děti, které mají 

chuť se hýbat a poznat nové kamarády. Hlavní cíl lektorského týmu je, aby děti měly sport rády 
a vždy se na další hodinu těšily. 
Nabídka dětských kurzů je opravdu velmi pestrá! Celkem studio nabízí 12 druhů kurzů pro děti 
již od 1 roku. Děti si mohou vybrat nejen z oblíbených lekcí z minulých let, ale i z letošních novinek 
Step aerobiku a MTV Dance.  
V některých kurzech jsou stále volná místa, a tak neváhejte a zjistěte více informací! Podrobnější 
informace o kurzech naleznete na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz, na oficiálním 
Facebooku ASOD nebo na e-mailu aerobikdobris@seznam.cz.

Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifi-
kovaných učitelů. Standardem naší školy je vy-
soká kvalita, velké množství tréninků a bezkon-
kurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky 
na technické stupně, výukové semináře, sou-
středění, závody a nabízíme také individuální 
výuku. 
Všichni zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně 
zváni na tréninky, které probíhají v Dobříši ka-
ždé úterý od 16.45 do 18.15 pod vedením mi-
stra Martina Zámečníka, VII. dan, 603 302 739. 
Více informací o naší škole Ge-Baek Hosin Sool 
najdete na internetových stránkách www.tkd.cz

Popřípadě nás kontaktujte na e-mailu: info@
tkd.cz.
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ČINNOST Městské policie Dobříš za měsíc srpen 2016
PROGRAM ZÁPASŮ MFK 
DOBŘÍŠ – ŘÍJEN

Muži A
  1. 10. sobota 16.30 MFK Dobříš – Motor. Praha
  9. 10. neděle 16.00 Jankov – MFK Dobříš
15. 10. sobota 16.00 MFK Dobříš – Plzeň
22. 10. sobota 13.30 Čížová – MFK Dobříš
30. 10. neděle 14.30 Sedlčany – MFK Dobříš 
Muži B
   2. 10. neděle 16.30 MFK Dobříš – Kov. Příbram 
  8. 10. sobota 16.00 Borotice – MFK Dobříš
16. 10. neděle 16.00 MFK Dobříš – Sp. Příbram B 
23. 10. neděle 16.00 Nečín – MFK Dobříš
29. 10. sobota 14.30 MFK Dobříš – Luhy 
Dorost starší (mladší)
   9. 10. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – K. Dvůr
23. 10. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Votice
30. 10. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš 
  – SK Rakovník
Žáci starší
  8. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš – Kročehlavy
22. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš – Mělník
29. 10. sobota 10.00 MFK Dobříš – Slaný
Žáci mladší
   8. 10. sobota 12.00 MFK Dobříš – Nová Ves p. P.
29. 10. sobota 12.00 MFK Dobříš – Obořiště

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!

Pokuty celkem: 27 100 Kč 
Počet přestupků, uložena bloková pokuta: 96

11. 8. v 9.40 hod. Strážníci zachraňovali daň-
ka. Kuriózní případ řešili strážníci v Brodcích. 

Strážníci Suchan a Sova 
ve spolupráci s veteri-
nářem a panem R. za-
chraňovali zatoulaného 
daňka, který se v části 
Brodce zamotal do 
oplocení. Vystresované 
zvíře v něm bylo uvěz-
něno za paroží. Všichni 
přítomní prožívali velmi 
dramatické chvíle. Zvíře 

se se svými zachránci „pralo“ a situace nebyla 
vůbec jednoduchá. Odnesla to ve fi nále unifor-
ma a přibylo i pár škrábanců na rukou zachrán-
ců… Vše však dopadlo dobře, daňka se podařilo 
zachránit a ihned po náročném vyproštění utekl 
do volné přírody. 
12. 8. v 19.15 hod. Dopravní nehoda u zámku. 
Jednalo se o cyklistu, který nezvládl zatáčku. Byl 
přivolán vrtulník, který přistál na louce u hřbi-
tova. Pádem si způsobil mnohačetná zranění. 
Jak bylo zjištěno, cyklista jel na kole pod vlivem 
alkoholických nápojů…
13. 8. v 16.15 hod. Alkohol a zase ten alkohol. 
Na základě telefonického oznámení přispěcha-
li strážníci ke zraněnému muži, který ležel v trá-
vě v ulici Husova – Příbramská. Na místě již byla 
sanitka s lékařem, který nařídil odvoz muže do 
příbramské nemocnice pro rozsáhlé zranění na 
hlavě: rozseknutá hlava o obrubník. Jednalo se 
o místního občana. Provedená dechová zkouš-
ka prokázala 4,9 promile alkoholu v dechu!!! 
Zranění si v opilosti způsobil muž sám. 
14. 8. ve 20.00 hod. Černá skládka. V Dubin-
ských Kaštánkách byla založena černá skládka. 
Strážníci na místě zjistili odhozené plastové láh-

ve pod stromem. Prozatím neznámý pachatel 
zde vysypal velké množství tohoto odpadu, při-
tom nedaleko měl možnost, a to zcela zdarma, 
tento odpad vysypat do sběrných nádob. Ono 
je jednoduché přijet na odlehlejší místo a nepo-
třebné vyhodit a už se o nic nestarat. Hlavně, že 
mám „uklizeno“ před svým prahem. Nepodpo-
rujme tato přestupková jednání. Vyhledejte pro-
sím MP, pokud spatříte podobná jednání, nebo 
můžete MP přivolat na místo. 
19. 8. 23.45 hod. Rušení nočního klidu, vzešlo 
z oznámení, a to v místech Na Příkopech u Pro-
kopovy zahrady. Jednalo se údajně o značný 
hluk. Na místě bylo navíc zjištěno, že byly pře-
vrácené 2 kontejnery na obaly. Bohužel strážníci 
již nikoho na místě ani v okolí nezaznamenali. 
„Zvony“ strážníci zvedli a uložili na původní mís-
to. 
25. 8. ve 21.00 hod. Obava z ničení majetku. 
Oznámila výpravčí ČD – stanice Dobříš, že v zad-
ní části nádraží se u dřevěné kůlny a skladu na-
chází skupinka mladistvých a že se zde chovají 
hlučně a mlátí kovovými tyčemi do objektu skla-
du. Na místě zjištěny 2 dívky ve stáří 14 a 16 let 
a 2 mladíci, kteří prý čekali na vlak. Před strážní-
ky nic neprováděli, hlídka zkontrolovala objekt. 
Nebylo zjištěno žádné poškození majetku. Mla-
diství byli z prostor nádraží vykázáni s důraznou 
domluvou. 
30. 8. ve 20.25 hod. Stížnost na pálení ohně se 
zápachem, v části města Na Ligruse. Místní ob-
čan pálil mokré dřevo a keře. Po domluvě pálit 
přestal. Zákon praví v § 23 zákona o ochraně 
ovzduší č. 201/2012 v odst. 1, přestupky: fy-
zická osoba se dopustí přestupku tím, že v roz-
poru s § 16 odst. 4 spálí v otevřeném ohništi jiné 
materiály než suché rostlinné materiály nezne-
čištěné chemickými látkami.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš

Kontakty 

Městská policie Dobříš, 
Mírové náměstí 230, Dobříš

telefon pevná linka: 
318 533 391, 318 521 158 

mobil: 602 370 677
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

NOVÝ SMĚR  15

Dále vás žádáme při odkládání bioodpadu do 
kontejnerů, které přistavujeme zpravidla na 
stanoviště v ulicích Ke Strži, U Tratě a u bývalých 
vojenských bytovek, abyste dodržovali pravidlo, 
že do kontejneru patří jen takový bioodpad jako 
listí, tráva a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajo-
vé sáčky a kávová sedlina, dřevní štěpka z větví 
stromů a keřů (nikoliv větve samotné), zbytky 
rostlin, piliny, hlína z květináčů (ovšem bez kvě-
tináčů), spadané ovoce, skořápky ořechů, vajec. 
Při větším množství bioodpadu (včetně větví) je 
možné objednat jeho odvoz za poplatek 50 Kč 
za jeden svoz na obecním úřadu.
Ve věci ukládání bioodpadu na místo u dálnice 
žádáme, aby byla dodržována opět velice jed-
noduchá pravidla – větve ukládejte na hromadu 
větví tak, aby se zbytečně nerozšiřovala hroma-
da. Do větví však nepatří hlína, kořeny, prkna, 
části skříní apod. Listí a další drobný výše uve-
dený bioodpad odkládejte na hromadu určenou 
pro tento odpad, tedy pro některé upřesníme – 
jedná se o hromadu vzdálenější od vstupu. Opět 
prosíme o neodkládání pytlů s psími exkremen-
ty, květináčů a dalšího nepatřičného odpadu. 
Nebudou-li dodržována tato jednoduchá pravi-
dla, budeme nuceni prostor uzavřít a pro biood-
pady využívat pouze uložení do kontejnerů.
Obec je neúměrně zatěžována odklízením čer-
ných skládek, které jsou takto tvořeny. 
Děkujeme za pochopení a vstřícnost. 

Pozvánka

na 16. veřejné zasedání zastupitelstva, kte-
ré se koná dne 30. 10. 2016 od 18.00 hod. 
v obřadní síni Obecního úřadu Stará Huť. 

Volby do Zastupitelstva 
Středočeského kraje 
se konají v pátek 7. října  2016 od 14 do 22 ho-
din a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin 
ve volební místnosti Obecního úřadu ve Staré 
Huti. Volič musí prokázat svoji totožnost plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním 
pasem. Hlasovací lístky budou voličům dodá-
ny 3 dny přede dnem konání voleb. Volič může 
také požádat volební komisi v den voleb o vy-
dání nových lístků.

Zprávy z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
dne  5. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
�	návrh na pořízení změny územního plánu 
zaslaný p. Zdeňkem Kuldou, Mokrovraty na 
zvýšení zastavěnosti v bývalém vojenském  
areálu;
�	zadání změny č. 1 Územního plánu Stará 
Huť, v rámci kterého se navyšuje procento 
zastavěnosti ve výše uvedené lokalitě bývalé-
ho vojenského areálu směrem na Mokrovraty 
a dále v území s bytovými domy v ulici Čsl. Ar-
mády v prostoru stavby bývalé prádelny;
�	dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 03/2016 ze dne 23. 3. 2016 mezi Obcí Stará 
Huť a firmou Invessales, spol. s r.o.;
�	rozpočtové opatření č. 11 dle předneseného 
znění;
�	Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a paní 
Bohuslavou Segiňovou ve věci koupě pozemku 
parc. č. 241/17 o výměře 918 m2 v přednese-
ném znění;
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene – slu-
žebnosti IV-12-6017518/1 mezi Obcí Stará Huť 
a ČEZ Distribuce a.s.;
�	spoluúčast na pořízení rychlého zásahové-
ho automobilu pro HZS Středočeského kraje 
územního odboru Příbram v maximální výši 
59 110 Kč;
Zastupitelstvo obce pověřuje:
�	technickou komisi prověřením možností re-
alizace opravy komunikace na pozemku parc. 
č. 876 v k.ú. Stará Huť. 

Diskuse:
– Paní Vaněčková a pan Hasák se dotazují, zda 
je v projektové dokumentaci ke stavbě nástu-
piště u jejich pozemku zakresleno odvodnění 
jejich pozemku. Starosta sdělil, že obec nemá 
k  dispozici projektovou dokumentaci stavby 
nástupiště. Na základě vyvolaného jednání 
mezi SŽDC, zástupcem dodavatele stavby Stra-
bag a. s. a projektovou firmou má obec obdržet 
elektronicky projektovou dokumentaci, která 
bude poskytnuta panu Hasákovi k nahlédnutí.
– Pan Klika informoval o rozhovoru s panem 
Porkertem, majitelem pozemků pod chodní-
kem na Prachandu, s tím, že pan Porkert sou-
hlasí s prodejem pozemků. Starosta přislíbil, že 
opět kontaktuje pana Porkerta ve věci požado-
vané ceny za pozemek. Dále pan Klika informo-
val o špatném stavu lávky přes potok U pěti lip. 
– Paní Jánská informovala o navážce u cesty za 
bývalým kravínem a vyjádřila obavy z vytvo-
ření černé skládky. Obec skládku již několikrát 
vyvezla. Stav soukromých pozemků však pro-
vokuje k navážení dalších odpadů.
– Pan Libický upozornil na výšku můstku u pře-
jezdu v Knínské ulici a vyjádřil pochybnost, zda 
jeho výška nebude mít zásadní vliv na odvod-
nění vlakového nástupiště.
– Pan Čuřík vznesl dotaz, zda je na obecním 
úřadu k dispozici a k nahlédnutí analýza rizik 
staré ekologické zátěže bývalé skládky TKO Sta-
rá Huť. Obec není pořizovatelem studie, bude 
záležitost konzultovat s městem Dobříš.

Svoz nebezpečného odpadu 

v obci Stará Huť proběhne dne 29. 10. 2016.
Bus na Nový Knín 12.41 hod., před OÚ 
13.01  hod., u bývalého obchodu 13.13 hod. 
(Družstevní).

Odpady
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně 
ulevila životnímu prostředí. V loňském roce ob-
čané odevzdali k recyklaci téměř 1000 kg drob-
ného elektra. 
Díky rozvoji a provozu systému tříděného 
sběru a recyklace využitelných složek komu-
nálních odpadů, včetně obalových, jsme při-
spěli ke zlepšení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme ve Staré 
Huti dosáhli, představuje 72,702 tun emise CO2 
a 1 691 277 MJ na úspoře energie.
Děkujeme všem, kteří zodpovědně přistupují 
k likvidaci odpadů.
Dovolte několik opakovaně uváděných upo-
zornění a žádostí: Nepleťte si stanoviště s kon-

tejnery na tříděný odpad se sběrným dvorem. 
Vše, co není vhodné k uložení do kontejnerů, 
patří do sběrného dvora společnosti Dokas 
Dobříš. Jinak se jedná o zakládání černé sklád-
ky. Uvědomte si, že úspora ve vaší peněžence 
však znamená mnohonásobný výdaj pro obec. 
Navíc společnost Dokas nabízí velice vstřícnou 
provozní dobu, kdy kromě neděle je otevřeno 
každý den:

Pondělí 7–12, 13–17 
Úterý 7–12, 13–15
Středa 7–12, 13–17
Čtvrtek 7–12, 13–15
Pátek 7–12, 13–17
Sobota 7–12, 13–17
Neděle Zavřeno 

Podzimní zájezd do Polska  

Klub důchodců pořádá v úterý 18. 10. 2016 
zájezd do Polska a navštívíme také rodný 
dům F. L. Věka v Dobrušce. Odjezd je v 6 hod. 
od kapličky. Poplatek pro členy 200 Kč a pro 
ostatní 300 Kč přijímá paní Fiřtová každý čtvr-
tek v době mezi 15 a 16 hod. v klubovně. 
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Zprávičky z naší školičky
Vážení čtenáři,

po prázdninách Vás opět vítáme u zpráviček z naší školičky. Jak je již zvykem, i letošní školní rok je 
kapacita naší mateřské školy zcela naplněna. Přišli k nám noví školáčci, a proto bylo září měsícem, 
ve kterém jsme se  zaměřili právě na společné uvítání a příjemnou adaptaci nováčků. Krásné po-
časí nám umožňovalo užít si ještě několik hezkých  slunných  dní. Společně s rodiči jsme v sobotu 
24. 9. regenerovali  zahradu MŠ,  natírali jsme prolézačky, hrabali trávu, upravili doskokové plochy, 
atd.  Příjemné pracovní dopoledne jsme zakončili společným opékáním vuřtů, které nám věnoval 
jako sponzorský dar pan Josef Bedřich, kterému mockrát děkujeme.  
Po prázdninách jsme i s dětmi  v našem kolektivu  přivítali novou paní učitelku – Kristýnu Kadle-
covou.
V říjnu se těšíme na podzimní dýňovou slavnost a na naše seniory, kterým půjdeme recitovat. 
19. 10. proběhne v naší školce sběr starého papíru. V tento den můžete také vy donést starý papír 
do 8.00 hod. před vrátka MŠ.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na úpravách zahrady v naší školce. 

Krásné babí léto a barevný podzim přeje kolektiv MŠ Stará Huť

Významného životního jubilea se v měsí-
ci říjnu dožívají paní Stanislava Sochorová 
a Božena Bálková a pánové František Vlček 
a Karel Růžička.

Srdečně blahopřejeme!

Pohádková babička

Obecní knihovna ve Staré Huti zve všechny 
zájemce o „vodní svět“, malé i velké, mladé 
i starší, babičky, dědečky, rodiče a hlavně 
vás děti. Věřte, že vody v pohádkách bude 
dost, ale určitě se neutopíme. Záchran-
né vesty nejsou třeba. Vodníci a vodnice 
připlavou či přijdou do knihovny v úterý 
4. října v 17.00 hod. 

Těší se na vás knihovnice M. Švehlová

Poděkování

Srdečně děkuji za blahopřání a dárky k mým 
80. narozeninám, také za milou návštěvu paní 
Pechanové a Březinové.

V. Mašek

Děkuji paní Kubátové, paní Němcové a obec-
nímu úřadu za návštěvu, přání a dárek k mým 
narozeninám.

Vilém Šindelář

Děkuji za návštěvu a blahopřání k mým naro-
zeninám panu Petru Trojanovi a Zdeňku Březi-
novi.

Josef Pluhař

Protože díků není nikdy dost, tak i já ještě 
jednou toho využiji. V den mého posledního 
půjčování jako knihovnice jsem byla velice 
mile překvapena. Pan starosta Dragoun, paní 
místostarostka Guillenová a paní Kubátová se 
se mnou rozloučili předáním krásných dárků. 
Protože jsem to neočekávala, byla moje radost 
opravdu velká. Ještě jednou tedy moje velké 
díky za vše. Budu ráda na dobu svého působe-
ní v knihovně vzpomínat.

K. Němečková

Základní škola

Proběhla rekonstrukce naší školy a je neskutečné, co se zvládlo za necelých pět měsí-
ců. Děkujeme obecnímu úřadu v čele s panem starostou Petrem Dragounem i všem 

zainteresovaným pracovníkům, kteří pomohli s přípravou i průběhem modernizace naší školy. 
Moc a moc si toho vážíme. Všem patří velký dík.
Po prázdninách jsme se vrátili do krásné zbrusu nové školy a vrhli jsme se do dalšího nového učení. 
Začali jsme důležitou a stále opomíjenou dopravní výchovou, jak ve škole, tak na dopravním hřišti 
v Příbrami. V říjnu navštívíme výukový program v Čechově stodole a rozběhne se činnost deseti 
zájmových kroužků. I letos toho bude opravdu hodně.

Dana Kunrtová

Fotbal  

Program utkání v říjnu 2016:
1. 10. SK Kos. Hora – TJ Stará Huť    16.30 hod.
8. 10. TJ Stará Huť – SK Obory 16.00 hod.
15. 10. TJ Kamýk n. Vlt.  – TJ St. Huť  16.00 hod.
22. 10.  TJ Stará Huť – SK Petrovice  15.30 hod.
29. 10.  TJ St. Huť – SK Sokol Jesenice 14.30 hod.
Lepší než v sobotu randit je jít Huti fandit.

Touto cestou chci poděkovat celému oddílu 
kopané za krásný dárek k mým narozeninám.

Fr. Martínek

Házená 

Národní házená ve výsledcích
Jak již jsme vás informovali v minulém čísle, z důvodu rekonstrukce házenkářského hřiště, musí 
hrát starohuťští házenkáři zatím všechna utkání venku. Dobrou zprávou je, že v době uzávěrky 
tohoto čísla již započala pokládka nového umělého povrchu. Pokud půjde vše podle plánu a do-
hody s dodavatelem, mohlo by se ještě stihnout sehrát některé podzimní zápasy ve Staré Huti. 
Jedná se o tyto zápasy: v sobotu 22. 10. s Bakovem, od 9.00 hod. ml. žačky, v 10.15 hod. 
muži a v 11.30 hod. st. žačky.  
Ženy zatím ve II. lize platí, za nováčkovskou daň a nezkušenost s kvalitními soupeři, vysokými 
porážkami. V prvních třech kolech prohrály postoupně s Blovicemi 27:12, TJ Plzní-Újezd 26:12, 
béčkem Tymákova 27:4 a až v Chomutově našly soupeře sobě rovného a zvítězily 11:7. Protože 
ve skupině A, II. ligy je pouze 5. mužstev, hraje se soutěž čtyřkolově. To znamená, že se na pod-
zim utkají ženy se stejnými soupeři ještě jednou.
V oblastním přeboru porazili v prvním kole muži Spoje Praha na jejich hřišti 18:10. 
Žákyně čeká letos mnohem více utkání než loni, protože budou hrát ve třech kategoriích. Nej-
těžší to budou mít ve starších žákyních, naopak výsledkově oproti loňskému ročníku, by si měly 
polepšit v kategorii mladších žákyň a navíc si zahrají i kategorii smíšených mužstev mladšího 
žactva, tzv.  koeduky (mohou hrát i mladší žáci). A hned na úvod v této kategorii a to i přesto, že 
v týmu žádné kluky nemají, zvítězila naše děvčata na Spojích, naprosto jasně a přesvědčivě 27:7.  
Pro nepříznivé počasí musela být utkání 2. kola mužů a žaček v Čakovicích odložena.

j.s.

Památník Karla Čapka

srdečně zve na Den Středočeského kraje, 
v jehož rámci proběhne další ročník oblíbe-
né Moučníkové soutěže. Kdo přinese dne 
28. 10. ve 14 hodin sladký nebo slaný mouč-
ník vlastní výroby, může ochutnat výrobky 
dalších účastníků a zúčastnit se soutěže o za-
jímavé ceny.
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Vše začalo na 126. hasičském bále, jehož pra-
videlným účastníkem je Paul Basson, jež je 
jednatelem BFSA London District. Po uvítání 
na zahájení bálu jsme byli pozváni do Lon-
dýna, kde se letos uskutečnila v sobotu 3. 9. 
2016 slavnostní večeře v hotelu Double Tree 
By Hilton u příležitosti 350 let rozsáhlého po-
žáru Londýna. 
Za několik týdnů pak začala vlastní příprava 
cesty. Znamenalo to mnoho hodin komuni-
kace s Paulem Bassonem. Postupně jsme však 
začali jít vlastní cestou. To znamenalo zajištění 
letenek, ubytování a Oyster karty pro cestová-
ní dopravními prostředky Londýna. Zároveň 
jsme si nechali vyrobit trička se symboly na-
šich států.
Toto období neskutečně rychle uteklo a my 
najednou stáli na letišti v Praze. Letěli jsme 
rozdělení na dvě skupiny, v první bylo devět 
členů a v druhé členů pět. Let jsme absolvovali 
s českou společností Travel Servis a v Londýně 
přistáli na letišti Gatwick. Po průchodu letišt-
ní a celní kontrolou nás čekali hasiči z letištní 
jednotky. Ti nás potom provedli na nádraží. 
Odtud jsme vlakem cestovali do středu měs-
ta. A zde nás již čekal Paul Basson s Alistairem 
Milnerem a odešli jsme se ubytovat. Po krátké 
očistě jsme odešli na večeři do baru Night and 
Day. Na večeři jsme ochutnali jejich typická 
jídla např. Fish and Chips, Burger. Zde jsme 
vyčkali dojezdu druhé skupiny, která odlétala 
z Prahy až večer.
Druhý den ráno po opravdu bohaté snídani 
jsme všichni vyrazili na návštěvu do speciální 
hasičské stanice v Edmontnu, která je součástí 
LFB. Zde nás čekala nastoupená směna s při-
pravenou ukázkou používané techniky. Zde 
je nutno vyzdvihnout maximální úsilí přítom-
ných hasičů všechno nám ukázat. Všemu velel 
Daniel Alie, u kterého bylo vidět, že je opravdu 
profesionál a má obrovský respekt u družstva. 
Na památku bylo uděláno mnoho společných 
fotografií a na upomínku jsme všichni obdrželi 

propisku s logem LFB. Odpoledne jsme navští-
vili výškovou budovu Tower of London – Sky 
Garden, kde jsme vyjeli výtahem do 34. patra. 
Odsud byl nádherný výhled na celý Londýn. 
Poté jsme navštívili ještě Tower Bridge. A dru-
hý den byl u konce.
Třetí den jsme se vydali k Buckinghamu a jeho 
přilehlým zahradám. Zde jsme okolo poledne 
shlédli výměnu stráží na koních, opět jednu 
z nádherných tradic Londýna. Odpoledne jsme 
se vydali po stopách požáru z roku 1666, kte-
rý zachvátil velkou část Londýna. Požár začal 
jiskrou, která vylétla z pekařské pece Thomase 
Farynora (jež byl královským pekařem) v nedě-
li 2. 9. 1666 ve tři hodiny ráno a trval čtyři dny. 
V pondělí již hořelo 300 domů a celkový počet 
zasažených domů byl 13 000. Poté jsme se vrá-
tili na hotel a převlékli do našich slavnostních 
uniforem a společně vyrazili za mírného deš-
tě na slavnostní večeři. Zde jsme byli již oče-
káváni, každý měl své místo u stolu. Součástí 
byla živá produkce vážné hudby. Po  zahájení 
byly předneseny slavnostní projevy. Po těchto 
projevech přednesl zdravici pan Petr Dragoun 
a  předal naše dárky, hlavně vlajku Staré Huti 
a slavnostní stuhu na jejich prapor a nakonec 
sošku sv. Floriána, patrona hasičů. Při této slav-
nostní večeři obdržel náš starosta SDH pan 
Milan Kadlec vyznamenání za celoživotní práci 
u hasičů a to jak v profesionální činnosti, tak 
v činnosti dobrovolné. Na konec přednesli svo-
ji zdravici němečtí hasiči.
Poslední den ráno jsme se přesunuli do ka-
tedrály Sv. Pavla, kde byla u příležitosti výše 
uvedeného výročí sloužena mše svatá. Po pří-
chodu do katedrály jsme měli rezervovanou 
druhou řadu. Všem se nám zatajil dech v mo-
mentě, kdy varhaník sáhl do kláves a zvuk var-
han zaplnil každé místo v katedrále. Zvláště 
jsme vnímali velkou pýchu, když sloužící ar-
cibiskup nás zmínil ve své slavností řeči. Po 
opuštění katedrály jsme se vydali na autobus 
a zamířili na stadion Arsenalu. A návrat zpátky 

Návštěva starohuťských hasičů v Londýně
Končí první dekáda září, venku je neobvyklá teplota na tento čas a to přes 30° C. My sedíme v naší 
zbrojnici a všichni vzpomínáme na 4 nádherné dny, strávené ve Velké Británii. Ale po pořádku….

Obec Stará Huť,  
K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť, 

tel.: 318 522 269,  
www.starahut.eu

Sport

Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ 
Stará  Huť
Pondělí  19.00 hod. – cvičení seniorek – Jana
Úterý  20.00 hod. – cvičení pro dobrou  
 kondici – Lenka
Středa 9.30 hod. – cvičení pro rodiče   
 s batolaty – Jitka Romba
 10.30 hod. – kruhový trénink pro  
 ženy (s možností hlídání dětí) – J. Romba
 15.00 hod. – cvičení pro předškoláky  
 3–6 let – Jitka Romba
 19.00 hod. – MIX FIT posilování 
 s pomůckami – Veronika
 20.00 hod. – kruhový trénink pro  
 ženy – Jitka Romba
Čtvrtek 20.00 hod. – protahování s prvky  
 jógy, relaxace – Lenka
Neděle 18.00 hod. – kruhový trénink   
 (vhodné i pro muže) – Veronika 
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.  

na hotel, vzít si všechny kufry a batohy a po-
sledními kroky po Londýně se přesunout na 
nádraží. Tady jsme se již rozloučili s Paulem 
a pokračovali cestou na letiště. S takřka hodi-
novým zpožděním jsme se zpola obsazeným 
letadlem vrátili v pondělí brzy ráno do Prahy. 
Na závěr bych chtěl opravdu poděkovat Pau-
lu Bassonovi a Alistairovi Milnerovi za jejich 
snahu, za ukázku maxima toho nádherného, 
co se dá v Londýně za tak krátkou dobu vidět 
a hlavně s odborným výkladem. Rovněž po-
děkování patří Danielovi Aliemu a jeho speci-
ální jednotce v Edmontnu. Nakonec nemohu 
v poděkování vynechat všechny účastníky 
této výpravy na vynikající disciplínu.

Josef Havelka – jednatel SDH


















