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Územní pracoviště 
finančního úřadu na 
Dobříši bude zrušeno

V průběhu měsíců srpna a září se 
uskutečnilo za účasti města Dob-
říše několik jednání se zástupci 
ministerstva financí a generálního 
finančního ředitelství. Předmětem 
jednání byla diskuse o navrhova-
né právní úpravě spočívající ve 
zrušení 23 územních pracoviš 
finančních úřadů, mezi kterými 
je i územní pracoviště Dobříš. Ze 
strany ministerstva bylo argumen-
továno zejména a téměř výhradně 
ekonomickými důvody. Zástupci 
dotčených měst naproti tomu 
kladli důraz na zájmy občanů, na 
zachování dostupnosti finančních 
služeb pro širokou veřejnost. 
Ačkoli město Dobříš vyjádřilo opa-
kovaně svůj negativní postoj k plá-
novaným změnám a snažilo se 
o zachování územního pracoviště 
finančního úřadu na území měs-
ta, je dnes již jisté, že v průběhu 
příštího kalendářního roku bude 
formou vyhlášky vydané Minister-
stvem financí ČR územní pracoviš-
tě na Dobříši zrušeno a příslušným 
úřadem pro veškerou agendu se 
stane územní pracoviště v Příbra-
mi. Pro zmírnění dopadů pro ob-
čany ministerstvo přislíbilo zřízení 
kontaktních míst na období podá-
vání daňových přiznání s předpo-
kládanou přítomností 2 až 3 pra-
covníků. V současné době není 
znám přesný rozsah agendy, kte-
rou bude možné na kontaktních 
místech vyřídit, ani dosud vedení 
města nemá informace o tom, ve 
kterých prostorách bude kontakt-
ní místo otevřeno. Jakmile vedení 
města obdrží podrobnější infor-
mace týkající se zřizovaných kon-
taktních míst, bude vás prostřed-
nictvím DL informovat.

Mgr. Petra Neubergerová, 
místostarostka

10. listopadu 2015 zahraje v KD spolek Kašpar hru Václava Havla Audience. Ve známé jednoaktovce se představí v hlavních 
rolích Jakub Špalek a Jan Potměšil. 17. listopadu slavíme státní svátek, Den boje za svobodu a demokracii. Zhlédnutí hry našeho 

bývalého prezidenta Václava Havla bude jistě příjemnou událostí a příležitosti, jak jej oslavit. Více informací na str. 5.

Komunikace 

Úpravy místní komunikace uli-
ce Plk. B. Petroviče 
Současné vedení města ihned 
po nástupu na radnici dalo zpra-
covat projektovou dokumentaci 
a v dubnu tohoto roku podalo 
žádost o dotaci Regionální ope-
rační program Střední Čechy na 
rekonstrukci komunikace. V červ-
nu pak byla dotace schválena. 
Dne 30. září 2015 bylo předáno 
hotové dílo. Projekt zahrnoval 
výměnu stávajícího povrchu z ka-
menných kostek na asfalt. Díky 
tomu došlo ke snížení akustické 
zátěže, na což si místní obyvatelé 
oficiálně několikrát stěžovali (více 
na str. 4). 

Ulice Rukavičkářská 
Již od roku 2005 žádají občané ži-
jící v Rukavičkářské ulici a jejím 
okolí o opravu této komunikace 
a výměnu povrchu komunikace 
z kamenných kostek na asfalt. Mi-
nulé vedení jejich žádosti bohužel 
nevyhovělo. Stávající vedení města 
Dobříše tuto situaci řeší, návrh na 
opravy komunikace již prošel ra-
dou města a byl zahrnut do návrhu 
rozpočtu na rok 2016. Pokud tento 
návrh schválí zastupitelstvo města, 
opravy ulice Rukavičkářské by měly 
příští rok začít. 

Ulice Fričova, navýšení parko-
vacích míst 
Na konci května byly ukončeny sta-
vební práce na projektu „Stavební 
úpravy místní komunikace v ul. 

Fričova. Nyní se dokončuje dalších 
7 parkovacích míst ve vnitrobloku 
v dané lokalitě, z toho jedno parko-
vací místo bude určeno invalidům. 
Radnice původně navrhovala min. 
dvojnásobné navýšení parkovacích 
míst, bohužel narazila na odpor 
části místních občanů. Stavbu za-
jišuje firma STRABAG, a.s., celková 
cena je stanovena na 497 058 Kč 
bez DPH. 

pokračování na straně 2

Zprávy z tiskové konference 14. 10. 2015 
Starosta města Mgr. Stanislav Vacek informoval novináře o aktuálních zá-
ležitostech týkajících se činnosti města a městských organizací a o připra-
vovaných projektech. 
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Zprávy z tiskové konference  
14. 10. 2015 

pokračování z titulní strany
Současně byl opraven i propojovací chodník 
ve vnitrobloku, kde se vyměnil stávající povrch 
a byl nově odvodněn celý chodník. Celý projekt 
má za cíl zvýšit pohodlí a bezpečnost občanů 
žijících v této lokalitě.

Nový systém parkování 
Město Dobříš připravilo koncepci na nové par-
kování ve městě Dobříši. S nynějším provozo-
vatelem parkovacího systému Citymetr byla 
vypovězena smlouva. Důvodem jsou stávající 
parkomaty, které nevydávají parkovací lístky. 
Záměr projednala v říjnu RM. Nový systém by 
měl platit od ledna 2016. První fází výměny par-
kovacího systému na Mírovém náměstí bude 
oprava chodníků. 
Hlavní body revitalizace parkovacího systému: 
1) Parkovací stání v ulici Pražská (před 
prodejnou COOP) – parkovací systém s par-
kovacím automatem (2 ks) s placeným stáním 
¼ h./5 Kč. Doba placeného stání Po–Pá 7.00–
17.00 hodin, So 7.00–12.00 hodin. 
2) Parkovací stání na Mírovém náměstí – 
parkovací systém s parkovacím automatem 
(2 ks) s placeným stáním v režimu 1 hodinu 
zdarma. Parkovací lístek nutný i na 1 hodinu 
zdarma. Další hodina placeného stání bude 
stát 20 Kč. Doba placeného stání Po–Pá 7.00– 
17.00 hodin, So 7.00–12.00 hodin. 
3) Parkovací stání na Mírovém náměstí (za 
radnicí) budou pro veřejnost nepřístupná. 
Parkovat zde bude možné s placenými očíslova-
nými rezidenčními kartami. 
4) Parkovací stání na vyhrazeném parkovi-
šti v ulici Hornická (za sokolovnou) budou 
v obdobném režimu jako parkování na Mírovém 
náměstí před radnicí. 
V této souvislosti, radnice doporučuje více vyu-
žívat nedaleké parkoviště P+R v Pražské ul., kde 
řidiči zaplatí za 24hod. stání pouze 10 Kč.

Doprava a projekty města Dobříše 

Úsekové měření 
Město Dobříš chystá úsekové měření v části 
ulice Pražská od autobusové zastávky u Bob-
catu po křížení s ulicí Nad Prachandou. Nyní je 
vypsané výběrová řízení na firmu, která bude 
zajišovat dodávku, instalaci a zprovoznění ka-
merového systému, včetně příslušenství pro 
měření úsekové rychlosti. Do konce listopadu 
tohoto roku by mělo být úsekové měření spuš-
těno. Na jaře letošního roku proběhlo kontrolní 
měření rychlosti v tomto úseku a měření počtu 
projíždějících aut. Denně zde v průměru proje-
de kolem 5 000 aut v obou směrech. Povolená 
rychlost je zde 50 km/hod. Víc než polovina řidi-
čů povolený rychlostní limit překračuje, 200 vo-
zidel denně směrem od Prahy zde projede rych-
lostí přes 60 km/hod., více jak 30 aut denně 
zde projíždí rychlostí přes 70 km/hod. Některá 
z měřených vozidel zde projížděla i rychlostí nad 
90 km/hod. 
V případech, kde bude přestupek spolehlivě 
zjištěn, nepůjde přestupek za řidičem, ale za 
majitelem auta. Toho vyzve odbor dopravy k za-
placení pokuty. Řidič za takový přestupek nepři-
jde o body, ale zaplatí peněžitou pokutu. Cílem 
instalace úsekového měření je zklidnění dopra-

vy a hlavně zajištění větší bezpečnosti v tomto 
úseku. 
Další úsekové měření je do budoucna připravo-
váno i v ulici Plk. B. Petroviče a mohou následo-
vat i další lokality.

Komenského náměstí 
V současnosti se zpracovává studie, která revi-
duje původní projekt náměstí, následně bude 
zahájena činnost na zpracování projektové do-
kumentace pro povolení stavby. Před realizací 
povrchů je nutná celková oprava stávajícího vo-
dovodu, splaškové a dešové kanalizace. 

Dne 24. září 2015 se sešel poradní sbor komise 
pro místní rozvoj. Na tuto schůzi byla pozvána 
i širší veřejnost a tento projekt byl zde před-
staven. Cílem projektu je zatraktivnit tuto část 
města, prostřednictvím změny povrchu, obnovy 
zeleně, zklidnění dopravy, změny parkovacího 
režimu, umístění sochy obětem 1. světové války 
(jednání s majiteli pozemku), opravy a obnovy 
inženýrských sítí a dalších drobných úprav. Do-
jde k redukci parkovacích stání (24 míst) s mož-
ným omezením v případě konání kulturních 
a společenských akcí.  
Pracovní návrh – vizualizace (FAM ARCHITEKTI) 
na úpravu Komenského náměstí. 

Společenský dům 
Projekt na společenský dům je ve fázi zpraco-
vání projektové dokumentace. Jsou hotové 
průzkumové práce a studie. Do konce listopa-
du 2015 bude zpracována dokumentace pro 
územní rozhodnutí a poté bude město žádat 
o vydání územního rozhodnutí (březen 2016). 
Pak bude následovat zpracování dokumenta-
ce pro stavební povolení a získání stavebního 
povolení, aby město bylo připravené a mohlo 
žádat o dotaci. Předpokládané náklady na celý 
projekt jsou ve výši cca 30 mil. Kč. Studie byla 
projednána na jednání poradního sboru komise 
pro místní rozvoj, které proběhlo 24. 9. 2015 za 
přítomnosti členů komise a širší veřejnosti. Po-
doba návrhu: hlavní sál pro cca 144 sedících di-
váků s mobilním hledištěm, zázemí pro občerst-
vení, 2 klubovny, malý přednáškový sál a zázemí. 
Součástí návrhu je i úprava zeleně v okolí a vy-
budování 20 parkovacích míst v bezprostřední 
blízkosti společenského domu.

Zimní stadion 
Zimní stadion v Dobříši bude letošní zimu opět 
uveden do provozu. Od listopadu 2015 (podle 
klimatický podmínek) se plánuje zahájení pro-
vozu na stadionu. Na zprovoznění stadionu byl 
z rozpočtu města vyčleněn 1 000 000 Kč. Zatím 
provádí firma DOKAS opravu pochozích ploch 
a mantinelů, včetně madel a okopných desek. 
Probíhají i drobné opravy plochy a střechy. Pro-
běhlo repasování mikrověže a kompletní oprava 

technologie s důrazem na minimalizaci nákladů. 
Byla zakoupena plynová rolba (víceúčelová). 
Řeší se i personální zajištění. Díky zveřejnění ak-
tuálních informací o zimním stadionu se již hlásí 
první zájemci o pronájem plochy. Dalším, aktu-
álním, krokem je podání dotace na zastřešení 
stadionu a posléze na rekonstrukci ubytovny.

Změna vánočních dekorativních motivů na 
sloupech veřejného osvětlení 
Firma BON JOUR ILLUMINATION vyhrála výbě-
rové řízení na výměnu vánočních dekorativních 
motivů na sloupy veřejného osvětlení. S výmě-
nou motivů se počítá již na tuto sezonu. Hlav-
ním důvodem obnovy starých motivů je neeko-
logičnost a zastaralost. Nové LED motivy vydrží 
déle a jsou méně poruchové. Město Dobříš 
bude samo zajišovat instalaci a údržbu. 
Celková cena zakázky je 256 520 Kč vč. DPH.

Poradní sbory 

• Na návrh Okrašlovacího spolku Dobříš byl ra-
dou města nově jmenován do poradního sboru 
komise RM pro školství a spolkovou činnost, do 
komise RM pro místní rozvoj a do komise RM 
pro ekonomiku pan Čeněk Brabec.
• Rada města Dobříše jmenovala na svém jed-
nání dne 7. 10. 2015 nový poradní sbor pro 
bezpečnost a veřejný pořádek pro komisi 
RM pro správu majetku ve složení: Ing. Bc. 
Helena Pekaríková (ČSSD), Mgr. Petra Neuber-
gerová (TOP 09), Mgr. Jitka Urbanová (ODS) 
a Ing. Vojtěch Mujgoš (ANO 2011). 
• Dohledem nad činnostmi souvisejícími se 
správou majetku města a řízením Městské 
policie Dobříš byla, jako uvolněný člen ZM, 
jmenována od 1. 12. 2015 Ing. Markéta Čer-
máková, MBA. Podle slov pana starosty města 
velká část záležitostí kolem veřejného pořádku, 
jako např. dodržování OZV města, udržování ze-
leně, ochrany majetku města a občanů, těsně 
souvisí s činností MP a současně i s výkonem 
funkce předsedkyně komise RM pro správu ma-
jetku, kterou byla Ing. M. Čermáková RM pově-
řena. Z jeho pohledu je proto jmenování M. Čer-
mákové řízením MP Dobříš logické.
O dotačních titulech a již realizovaných ak-
cích informujeme čtenáře prostřednictvím 
zpráv projektových manažerů MěÚ Dobříš, 
viz níže v textu.

propagace MěÚ, jka-red.

Grantové řízení Fondu 
sportu, kultury a volného 
času města Dobříše  
pro rok 2016

Lhůta pro podání žádostí je od 1. listopadu 
2015 do 30. listopadu 2015.
Od roku 2016 se mění způsob možností podá-
vání žádostí do několika kategorií. Věnujte pro-
sím pozornost novým pravidlům.

Město Dobříš informuje: 

aktuální výběrová řízení na obsa-
zení pracovních míst jsou zveřejněna na strán-
kách města Dobříše, www.mestodobris.cz. 
Sledujte webové stránky města pro bližší infor-
mace. 
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ZM vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání finančního výboru Zastupi-

telstva města Dobříše.
• Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska 

a Novoknínska za rok 2014.
• Zprávu k balíčku zákonů regulující ha-

zardní hry – doplnění informací z jednání 
zastupitelstva z 16. 12. 2014. ZM uloži-
lo RM připravit variantní návrhy vyhlášky 
o omezení, případně zákazu výherních hra-
cích automatů a přehled o účinnosti tako-
výchto opatření ve městech, kde k tomuto 
omezení či zákazu bylo přikročeno.

ZM schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 4/2015 vč. přehle-

dů o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu 
k 31. 8. 2015. Celkový objem příjmové strán-
ky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou 
navyšuje o 5 100 tis. Kč a výdajové stránky 
o 860 tis. Kč. Rozpočtová rezerva se tímto 
opatřením zvýší o cca 4 240 tis. Kč na celko-
vých 14 685 tis. Kč.

• Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017.
• Cenu vodného a stočného od 1. 1. 2016. 

Vodné ve výši 40,30 Kč a stočné ve výši 
29,50 Kč za m3 vč. DPH (viz DL 10).

• Zásady a statut Fondu sportu kultury 
a volného času města Dobříše (viz níže).

• Bezúplatný převod pozemků, parc. č. 
2451/4 (Na Nábřeží) a 2523/12 (Anenská) 
v k. ú. a obci Dobříš, od státu na město Dobříš.

• Kupní smlouvu – odkoupení pozemku pod 
komunikací, parc. č. 1519/110 v k.ú. Dobříš – 
lokalita Vlaška. Výměra pozemku činí 186 m2. 
Celkem město Dobříš uhradí 11 160 Kč.

• Kupní smlouvu na prodej pozemku, parc. č. 
st. 41/3, jehož součástí je budova č.p. 688 
v k.ú. a obci Dobříš (Karnetova zahrada). Za 
cenu nabídnutou ve veřejné soutěži ve výši 
811 111,00 Kč.

• Kupní smlouvy s vítězi veřejných soutěží na 
koupi pozemků v k.ú. a obci Dobříš (lokalita 
Větrník):
Pozemek, parc. č. 1437/262, o výměře 
654 m2 v k.ú. a obci Dobříš, za nabídkovou 
kupní cenu ve výši 1 510,00 Kč/m2.
Pozemek, parc. č. 1437/258, o výměře 628 m2 
odděleného z pozemku parc. č. 1437/2 v k.ú. 
a obci Dobříš, za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 1 510,00 Kč/m2.
Pozemek, parc. č. 1437/256, o výměře 624 m2 
odděleného z pozemku parc. č. 1437/2 v k.ú. 
a obci Dobříš, za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 1 510,00 Kč/m2.

• Dohodu o narovnání ve smyslu uznání 
vlastnického práva jiného vlastníka k pozem-
ku v k. ú. a obci Dobříš (ul. Za Poštou). Poze-

Jaké jsou hlavní změny ve Fondu sportu, kultury 
a volného času? 
Zásadní změnou v pravidlech  FSKVČ je rozděle-
ní do 4 programů dotačních titulů. 
Program č. 1 – jednoroční grant na činnost 
pro sportovní nebo tělovýchovné organiza-
ce a organizace pro volnočasové aktivity
Program je určen subjektům, které provozu-
jí celoročně (min. 10 měsíců v roce) sportovní 
nebo tělovýchovnou činnost nebo volnočasové 
aktivity na území města Dobříše. V rámci oblasti 
volnočasových aktivit lze zařadit i subjekty ak-
tivní v oblasti sociálních služeb. Subjekt může 
podat pouze 1 žádost.

Program č. 2 – jednoroční grant na činnost 
pro kulturní a umělecké organizace
Určen subjektům, které provozují celoročně 
(min. 10 měsíců v roce) kulturní či umělecké 
aktivity, např. divadelní, hudební, taneční, vý-
tvarné, filmové a multimediální, na území města 
Dobříše. Subjekt může podat pouze 1 žá-
dost. 

Program č. 3 – jednoroční grant na jednot-
livé projekty realizované ve městě Dobříši
Program je určen pořadatelům jednotlivých akcí 
ve všech oblastech, v nichž jsou granty udělo-

vány. Stěžejní náplní je vlastní produkce či ko-
produkce programů pro veřejnost. Grant je udě-
lován na projekty oživující sportovní, kulturní či 
společenský život ve městě Dobříši. Subjekt 
může podat pouze 2 žádosti na projekty 
s rozdílným obsahem.

Program č. 4 – jednoroční grant na podpo-
ru činnosti či projektu pro jednotlivce
Určen pro jednotlivce na podporu jejich činnos-
ti či jejich projektů v oblasti sportu a tělovýcho-
vy, kultury, umění a volnočasových aktivit. Určen 
pro projekty nebo činnosti jednotlivců, které 
výrazně prezentují či propagují město Dobříš. 
Jednotlivec může podat jenom 1 žádost. 

Kdo všechno může o grant požádat? 
O grant mohou žádat subjekty (fyzické a práv-
nické osoby), které provozují tělovýchovnou, 
kulturní, uměleckou činnost či volnočasové ak-
tivity na území města Dobříše.

V jakém termínu mohou subjekty či jednotlivci 
o grant žádat? 
Lhůta pro podání žádostí ve vyhlášeném gran-
tovém řízení je od 1. listopadu 2015 do 30. lis-
topadu 2015. 

Informace ze 6. zasedání ZM Dobříše 
Veřejné zasedání ZM se uskutečnilo dne 17. září 2015 v KD. Jednání bylo přítomno 18 členů ZM. 
Z jednání se předem omluvili: RNDr. Jiří Kastner, Mgr. Ivana Lenerová a Ing. Martin Musil. 

mek parc. č. 348/205 (orná půda), o výměře 
3 m2 v k.ú. a obci Dobříš. 

• Směnnou smlouvu – směna pozemku 
(ul. Mládeže) za pozemky pod komunikací 
(ul. Trnková/Šípková).

• Upravené stanovy dobrovolného svaz-
ku obcí „Region Dobříšsko a Novoknínsko“ 
a zakladatelské smlouvy. ZM uložilo RM 
předložit ekonomický rozbor, v němž bude 
zohledněna výhodnost podmínek spoluprá-
ce v rámci činnosti svazku obcí „Region Dob-
říšsko a Novoknínsko“.

• Pověření uvolněného člena ZM, Ing. Mar-
kéty Čermákové, MBA, řízením městské po-
licie a dohledem nad činnostmi souvisejícími 
se správou majetku města od 1. 12. 2015.

ZM neschválilo
• Žádost o pořízení změny územního plá-

nu – Dobříš, parc. č. 852/39 – změna z plochy 
NZ (pozemky zemědělského půdního fondu, 
pěstební plochy, pastevectví, přístřešky pro 
zvířectvo a skladování plodin) na plochu VZ 
(výroba a skladování – zemědělská a lesní vý-
roba). 

• Odkoupení pozemku, parc. č. 779/16, 
parc. č. st. 1068 (součástí budova č.p. 938) 
v k.ú. a obci Dobříš, od Lesů ČR. Pozemek 
a budova v ul. Příbramská (bývalá adminis-
tr. budova Lesů ČR). Nabídnut přímý prodej 
městu za cenu 10 000 000,00 Kč. 

Zdroj: zápis ZM, red. kráceno

Nová pravidla Fondu sportu, kultury 
a volného času města Dobříše
Zastupitelstvo města Dobříše schválilo na svém veřejném zasedání dne 17. 9. 2015 nová kritéria 
pro hodnocení žádostí o podporu projektů a zrevidovala statut Fondu sportu, kultury a volného 
času města Dobříše. Vše připravil a koordinoval člen rady města, p. Radek Řechka, kterého jsme se 
zeptali na změny a novinky ve FSKVČ.

Jaká je předpokládaná částka vyčleněná v roz-
počtu města na granty?
Celkový objem peněžních prostředků vyčle-
něných v rozpočtu města Dobříše na podporu 
účelu stanoveného v grantovém řízení je dle 
statutu 1,7 % z daňových a nedaňových příjmů 
schváleného ročního rozpočtu města, což před-
pokládám, že po schválení rozpočtu v prosinci 
2015 bude činit cca  2 200 000 Kč.

Kdo a jak se bude rozhodovat u udělování gran-
tů? 
O rozdělení jednotlivých grantů organizacím či 
jednotlivcům bude rozhodovat grantová komi-
se, sestavená speciálně k tomuto účelu. Počet 
členů a složení grantové komise stanovuje svým 
usnesením Rada města Dobříše. Hodnocení žá-
dostí o poskytnutí grantu z FSKVČ se řídí schvá-
lenými a platnými dokumenty, zejména zásada-
mi pro poskytování grantů z FSKVČ, kritérii pro 
hodnocení žádostí o granty z FSKV4 a progra-
mem dotačních titulů.
Plné znění těchto dokumentů najdete na webo-
vých stránkách města Dobříše. 
Novinkou při rozdělování grantů bude i to, že 
organizace či jednotlivci budou moci svůj pro-
jekt v krátkosti představit grantové komisi při 
osobním jednání. 
Jelikož se jistě jedná o změnu mající vliv na ne-
jednoho občana nebo dokonce organizaci v na-
šem městě, byli pozváni zástupci všech spolků 
na společné setkání, kde se osobně tyto změ-
ny prezentovaly. Schůzka proběhla dne 19. 10. 
2015 v kulturním domě.

Nikol  Sevaldová, 
propagace města Dobříše
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Slavnostní otevření 
budovy městské 
polikliniky v Dobříši
Dne 14. 10. 2015 byla slavnostně otevřena 
budova městské polikliniky, která v roce 2015 
prošla kompletním zateplením. Dále došlo ke 
zlepšení estetického vzhledu anglického dvorku 
u hlavního vstupu do objektu. Přestřižení pás-
ky učinili zástupci města – Mgr. Stanislav Vacek, 
Mgr. Petra Neubergerová, Ing. Tomáš Hadžega, 
Ing. Markéta Samcová, zástupce zhotovitele, 
Ing. Radomil Šrůt, technický dozor investora – 
Jan Stamberg, jednatel Střediska zdraví, spol. 
s r.o. – Mgr. Tomáš Vokurka. Slavnostní otevření 
proběhlo v příjemné atmosféře. Přejeme všem 
občanům, a se jim v „novém“ Středisku zdraví 
líbí.

Celkové náklady projektu činí 5 521 377,98 Kč 
bez DPH, výše poskytnuté dotace činí 
2 743 203,40 Kč, spoluúčast činí 2 778 174,58 Kč. 

Realizace projektu Zateplení budovy městské poli-
kliniky v Dobříši (reg. číslo CZ.1.02/3.2.00/13.21873) 
je podporována z prostředků Státního fondu ži-
votního prostředí a z Fondu soudržnosti EU.

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka, 
odbor místního rozvoje

Dne 26. 10. 2015 v 10.00 hodin proběhlo 
slavnostní otevření zrekonstruované komu-
nikace v ulici Plk. B. Petroviče. U přestřižení 
vítací pásky byli přítomni zástupci všech sub-
jektů, které se na realizaci projektu podílely.

Projekt s názvem „Úpravy místní komunikace 
v ul. Plk. B. Petroviče, Dobříš“ byl realizován 
v období květen–říjen letošního roku za po-
moci spolufi nancování z Regionálního operač-
ního programu Střední Čechy. Celkové náklady 

projektu činily 5 985 091,15 Kč s DPH, přičemž 
dotace byla poskytnuta ve výši 85 % ze způso-
bilých výdajů.
Stavební práce prováděla společnost STRABAG, 
a.s., které patří naše poděkování za dobře odve-
denou práci. V rámci projektu byl vyměněn stá-
vající povrch z kamenných kostek za asfalt, a to 
v úseku od křižovatky s ulicí U Slovanky až po 
hranu křižovatky s ulicí Part. Svobody. Dále byl 
zrekonstruován prostor kolem autobusové zastáv-
ky, obnoveno vodorovné značení a zrušen jeden 
nevyhovující přechod pro chodce. Díky realizova-
ným opatřením došlo ke snížení akustické zátěže 
v řešené lokalitě i v blízkém okolí a k celkovému 
zvýšení bezpečnosti a pohodlí silničního provozu. 
Samotné realizaci projektu předcházela na jaře 
oprava dotčených inženýrských sítí, aby se do 
budoucna omezily nutné zásahy do nového po-
vrchu komunikace.

Depozit vozidel
Na základě novely zákona odbor správních agend MěÚ Dobříš upozorňuje a vyzývá majitele vozi-
del, která byla dočasně vyřazena z provozu (dána do depozitu) před 30. červnem 2013, na jejich 
povinnost dostavit se do konce roku 2015 na registr vozidel a prostřednictvím formuláře sdělit, kde 
se fyzicky nacházejí a jaký je účel jejich využití. Pokud nebude tento termín ze strany majitelů vozi-
del dodržen, tato vozidla administrativně zaniknou a v budoucnu již nikdy nebudou provozována. 
V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013) mají jejich majitelé rovněž 
povinnost nahlásit údaje o vozidlech, avšak nehrozí jejich administrativní zánik. Nicméně v takovém 
případě hrozí fi nanční postih až do 50 000 Kč. 
Zároveň prosíme všechny občany, kteří tento úkon na agendě registru vozidel budou provádět, aby 
návštěvu neodkládali na poslední chvíli z důvodu přetížení agendy registru vozidel.    

Bc. Zdeněk Černohorský, DiS., vedoucí odboru správních agend

Péče o veřejné plochy – veřejnou zeleň
Dovolte mi, abych volně navázala na článek, který byl otištěn v DL č. 7–8 na téma „Péče o veřejné 
plochy potřebuje jasná pravidla“. 
Dobříš má řadu vnitrobloků, dvorků i předzahrádek, které slouží svým obyvatelům k oddechu, za-
hradničení i jako místa sousedského setkávání a poklábosení. Obyvatelé mnoha těchto obytných 
domů o tyto prostory příkladně pečují, a tím přispívají ke zvyšování kvality života na Dobříši. Uvě-
domujeme si, jak je tento společný zájem důležitý a chtěli bychom ho ještě více podpořit. Proto 
bychom chtěli apelovat na majitele rodinných domů, místní bytová družstva a sdružení vlastníků 
bytových jednotek, abychom vzájemnou písemnou dohodou tuto činnost zlegalizovali. Předmětem 
dohody bude specifi kace spolupráce při úpravě, péči a údržbě zeleně na pozemku ve vlastnictví 
města Dobříš. Další fází bude nabídka bezplatného pronájmu pozemků okolo rodinných a byto-
vých domů vlastníkům za účelem parkových úprav. Naším přáním je vznik dalších krásných míst, 
a tím příspěvek k přívětivému a esteticky hodnotnému prostředí našeho města. 
Na závěr dovolte, abychom poděkovali za úsilí mnoha spoluobčanů, kteří neváhají vynaložit svůj 
čas, peníze a lásku na péči o několik metrů čtverečních veřejných ploch. Přinášejí potěšení nejen 
sobě, ale i všem kolemjdoucím, a za to si zaslouží naše uznání. 

Bc. Klára Loudová, úsek majetku města

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, Vám nemohou být nadále 
bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání občánků. Pokud budete 
mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, 
abyste nám toto nahlásili osobně na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.

Vítání se mohou zúčastnit pouze děti, které mají 
trvalý pobyt v Dobříši.
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313.

ADVENTNÍ dobříšský 
regionální trh výjimečně 
v NEDĚLI 29. 11. 2015

Srdečně vás zveme na adventní dobříšský re-
gionální trh. Uskuteční se na první adventní 
neděli 29. 11. 2015 od 9.00 hod. do 13.00 

hod. (pozor na změnu 
dne a času!!!). Přijte si 
nakoupit dárky a dobroty 
od regionálních prodejců 
s vánoční tématikou, vy-
chutnat si svařené víno, 
teplé mošty či dobrou 
kávu a užít si začínající 

vánoční atmosféru u poslechu dobré hudby. Se-
znam prodejců, kteří se adventních trhů zúčast-
ní, najdete týden před konáním trhu na face-
bookových stránkách města Dobříš – https://
www.facebook.com/mestodobrisofi cialni.
Těšíme se na vás.

Slavnostní otevření komunikace 
v ul. Plk. B. Petroviče, Dobříš

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš
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�� 1.�11.�Vernisáž�výstavy:�Volání�k�Wakan�
Tankovi�−�Iva�Vodrážková�

Výstava představuje soubor textilií a maleb in-
spirovaných myšlením severoamerických indiá-
nů, kteří vnímají svou kulturu i sebe v duchovní 
sounáležitosti se Zemí.

Tato sounále-
žitost posky-
tuje umělkyni 
i n s p i r a t i v n í 
prostor k těs-
nějšímu pro-
pojování sou-
vislostí a věcí 
mezi přírodou 
a kulturou. 
Textilní koláže 
a malby vznika-
jí hravou kom-
pozicí struktur 

a barev, které se utvářejí spontánně z amorfních 
tvarů. Obrazy jsou naplněny motivy vegetace, 
zvířectva, živlů, nebeských těles, někdy pozna-
telných, jindy abstraktních.
Iva Vodrážková (1951) vystudovala výtvar-
ný obor na Pedagogické fakultě v Olomouci 
v r. 1974. V době normalizace nemohla učit 
ani vystavovat, protože aktivně spolupracovala 
s lidmi z okruhu Charty 77, VONSu a byla sou-
částí undergroundové kultury. Od roku 1990 učí 
na ZUŠ v Praze, vystavuje doma i v zahraničí. 
Bližší informace na www.ivavodrazkova.wz.cz
KD Dobříš, výstavní sál. Vernisáž se usku-
teční v neděli 1. listopadu od 17.00 hod. 
Výstava potrvá do 29. 11. 2015. Otevřeno 
po–čt 9−16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14−16 hod.

�� 10.�11.�AUDIENCE�/�Václav�Havel�−�diva-
delní�představení

Zveme vás na slavnou aktovku o parado-
xech našeho předního dramatika v podá-
ní nezávislého divadelního spolku Kašpar. Tuto 
inspirativní divadelní scénu založil Jakub Špalek 
s několika dalšími herci – přáteli, mezi které pa-
tří i Jan Potměšil. Od roku 1994 je Jakub Špalek 
ředitelem Divadla v Celetné, které je i domov-
skou scénou spolku Kašpar.

Děj aktovky se odehrává v 70. letech v kan-
celáři jednoho malého, bezvýznamného 
pivovaru, kde místní sládek a spisovatel 
Vaněk (co tu za trest koulí sudy) společně 
zjistí, že je to všechno na hovno. To jsou 
paradoxy, co?! 
Autor: Václav Havel, režie: Jakub Špalek, hrají: 
Jan Potměšil, Jakub Špalek. 
Délka představení: 50 min. bez přestávky.

PŘIPRAVUJEME  
NA PROSINEC

6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsví-
cení vánočního stromu 
Tak jako každý rok přivítáme advent a blížící 
se vánoční svátky na dobříšském náměstí.
„Družina svatého Mikuláše letos navští-
ví dobříšské náměstí v neděli 6. prosin-
ce a jako již tradičně s velkou pompou. 
Program začíná v 16 hodin a můžete se 
těšit na děti z místních základních a ma-
teřských škol, které nám zazpívají. Ne-
cháme se překvapit, ale snad vystoupí 
i zástupci z místních kapel jako je Robin, 
Wocaties band a Každej Rock Jinak se 
speciální písní pro tuto příležitost,“ při-
blížil chystaný kulturní program Ivan Sutnar 
ze spolupořádajícího spolku DISK Dobříš. 
Nebude chybět ani sladká mikulášská na-
dílka, rozsvícení vánočního stromu a vá-
nočního osvětlení. Program ukončí tradičně 
úchvatný ohňostroj v cca 18.00 hodin. Ne-
děle 6. prosince, Mírové náměstí Dobříš 
od 16.00 hodin.

18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT na zámku
Zámek Dobříš – zrcadlový sál od 19.30 hod.
Hrají: Symfonikové Českého rozhlasu
Sólisté: Jan Mráček – housle, Ondřej 
Brousek − klavír, umělecký přednes, Ka-
rel Untermüller – viola. Režie koncertu: 
Ludvík Sklenář
Program: Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, 
Smetana, Ravel a dal. 
Pořádá: KS Dobříš, předprodej vstupe-
nek od 3. 11. 2015 v IC Dobříš, telefon:  
318 523 422.

26. 12. Divadelní představení 
            − Disk Dobříš

27. 12. Taneční čaje 

Výstava v KD

KD Dobříš, společenský sál, úterý 10. lis-
topadu od 19.30 hod. Vstupné: předprodej 
180 Kč; na místě 220 Kč. Předprodej vstu-
penek v Informačním středisku Dobříš od 
19. 10. 2015. 

�� 20.�11.�Shilpa�Ray�&�Her�Happy�Hookers�
(USA)�−�koncert

Tuto dámu a její kapelu byste si neměli nechat 
ujít. Shilpa Ray & Her Happy Hookers je hlasi-
tý soulově rockový kabaret s punkovým nábojem. 
Shilpa Ray patří k nejzajímavějším hlasům, jaké 
současný rockový New York nabízí. Je nám ctí, 
že v rámci turné vystoupí i na Dobříši v kulturním 
domě. Bude to jistě velký hudební zážitek.

Shilpa figuruje v aktuální sestavě doprovod-
né kapely Nicka Cavea (The Bad Seeds), Nick 
Cave o ní řekl: „Shilpa Ray je jedním z největších 
fenoménů, které jsem zaznamenal za dlouhou dobu. 
Prorokuji ji velkou budoucnost!“ Se svojí vlastní ka-
pelou mu předskakovala i na posledních dvou 
turné. Koncertovala také s Patti Smith a Acid 
Mothers Temple. Do Evropy na podzim Shil-
pa Ray přijíždí se svojí kapelou a novým albem 
Last Year’s Savage, které právě vyšlo. 
KD Dobříš, společenský sál, pátek 20. lis-
topadu od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 
180 Kč; na místě 210 Kč. Předprodej vstu-
penek od 2. 11. v Trafice u Davida, Míro-
vé nám., Dobříš. Rezervace vstupenek pro 
zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.
 
POZOR: Plánovaný koncert kapely Zrní se 
bohužel z vážných důvodů přesouvá na 
26. 2. 2016. Kapela i pořadatelé z KD dě-
kují za pochopení. Věříme ale, že náhrada 
je víc než lákavá...

�� 27.�11.�Doctor�Victor�−�rock
Kapela Doctor Victor sází na vlastní repertoár po-
stavený na kytarových riffech, soulovém groovu, 
skvěle sezpívaných vokálech a image 70. let.

Vznikla v Praze roku 2012. Do povědomí veřej-
nosti se zapsala rockově laděnými songy pře-
vážně vlastní tvorby, brilantními kytarovými riffy 
a neokoukanou energickou show. V tvorbě kape-
ly se odráží jasné prvky blues. Pozornost rocko-

vé scény na sebe kapela strhla vítězstvím v sou-
těži Hard Rock Rising 2013 a poté i v soutěži 
Global Battle of Bands Czech Republic 2013. 
Své kvality kapela potvrdila, když se na celo-
světovém finále soutěže Global Battle of Bands 
v roce 2014 v Chiang Mai v Thajsku umístila na 
druhém místě.
V roce 2014 kapela vystupovala na významných 
festivalech i soukromých akcích, zahajovala 
rockový festival Rock for Churchill a jako jediná 
předkapela provázela slavnou skupinu LUCIE na 
jejím tour.
Vstupné: předprodej 150 Kč; na místě 
180 Kč. Předprodej vstupenek od 9. 11. 
v Trafice u Davida, Mírové nám., Dobříš. 
Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří ne-
jsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

�� 29.�11.�Taneční�čaje�
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom. Za organizá-
tory z Okrašlovacího spolku Dobříš zve Martin 
Zajíček.
KD Dobříš – společenský sál, neděle 29. lis-
topadu od 17 hodin, vstupné dobrovolné. 



6 DOBŘÍŠSKÉ LISTY

V naší spotřebitelské poradně se množí 
dotazy klientů, zda lze vrátit zboží a poža-
dovat vrácení peněz i při jeho zakoupení 
v kamenné prodejně.
„Zakoupil jsem jako dárek knihu a při obdaro-
vání jsem zjistil, že ji osoba již vlastní. Mohu ji 
vrátit v daném obchodě zpět a požadovat vrá-
cení peněz?“
„Dobrý den, zakoupil jsem anatomický polštář 
v kamenné prodejně a platil jsem kartou. Mám 
nárok na vrácení peněz, pokud zboží vrátím do 
14 dnů?“ 
„Před dvěma dny jsem zakoupil notebook a nej-
sem s ním spokojený. Mohu jej bez problémů 
vrátit?“
Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží 
ve 14denní lhůtě je možné pouze v případě, kdy 
jste zboží zakoupili prostřednictvím jednoho 

z prostředků pro komunikaci na dálku (internet, 
e-mail, telefon), případně mimo obvyklé pro-
story k podnikání. V případě koupě v kamenné 
prodejně 14denní lhůta pro odstoupení neplatí, 
výjimkou by byl případ, kdy by prodejce stanovil 
možnost odstoupit od kupní smlouvy ve svých 
obchodních podmínkách jako nadstandardní 
službu. V tom případě je pak na prodejci, jaké 
stanoví pro tento nadstandard podmínky.
Kupující by se tak měl před koupí vždy informo-
vat, zda lze případně zboží po jeho zakoupení 
vrátit nebo vyměnit za jiné. 

Obrátit se na nás můžete i s dalšími dotazy 
na telefonním čísle 326 550 101 v pondělí 
a středu od 9.00 do 17.00 nebo prostřed-
nictvím online poradny na webových strán-
kách www.mestodobris.cz. 

Vezah 2015 aneb Rychlé 
šípy po stopách Tleskače

Muž na létajícím 
kole se nikým ne-
pozorován vznesl 
nad noční město. 
A už mířil kam-
koliv, nedoletěl. 
Dlouhá léta tem-
né uličky ukrývaly 
ztracený příběh 
oné noci, jenž by 

zcela jistě upadl v úplné zapomnění, kdyby 
se pětice chlapců nerozhodla záhadu odkrýt. 
Rychlé šípy se vydávají do hlubin města, aby 
odhalily pravdu a sestrojily Tleskačův geniální 
vynález. A potřebují vaši pomoc!
Městská hra pro děti ve věku 7−14 let pro-
běhne 28. listopadu. Sraz je v 9.00 za so-
kolovnou, předpokládaný konec hry je ve 
13.00. Na vyhlášení, které bude v sokolovně od 
15.00, si s sebou vezměte přezůvky. V sokolovně 
se též bude odehrávat turnaj v Bangu a Pexe-
su, jehož začátek je stanoven na 16.00. Hraje 
se o hodnotné ceny a účast je zdarma. Na obě 
akce vás vřele zveme.
Hru i činnost oddílů podporuje město Dobříš.

Za skautské oddíly Minnehaha a Lampyris a tábornický 
Zlatý list Lucy, Gita, Lucka, Hamlet a Twenty

Z půl kila vytříděného skla 
vznikne nová sklenička

Na dvěstěpade-
sát tun skla se 
podařilo v uply-
nulém roce vytřídit obyvatelům Dobříšska. 
Naplnili přes dva tisíce zelených nebo bí-
lých kontejnerů a výrazným způsobem tak 
přispěli k ochraně přírody. Sklo je možné 
recyklovat neustále dokola a jen půl kila 
této suroviny stačí například na výrobu jed-
né nové skleničky.
Na Dobříšsku mají obyvatelé k dispozici celkem 
218 kontejnerů na sklo a za uplynulý rok se jim 
je všechny podařilo naplnit téměř desetkrát. 
Kdybychom všechny naplněné nádoby postavi-
li vedle sebe, utvořili bychom řadu dlouhou tři 
kilometry. Kontejnery na sklo jsou zelené nebo 
bílé. Do zelených patří barevné sklo a do bílých 
sklo čiré. Pokud máte ale k dispozici jen kontej-
ner zelené barvy a čiré sklo se u vás samostatně 
netřídí, pak do něj můžete odložit jak barevné, 
tak čiré sklo. „Své místo mají v kontejnerech sklenice 
od potravin, láhve od vína, alkoholických i nealkoholic-
kých nápojů, okenní tabulové sklo nebo rozbité sklenič-
ky. Rozhodně sem nepatří keramika a porcelán, varné 
sklo, zrcadla, drátované sklo, autosklo nebo zlacená 
a pokovená skla,“ uvedla Kateřina Půlpánová, re-
gionální manažerka společnosti EKO-KOM, a.s. 
Sklo se dá recyklovat stále dokola. Až tři čtvrtě 
skla z nové láhve pochází právě z vytříděného 
skla. 250 tun skla vytříděného na Dobříšsku tak 
stačilo na výrobu 135 tisíc pivních láhví. Odpad-
ní sklo se kromě láhví používá také na tepelné 
izolace. Průměrná česká domácnost vytřídí za 
rok 26,7 kilogramů skla.
Více informací o třídění a recyklaci odpadů na-
leznete na www.jaktridit.cz.

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, víte, co je 
nejlepší prevence proti pošmourné náladě i zá-
keřným bacilům? Dobrá nálada! Zdarma ji vy-
dáváme bez lékařského předpisu 6 dní v týdnu 
(kromě čtvrtka). A k tomu doporučujeme tyto 
injekce na posílení:

Pohádková babička: PŘÍBĚHY TOMA SA-
WYERA – čtvrtek 5. 11. od 17.00
Nesmrtelná kniha, na kterou po celý život neza-
pomene – počítám-li dobře – již šest generací 
čtenářů na celém světě. Na tu sedmou generaci 
se letos těší Pohádková babička! Scénické čte-
ní vhodné pro děti od 5 do 10 i více let, vstup 
volný.
RODOPIS – KONÍČEK NA CELÝ ŽIVOT – 
čtvrtek 5. 11. od 17.00
Přednášku genealožky Heleny Voldánové s ná-
slednou besedou pořádá Rodinné centrum 
Dobříšek ve spolupráci s knihovnou. Vstupné 
dobrovolné.
JÁ, ELIŠKA PŘEMYSLOVNA, KRÁLOVNA 
ČESKÁ − úterý 11. 11. od 18.00
Stanislava Hošková s dalším ze svých zajíma-
vých historických monodramat. Monolog jedné 
z nejzajímavějších českých českých žen. Vstup-
né 50 Kč.
DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 14. 11. 
od 16.00
Hudba, scénické čtení, seznámení s vybranými 
knižními novinkami z dětské literatury, miniver-
nisáž výstavy Hany Rysové, občerstvení, aukce 
vybraných obrázků a obrazů a pozor, konečně 
TOMBOLA!!! Vstup volný.
BACK TO BULLERBYN – čtvrtek 19. 11. od 
19.00 v KD Dobříš

M i l u j e -
te Děti 
z Bullerby-
nu? Nabí-
zíme vám 
je v úpravě 
PRO DĚTI 
OD 12 LET 
A DOSPĚ-

LÉ. Viděli jste loni představení Gagarin divadla 
Športniki? Tak toto je další trhák z jejich reper-
toáru. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 

160 Kč. Předprodej v trafice U Davida, v Infor-
mačním středisku a v knihovně.
Miloslav Jakeš: BYL JSEM NA SEVERNÍM 
PÓLU – čtvrtek 26. 11. od 17.00
Český polárník vám povypráví, odkud kam je 
to na sever a odkud už je to na jih... Přednáška 
v rámci Malé dobříšské univerzity, tentokrát do-
konce i s ukázkou polárnické výstroje a kytarou! 
Polární noc – má zvláštní moc... Vstupné 60 Kč, 
zaručeně teplý čaj či káva v ceně. 
FANTASY VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek, 
sobota a neděle 27.−29. 11.
Hraní her, besedy s autory fantasy a sci-fi (Jiří 
Walker Procházka, Vilma Kadlečková a „mezi-
dimenzionálně“ i Miroslav Žamboch), hudeb-
ní překvapení, bohaté ceny. Startovné: pátek 
70 Kč, sobota 100 Kč, neděle 70 Kč. Permanent-
ka na celý víkend 200 Kč, pro přihlášené předem 
a pro účastníky v kostýmu pouze 150 Kč. Více na 
www.knihovnadobris.cz
Pohádková babička: HRUBÍN/SLÁDEK/ŽÁ-
ČEK! − čtvrtek 3. 12. od 17.00
Co spojuje tyto tři české veršotepce? Tak za 
prvé: všichni mají letos výročí. A za druhé: 
všichni je milují. I Pohádková babička, která vám 
ukáže, že pohádka a poezie k sobě velmi dobře 
patří. Program se scénickým čtením pro děti od 
5 do 10 let, vstup volný. 
HANA RYSOVÁ: NAHORU A DOLŮ – od 
14. 11. do konce roku
Známá fotografka Hana Rysová po roce a půl 
opět u nás! Tentokrát s fotografiemi schodiš 
z celého světa... Minivernisáž za účasti autorky 
při akci Den pro dítě s knihou 14. 11.
KDO JE A KDO NENÍ KRÁL – soutěž s uzá-
věrkou 18. 12.
Soutěž, pořádaná organizací SKIP ČR pro děti 
do 15 let. Soutěžit můžete v kategorii literár-
ní, výtvarné i literárně-dramatické. Hlavní cena 
je výlet s bohatým programem. Více informací 
v knihovně či na našich webových stránkách.

Milí čtenáři, přejeme, a se k vám i v čase mezi 
dušičkami a adventem prodere alespoň občas 
slunce. A kdyby ne a ne a ne, přijte si k nám 
alespoň pro slunný úsměv. Těšíme se na vás 
v knihovně!

Knihovna v listopadu: pozor, (nejen) 
divadlo!

Poradenství pro spotřebitele
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Pozvání na listopad 2015

Ve středu 18. 11. od 19.30 zveme na diskus-
ní a přednáškové setkání Co vás zajímá? Nad 
otázkami křesanské víry se zamýšlí P. Karel 
Satoria, autor knížky Život je sacra zajímavej. 
V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V neděli 22. 11. od 10.15 hodin zveme na 
vernisáž výstavy Poutníci, práce dětí z výtvar-
ného kroužku Barvička. Výstava se koná v Pas-
toračním centru sv. Tomáše a potrvá do 18. 12. 
2015.

Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

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

Vzpomínka

Touto cestou bych ráda věnovala vzpomínku na 
první výročí úmrtí mého manžela Václava Vlasa-
tého ( 8. 11. 2014).

Manželka a děti s rodinami

Vzpomínku tichou chceme ti dát, 
aby si každý vzpomněl, kdo tě měl 
tolik rád.
Dne 10. listopadu 2015 
uplyne 10 let, kdy nás opus-
til tatínek, dědeček a pra-
dědeček Ladislav Vartecký 
z Dobříše. 

S láskou vzpomínají manželka Marie s rodinou

Upozornění

Dne 1. 10. 2015 jsem se pohyboval v ulici 
Schartova na Dobříši ve večerních hodinách, 
cca v 21.00 hod., a z pole ke mně přiběhla liška, 
která nebyla plachá a držela se cca 5 metrů ode 
mne. Při zastrašení dupáním vždy popoběhla 
cca 2 metry a zase se vracela. Takto jsem ji od-
háněl do pole asi 5 minut, než volným krokem 
odkráčela ulicí Schartova směrem k sanatorce. 
Mám obavy, aby nebyla nakažena vzteklinou. 
Chtěl bych touto cestou informovat ostatní ob-
čany Dobříše.

Václav Kuba, Dobříš

Koncert ke Dni reformace  
Farní sbor ČCE v Dobříši zve srdečně veřejnost 
na koncert ke Dni reformace, který pořádá 
dne 6. 11. 2015 od 20.00 v místním evan-
gelickém kostele. 
Na pořadu: J. S. BACH – Mše A dur. 
Účinkují: pěvecký soubor Ensemble Guillaume 
pod vedením MgA. Lukáše Vendla, PhD.; varha-
ny: MgA. Lukáš Vendl, PhD. Vstupné dobrovolné.

Vánoční krabice od bot
Ráda bych vám seznámila s projektem, který probíhá na celém světě a 4. rokem už také pod hlavič-
kou Diakonie u nás v naší zemi. Jedná se o vánoční akci, kdy se do krabic velikostně odpoví-
dajících krabicím od bot dávají dárky, které pak putují za dětmi do sociálně vyloučených 
lokalit na severu Čech, azylových domů a detenčních středisek. Věci, které do krabic dáváte, 
nemusejí být nové, ale měly by být zachovalé a kompletní. 
Každé dítě dostane pouze jednu krabici, pro většinu to bude ten nejkrásnější a leckde i jediný dárek, 
který dostane. I samotné rozbalování je pro ně velkým dobrodružstvím, proto doporučuji obsah 
namíchat, aby tam byl například plyšák, puzzle, magnetky, sešit, knížka, pastelky, sladkost, osobní 
vzkaz od vás, cokoliv vás napadne a doma vám třeba ani nebude chybět. Krabici potom vánoč-
ně zabalte a nahoru viditelně napište, zda je určen pro kluka či holku a pro jaké věkové 
rozpětí. Každý rok je hlavní nedostatek dárků pro skupinu 12–15 let, takže za tyto balíčky budeme 
zvláště moc vděční. Můžete do nich dát třeba kosmetiku, bižuterii, knihu, šátek, šálu, fl ashku, vlast-
ně cokoliv. Vloni jsme takto potěšili dárky z Mníšku a Dobříše přibližně 650 dětí a doufám, že i letos 
spolu s vámi uděláme podobně velkou radost.
Letos se na Dobříši zapojí gymnázium, katolická i evangelická církev. Termín sběru dárků bude na 
gymnáziu do konce listopadu, katolíci termín upřesní a u evangelíků na faře to bude ve dnech 
22. 11. − 6. 12. vždy v úterý 18–19.30, v pátek 13.30–16.00, v neděli 11.00–12.00.
Všem, kteří se zapojí, předem moc děkuji za pomoc těmto dětem na okraji a věřím, že každá krabice 
přinese radost dárci i obdarovanému.

Kateřina Vojkůvková, kurátorka evangelického sboru na Dobříši 
www.krabiceodbot.cz

7× JAN
7 meditativních zastavení v Janově evan-
geliu
Mgr. Josef Muzikář se chce s vámi podělit 
o svá poznání tohoto textu a dát prostor i va-
šim poznatkům a prožitkům. (Každý účastník 
obdrží evangelium v ekumenickém i kralickém 
překladu.)
Místo: KD Dobříš − velká učebna 
(zadní vchod)
Datum: 25. 11. od 17.00 hod.
www.tencas.cz, e-mail: tencas@seznam.cz

Farní charita Starý Knín 
ve spolupráci se sdružením 
„Dej mi šanci“ pořádá 
seminář pro rodiče pečující 
o hendikepované děti 
a dospělé. 

Seminář se koná v pátek 6. 11. 2015 od 
9 do 15 hod. v Základní škole Dobříš, Li-
dická ulice č.p. 384, 1. patro na téma: Vztahy 
hendikepovaných, podpora soběstačnosti 
a samostatnosti. 
Seminář je pořádán v rámci projektu „FCHSK 
pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2015“ a je 
zdarma. Drobné občerstvení je zajištěno. Bližší 
informace na tel. 730 925 459.

Změna ve vedení 
tábornického oddílu 
Zlatý list 

28. září se večer v anglickém parku dobříšského 
zámku pod Čertovým mostem uskutečnila koru-
novace (ano, opravdu) nového krále Zlatolisté-
ho království. 
V této souvislosti bych chtěl poděkovat za před-
chozích více než šestnáct let, kdy jsem mohl mít 
tu čest stát jako druhý hlavní vedoucí (po zakla-
dateli Láovi Svobodovi) v čele našeho oddílu. 
Jmenovitě mé rodině, kamarádům a známým za 
podporu. Současným i bývalým členům oddílu 
za to, že jsme se mohli vzájemně obohacovat 
a stávat se kamarády v ryzím slova smyslu. Ro-
dičům za oboustranně otevřenou komunika-
ci a zpětnou vazbu. Představitelům města za 
vstřícnost a pomoc s řešením problémů.  
Nový hlavní vedoucí Michal Klimt a jeho 
dva nejbližší pomocníci Adam Černý a To-
máš Otava prošli oddílem od svého útlého 
mládí. Dovolím si jim popřát mnoho úspěchů 
a zdaru ve vedení oddílu založeného v roce 
1991.  

Míra – Mirek Sochor

12. ročník prezentace 
života klientů v Domově 
seniorů Dobříš

Sobota 21. 11. 2015 ve společenských pro-
storách DS Dobříš.
Program: 
9.00 hod. zahájení
9.30–11.00 hod. kulturní program (účinkují 
klienti DS Dobříš a hosté)
13.00–16.00 hod. – společenské odpoledne 
s hudbou 
16.00 hod. – ukončení akce
Po celou dobu bude pro vás připravena výstava 
výrobků klientů, ukázka rukodělných prací a ne-
bude chybět ani informační stánek o poskyto-
vaných službách.

Na setkání s vámi se těší Mgr. Marie Doležalová, 
ředitelka domova, klienti a kolektiv zaměstnan-
ců DS Dobříš.
Změna programu vyhrazena.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Uzávěrka příspěvků 
do prosincového vydání 

Dobříšských listů 
bude 20. listopadu 2015. 

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

Logická olympiáda 2015 – postup 
do krajského kola

I tento školní rok se žáci naší školy zapojili do 
soutěže pořádané Mensou České republiky 
s názvem Logická olympiáda. Svým pojetím 
je unikátní soutěží, protože se nejedná o zna-
lostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především 
schopnost samostatného logického uvažování. 
V kategorii A (žáků prvního stupně) si nejlépe 
vedl Šimon Janota z 5.C. 
Z 2 134 řešitelů se mu jako jedinému zástupci 
příbramského okresu  podařilo kvalifikovat mezi 
50 nejlepších řešitelů do krajského kola, které 
proběhne na ZŠ a gymnáziu Open Gate v Babi-
cích. V kategorii B (žáků druhého stupně) si nej-
lépe vedl Kryštof Kubeš ze 7.A a Marek Mirčev 
z 9.A. 

Kateřina Sobotková

Poděkování  

Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů z Dob-
říše za zajímavý program, který připravili pro 
naši školní družinu 2. října. Děti se dozvěděly, 
že základním posláním hasičů je chránit zdraví 
a životy obyvatel před požáry a poskytovat po-
moc při mimořádných událostech. Hasiči měli 
připravené auto s figurantkou, takže jsme mohli 
vidět, jak vypadá zásah u dopravní nehody.
Poté nás hasiči nechali „hasit louku“ vysoko-
tlakem a prohlédli jsme si vnitřní prostory ha-
sičského vozu. Mnohokrát děkujeme za krásný 
zážitek.

Školní družina ZŠ Komenského nám. 35

HRAJEME SI NA ŠKOLU

Milá předškolačko, milý předškoláku, přijte 
k nám do školy na své první školní hodiny.

1. setkání bude 19. listopadu 2015 v 16 hodin 
v tělocvičně. Sportovní obuv s sebou!

2. setkání bude 
10. prosince 2015 
v 16 hodin. Záro-
veň bude informa-
tivní schůzka pro 
rodiče.
Těšíme se na Tebe 
a Tvé rodiče.
Učitelé ze „staré 
školy“ na náměstí 
Komenského.

Žáci a učitelé Základní školy 
na náměstí Komenského

zvou všechny na tradiční

Vánoční cinkání.

Dne 4. prosince 
2015 začínáme 
v 15.30 hodin 

zpěvem 
koled a písní 
na náměstí 

Komenského.
Přijte si vybrat 

z bohaté nabídky 
výrobků našich dětí.

Těšíme se na vás.

Výjezd do Velké 
Británie

Dne 28. 9. 2015 jsme se vy-
dali autobusem na zájezd do 
Velké Británie. Jazykově vzdě-

lávací pobyt dvaceti žáků a tří pedagogů s ná-
zvem „Do Velké Británie za novým poznáním“ 
se uskutečnil z finančních prostředků EU výzvy 
č. 56 v programu OP VK. 

Cesta byla dlouhá, přes Lamanšský průliv Euro-
tunelem, poté rovnou do Londýna. Do Londýna 
jsme přijeli brzy ráno. Šli jsme přes Greenwich-
ský park, kde jsme si prohlédli nultý poledník. 
Vyzkoušeli jsme si také cestu rušným metrem 
a poznali chaos všedního londýnského dne. 
Naštěstí se nikdo neztratil. Navštívili jsme také 
hlavní památky Londýna. Např. Buckingham pa-
lace, Big Ben, Westminster Abbey, prošli jsme se 
i okolo řeky Temže. Kvečeru jsme dojeli k našim 
rodinám, u kterých jsme byli ubytovaní. Bydleli 
jsme v jižní Anglii, konkrétně ve Worthing/Little-
hampton. Cesta z Londýna do Worthing/Little-
hampton trvala cca dvě hodiny, takže nám po 
cestě a z chození po Londýně pořádně vyhládlo.
Každý den jsme velmi brzo ráno vstali a šli jsme 
do školy nebo nás někdo z rodiny odvezl. Chodili 
jsme do jazykové školy St. George’s School, kde 
jsme si užili spoustu zábavy, ale i učení. Po ško-
le nás vždy autobus odvážel do různých měst, 
abychom poznali zajímavá místa jižní Anglie. Na-
vštívili jsme Portsmouth, Brighton, útesy Seven 
Sisters. Konec výletu jsme zakončili procházkou 
po Londýně. V neděli 4. 10. jsme se v odpoled-
ních hodinách vrátili zpět na Dobříš. 
Výjezd nás obohatil o spoustu nových zážitků 
a samozřejmě jsme se zdokonalili v anglickém 
jazyce. Výlet se nám moc líbil, děkujeme!

Za účastníky Klára Uriková a Adam Pešek, IX.B 

Týden s německými 
studenty

V pondělí 5. 10. 2015 jsme přivítali 
na naší škole německé studenty 

ze střední školy v Quedlinburgu. Pokračoval tak 
náš výměnný pobyt, který začal v dubnu letoš-
ního roku naší návštěvou v Německu.
Protože jsme chtěli ukázat našim hostům co 
nejvíce, byl náš program opravdu pestrý. Začali 
jsme nejprve prací ve škole, protože hlavním té-
matem této výměny bylo porovnání vývoje Ně-
mecka a bývalého Československa v 2. polovině 
20. století. O politickém a společenském vývoji 
jsme diskutovali už v Německu, a tak jsme se 
te zaměřili na osobnosti z této doby, jako byli 
např. Václav Havel, Václav Klaus, Alexandr Dub-
ček, Helmut Kohl, Richard von Weizsäcker nebo 
písničkáři Karel Kryl a Wolf Biermann.
Po pracovním dopoledni jsme navštívili zámek 
Dobříš a odjeli do Památníku Vojna v Lešeticích 
u Příbrami. Památník byl velmi působivý, dozvě-
děli jsme se hodně o jeho historii a o krutosti 
tehdejší doby.
Ve středu jsme vyrazili směrem na Orlík, kde pro 
nás byla připravená exkurze v elektrárně. Dozvě-
děli jsme se nejen podrobnosti o výrobě elek-
třiny, ale navštívili jsme i vnitřní část elektrárny 
v přehradě. Oběd byl pro nás připraven v penzi-
onu Nový Rybník, kde jsme měli také exkurzi do 
zdejšího pivovaru. Po prohlídce pivovaru jsme 
ještě prezentovali kraj, kde žijeme – my Něm-
cům a Němci nám. Večer jsme si ještě společně 
zahráli bowling. 

Ve čtvrtek jsme odjeli do Prahy. Prošli jsme Vác-
lavským náměstím a dorazili do Muzea komuni-
smu. Návštěva tohoto muzea se nám nejen ho-
dila do zpracovávaného projektu, ale byla pro 
nás také zajímavá a poučná. Na to navazovala 
ještě procházka Národní třídou k pamětní desce 
sametové revoluce. Zde jsme si vyslechli krátký 
výklad o tehdejších událostech.
Odpoledne jsme ve škole prezentovali naše 
práce – vše v angličtině. Po práci nás čekala už 
jen zábava – rozlučková party na Prachandě. 
Ta začala tanečními ukázkami, které měly velký 
úspěch, pak následovala volná zábava. Všichni 
jsme si to užili, byl to skvělý večer.
V pátek jsme vyrazili opět do Prahy – tentokrát 
jsme navštívili historickou část města. Prošli 
jsme z Hradčan přes Malou Stranu ke Karlovu 
mostu a pokračovali na Staroměstské náměstí. 
Ve čtyři hodiny odpoledne jsme se museli roz-
loučit. Němečtí studenti odjížděli do Quedlin-
burgu s novými zážitky a ujišovali nás, že to 
byl skvělý týden. Doufáme, že s nimi zůstaneme 
i nadále v kontaktu.

Studenti sexty Gymnázia K. Čapka, Dobříš
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RODIČOVSKÁ KAVÁRNA

18. 11. 2015 od 19.00 do 21.00 h. 
v Městské knihovně Dobříš

Host: Kateřina Círová, zakladatelka
Rodičovských kaváren v ZŠ Kunratice, Praha

Rodičovská kavárna
• Nabízí prostor pro kultivaci vztahů 

mezi rodiči a školou
• Umožňuje rodičům rozumět dění ve škole

• Otevírá rodičům dveře školy
Na setkání s vámi se těší přípravný tým 

základní školy TRNKA.
www.zstrnkadobris.cz

Okrašlovací spolek vás zve na své akce
Povídání o historii v čajovně U Anděla strážce
Již podruhé se můžeme sejít při povídání o historii města Dobříše, a to dne 
11. 11. v čajovně U Anděla strážce, která se nachází v bývalé lékárně v Praž-
ské ulici. Tento den jsem vybral záměrně, protože se jedná o Mezinárodní 
den válečných veteránů a budu mluvit o pilotu Karlu Borisi Dragounovi, 
který je pochován na dobříšském hřbitově a letos uplynulo 80 let od jeho 
smrti. Budu mluvit také o událostech konce 2. světové války na Dobříšsku, 
čímž srdečně zvu všechny pamětníky, kteří by se chtěli podělit o své zážitky 
z této zásadní události novodobých českých dějin. 
Akci pořádá Okrašlovací spolek Dobříš ve spolupráci s čajovnou U Anděla 
strážce. Petr Kadlec, tel. 723 386 742 

Šumava − divočina nedaleko
Okrašlovací spolek města Dobříše vás zve ve čtvrtek 
26. 11. 2015 od 18 hod. do KD Dobříš na ekologickou 
přednášku a besedu našeho mediálně známého spoluob-
čana. O krásách, ochraně i ohrožení divoké šumavské 
přírody bude povídat a fotografi e promítat MVDr. Jaro-
mír Bláha z Hnutí DUHA – Friends of the Earth Czech 
Republic. K čemu je nám divočina? Kůrovec – škodí, nebo 
pomáhá? Jak dnes vypadají lesy, které kdysi tento brouk 
napadl? Zastavíme a zabetonujeme krásnou šumavskou 
krajinu? Kdo spekuluje s pozemky na Šumavě? Přijte na-
hlédnout do nespoutaných přírodních dějů horských lesů 
nedaleké Šumavy a najít odpovědi na tyto a mnohé další otázky. Za ochranu Šumavy obdrželo Hnu-
tí DUHA v loňském roce prestižní evropskou cenu nadace EuroNatur http://denikreferendum.cz/. 
Vstupné 50 Kč (20 Kč děti a důchodci) bude použito na místní ekologické projekty spolku.

Foto archiv Hnutí DUHA

Podzimní sběr 
odpadků 7.−15. 11. 
2015
Okrašlovací spolek města Dobříše zve milovníky 
čisté přírody ke sběru odpadků v okolí Dobří-
še. Na min. 10 místech, kde se opouští město 
k procházkám do okolí, budou mezi 7.–15. 11. 
2015 vytvořena sběrná místa, kde bude možné 
si vzít tašku na odpadky, rukavice a bodce. Ty 
bude pak možné i s nasbíranými odpadky po-
nechat i na jiném sběrném místě, o které se 
následně postarají dobrovolníci z řad našeho 
spolku. Zásady akce bude chránit přemísti-
telná fotopast. Mapa míst, kde budou sběrná 
místa, a i podrobnější popis akce a její násled-
né vyhodnocení najdete na webu spolku www.
okraslovaci-spolek-mesta-dobrise.cz.

Sázení stromů
Do konce roku, prakticky o každém víkendu 
nebo svátečním dni, organizuje Okrašlovací 
spolek města Dobříše v rámci projektu „110 
let Okrašlovacího spolku  110 stromů pro 
Dobříš“ akce spojené s tímto projektem. Ne-
jedná se pouze o vlastní sázení, ale paradoxně 
i o kácení, mýcení, zastřihávání apod. Přijte 
i vy zachránit – přesadit strom, který může být 
kvůli svému nevhodnému místu uchycení v bu-
doucnosti odstraněn. Podrobnější itinerář akcí 
organizovaných v jednotlivých volných dnech 
najdete na webu spolku http://www.okraslovaci-
-spolek-mesta-dobrise.cz/

POZVÁNÍ NA DĚTSKOU 
MIKULÁŠSKOU DISKOTÉKU

Srdečně zveme všechny 
děti, rodiče, prarodiče a ka-
marády na dětskou MIKU-
LÁŠSKOU DISKOTÉKU, 
která se bude konat v ne-
děli 6. prosince od 14.30 
do 16.30 v KD Stará Hu. 
Zábavným odpolednem bude 

provázet herečka Kateřina Pechová a Ondřej Pet-
rák, o hudbu se postará DJ Laky Ljuk. Kromě tan-
ce bude pro děti připraven bohatý doprovodný 
program a jako hlavní host celého odpoledne vy-
stoupí zpěvák – fi nalista soutěže Česko-slovenská 
Superstar Jaro Smejkal. V samém závěru akce nás 
navštíví svatý Mikuláš, který přinese každému dí-
těti malý dáreček. Vstupné na akci je dobrovolné.

Těšíme se, Linda Nechybová a Zdeňka Pöschlová
Cvičení bez Chyby a Dětský domov Korkyně

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Na podzimní 
a nadcháze-
jící zimní čas 
jsme pro vás 
připravili další 
zajímavé akce 
na zámku.
Do 30. 11. 

můžete v Galerii JCM navštívit výstavu Pavla Fili-
na EMOCE V POHYBU. 
Příznivce hudby určitě potěší krásné koncer-
ty. Ve čtvrtek 26. 11. od 18.00 se bude konat 
tradiční adventní koncert, pořádaný spolkem 
Jeřabinky ve spolupráci se ZUŠ Dobříš. Během 
večera zazní barokní a soudobí autoři a jako 
bonus francouzská fi lmová hudba. Vstupenky 
můžete zakoupit od čtvrtka 5. 11. v předprodeji 
na pokladně zámku za cenu 70 Kč, na místě za 
100 Kč. S blížícím se vánočním časem zahájíme 
první adventní víkend 28.–29. 11. Adventními 
prohlídkami s výstavou příbramských bet-
lémů. Opět si připomeneme dávné a možná již 
zapomenuté zvyky vánoční a prohlédneme si 
vánočně vyzdobenou expozici zámku. (Prohlíd-
ky dále 5.–6. 12., 12.–13. 12., 19.–20. 12.).
Také první adventní neděle bude tradičně 
patřit Vánoční inspiraci Martiny Krátké. Pří-
jemný podvečer proběhne v zrcadlovém sále od 
17 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v před-
prodeji v květinářství Letizia Dobříš, telefon: 
604 254 062.
Otevírací doba parků: Francouzský park je 
v období listopad–březen uzavřen. 
Anglický park je v období listopad–březen pří-
stupný v době 8.00–16.00. 
Od října 2015 do dubna 2016 probíhá oprava 
voliér minizoo a zvířata jsou dočasně přemís-
těna. 

Program listopad a prosinec 
2015

5. 9. – 30. 11. Výstava Pavel Filin 
vstupné 40 Kč, út–ne, 9–16 hod.
26. 11. Tradiční adventní koncert
– předprodej od 5. 11. na pokladně zámku
29. 11. Vánoční inspirace Martiny Krátké
– předprodej v květinářství Letizia Dobříš
28.–29. 11. Adventní prohlídky
– více na www.zamekdobris.cz
5. 12. Peklo na zámku
– předprodej od 5. 11. na pokladně zámku
5. 12. Benefi ční večer NF Z. Žádníkové
– předprodej od 5. 11. na pokladně zámku
18. 12. Vánoční koncert na zámku
– KS Dobříš, předprodej od 3. 11. v IC Dobříš
19. 12. Příbramská fi lharmonie
Česká mše vánoční – J. J. Ryba 
– předprodej od 19. 11. na pokladně zámku

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30
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DOBŘÍŠSKÝ KORBEL 
2015
patnáctý ročník
Turnaj v malé kopané starých pánů – věk nad 
35 let – uspořádala stará garda MFK Dob-
říš v sobotu 17. října 2015 na dvou hřištích 
s umělou trávou na stadionu v Lipkách. 
Turnaj se uskutečnil ve spolupráci se za-
kladatelem turnaje, panem Mírou Procház-
kou, Okrašlovacím spolkem města Dobří-
še a pod záštitou starosty města Dobříše, 
Mgr. Stanislava Vacka.
Vítězná byla stará garda MFK Dobříš, která ve 
fi nálovém utkání porazila Tatran Sedlčany 4:2 
a jako hlavní cenu obdržela od zakladatele tur-
naje Míry Procházky putovní dobříšský Korbel 
a pečenou domácí posvícenskou husu!!!
Nejlepším brankařem turnaje byl vyhlášen Ivoš 
Kořínek z SK Jince, nejlepším střelcem turnaje 
se stal s pěti brankami Michal Řechka z MFK 
Dobříš a cenu pro nejstaršího hráče obdržel 
Bořek Štefan, ročník narození 1959, z Tatranu 
Sedlčany.

Organizátoři turnaje děkují všem sponzo-
rům za podporu, hráčům za předvedené 
výkony a přiznivcům fotbalu, kteří v hojném 
počtu na turnaj v Lipkách zavítali a pomoh-
li vytvořit příjemnou atmosféru celého tur-
naje.  

Vítěz turnaje − mužstvo MFK Dobříš
Horní řada: Jan Bouček, Jiří Plevka, Miroslav Do-
ležal, Martin Hemr, Martin Šrain.
Dolní řada: Josef Vršecký, Michal Řechka, Dušan 
Nikel, Václav Šrain.

VOLNÁ HERNA – „Místo pro ro-
dinu“

Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do 
16.30 hod. V úterý od 10 hod. a ve čtvrtek od 
9 hod. s programem pro rodiče s dětmi.
TANEČNÍ SKUPINA REÇAIS(T) hledá holky 
a kluky od 11 do 15 let, kteří se nebojí uká-
zat, co umí! Začínáme 3. listopadu od 15.45 do 
17 hod.
MIŇONKY – barevné tvoření pro děti od 
2 do 4 let v doprovodu rodičů s Katkou Neu-
bauerovou – ve středu od 15.30 do 16.15 hod. 
Setkání začnou po přihlášení minimálně 6 dětí.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK – pro děti školního 
věku s lektorkou Michaelou Poláčkovou, začíná-
me v pondělí 2. listopadu od 14 do 16 hodin.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:

Čtvrtek 5. 11. – RODOPIS, KONÍČEK NA 
CELÝ ŽIVOT od 17 hod. Přednáška s besedou 
s genealožkou Helenou Voldánovou, odbornou 
konzultantkou televizního pořadu Tajemství 
rodu. Jak sestavit rodokmen? Jak postupovat 
v rodopisném bádání? Vstupné dobrovolné. 
Místo konání v Městské knihovně Dobříš.
Sobota 7. 11. – NAROZENINOVÁ OSLAVA 
DOBŘÍŠKU od 16 hod. Přijte s námi oslavit 
14. narozeniny, můžete se těšit na OVČÍ PO-
HÁDKU (Divadlo Nána), dort a dárek pro kaž-
dého malého gratulanta. Doprovodný program 
CHARITATIVNÍ KABELKOVÝ BAZAR.
Sobota 7. 11. – CHARITATIVNÍ KABELKO-
VÝ BAZAR od 14.30 do 19 hod. Koupí kabelky 
uděláte radost nejenom sobě či vašim blízkým, 
ale přispějete také fondu OBĚDY PRO DĚTI a na 

provoz RODINNÉHO CENTRA DOBŘÍŠEK. Těšit 
se můžete na vystoupení hudební skupiny FIRE-
FLIES.
Úterý 10. a 24. 11. – POČÍTAČOVÁ SETKÁ-
NÍ PRO SENIORY od 8.30 do 9.30 s Ing. Vlas-
tou Pechovou. Na přání seniorů budou hodiny 
věnovány především procvičování základní prá-
ce s počítačem, vysvětlení počítačových pojmů, 
práci se složkami, internetem a úpravě fotogra-
fi í. Prostor bude dán i individuálním dotazům 
účastníků.
Sobota 28. 11. – ADVENTNÍ JARMÁREK 
2015 od 10 do 16 hod. Těšit se můžete na 
tvořivé dílny, ukázky řemesel a prodej výrobků 
a dárků.

PORADENSTVÍ

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

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

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

DOBŘÍŠEK V LISTOPADU

Dobříšští fl orbalisté 
na začátku sezony
Náš oddíl absolvoval v poslední době několik 
utkání v soutěžích ČfbU. Skvělý úvod do fl orba-
lové ligy ČfbU zaznamenali mladší žáci, po dvou 
kolech jsou zatím na 1. místě v turnaji – kluci 
gratulujeme! 
Sestava mladší žáci: Jakub Selucký (gólman), Voj-
těch Panuška, Maxim Šteiner, Matěj Žák, David 
Kolář, Jakub Pjaták, František Doležal, Jakub Černý.
Své první zápasy absolvovali v ČFbU se střída-
vými úspěchy také dorostenci a mužský B-tým. 
Více fotek a informací o našem oddíle naleznete 
na webových stránkách http://fl orbalzacidobris.
webnode.cz/ nebo na facebooku https://www.
facebook.com/Florbal-Dobříš.

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem dobrovolníkům, společnosti ENERGON rea-
lity, s.r.o., Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o., Upekla.cz, Petru Kühlemu, Veronice Gutten-
bergové, SDH Dobříš a městu Dobříš za podporu a pomoc při pořádání letošního lampi-
ónového průvodu pohádkovým lesem.

Kontakty 
Městská policie Dobříš, Mírové náměstí 230, Dobříš
telefon pevná linka: 318 533 391, 318 521 158, 
mobil: 602 370 677, e-mail: mestska.policie@ mestodobris.cz
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POZVÁNÍ NA VÁNOČNÍ EXHIBICI 
AEROBIK STUDIA OREL DOBŘÍŠ

Milí rodiče, přátelé a sportovní nadšenci, dovolte, abychom vás srdeč-
ně pozvali na 11. ročník tradiční Vánoční exhibice Aerobik studia 
Orel Dobříš.
I tento rok na vás čekají vystoupení v podání dětí ve věku již od 
1 roku. Během exhibice vystoupí děti ze závodních oddílů i dětských 
kurzů. Přijte si spolu se svými blízkými užít nezapomenutelnou a jedi-
nečnou atmosféru nedělního odpoledne, na kterou budete ještě dlou-
ho vzpomínat.
Nezapomeňte si již te rezervovat termín ve svých diářích! Na všech-
ny se budeme těšit v neděli 29. listopadu od l6 hod. v městské 
sportovní hale v Dobříši!
Veškeré informace nejen o exhibici, ale i o dalších akcích, které prů-
běžně připravujeme, najdete na našich internetových stránkách www.
aerobikdobris.cz.

Pokuty celkem hotově 
i na složenku:  103 400 Kč
Počet přestupků: 190 

Vybírám z oznámení: 
1. 9. 2015 ve 13 hod. Přítulná liška. V ulici 
Loukotová v oblasti Větrník – Vlaška se pohybo-
vala v obytné zóně liška, která se chovala, jako 
by byla ochočená. O této věci a podezření na 
nebezpečnou vzteklinu byl informován lesník, 
správce tohoto úseku lesa. Je namístě infor-
movat, aby se za žádných okolností na taková 
zvířata nesahalo. 
2. 9. Zjištěny čtyři vraky vozidel. V ulici Na 
Plovárně, Anenské, Na Čihadlech a v ulici Za 
Poštou. Byly zaslány a vylepeny výzvy pro ma-
jitele odstavených vozidel. 
2.−3. 9. ve 4 hod. Nepřizpůsobiví občané 
rušili noční klid. Na základě stížnosti stráž-
níci vykázali od domu č.p. 30 v Pražské ulici 
opilé občany, kteří u domu přespávali a velmi 
hlučeli.
3. 9. v 16. hod. Obtěžování na sociálním 
odboru. Hned 2× byla požádána MP o zásah 
a konzultaci v budově sociálního úřadu, kde 

místní nepřizpůsobiví vyhrožují sociálním pra-
covnicím. Agrese přibývá. 
3. 9. 2015 v 19.06 hod. Vandalismus. Z ozná-
mení občanem vzešlo, že došlo k poškození 
skleněné výplně na autobusové zastávce u pa-
mátníku směrem na Příbram. Dále oznamovatel 
uvedl, že v zastávce se nachází skupina osob 
a jedna z osob sklo poškodila. Po příjezdu hlídky 
MP Dobříš na místo byla provedena kontrola to-
tožnosti 4 osob. Popis podezřelého odpovídal 
na jednoho ze ztotožněných mužů. Ten ale vše 
popřel. Věc byla předána na PČR a na správu 
majetku města Dobříše. 
5. 9. 2015 v 01.12 hod. Poškozování obec-
ně prospěšného zařízení. Skupinka tří osob 
rozkopávala odpadkové koše a ničila slunečník 
u restaurace Na Růžku v Dobříši. Na místě byla 
zastižena skupinka tří mladíků, kteří se nacháze-
li v podnapilém stavu a dále vytrhávali květiny 
z betonových květináčů. Tito mladí rošáci byli 
převezeni na OOP ČR v Dobříši ke zjištění totož-
nosti, kterému se dobrovolně podrobili. 
21. 9. ve 13.20 hod. Strážníci řešili krádež 
zboží v drogerii DM na náměstí nejvyšší bloko-
vou pokutou. 

Leze celá Dobříš
Horolezecký oddíl Dobříš ve spolupráci s 1. ZŠ Dobříš pořádá den ote-
vřených dveří na umělé horolezecké stěně.
Akce se uskuteční v neděli 22. listopadu 2015 od 12 do 15 hodin na 
umělé horolezecké stěně, která je umístěna v tělocvičně 1. ZŠ Dobříš.
Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlné oblečení a boty na přezutí.
Děti do 15 let se akce mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 
18 let.
Další informace naleznete na stránkách horolezeckého oddílu: http://
horolezcidobris.webnode.cz/.

Soutěž talentované mládeže 
v Taekwon-Do ITF v Brně
Sportovní hala univer-
zitního kampusu v Bo-
hunicích v Brně hostila 
3. a 4. října celorepub-
likové klání středisek 
talentované mládeže 
(STM) v Taekwon-Do 
ITF. Na závodech tra-
dičně nechyběli talen-
tovaní žáci a junioři ze 
školy Ge-Baek Hosin 
Sool, která soutěžila 
za region STM Praha II. Z dobříšské skupiny úspěšně školu reprezentoval 
Adam Jiří Procházka, který si vybojoval bronzovou medaili ve sportovním 
boji kategorie jednotlivců. V soutěži družstev žáků přispěl k zisku stříbrné 
medaile ve sportovním boji a bronzové medaile z technických sestav. 
Všem závodníkům děkujeme za kvalitní výkony a přejeme hodně úspěchů 
na mistrovství ČR, které bude probíhat 13. až 15. listopadu v Nymburce.
V Dobříši probíhají tréninky pravidelně každý týden v úterý od 16.45 do 
18.45 na1. ZŠ pod vedením hlavního instruktora školy Martina Zámečníka 
(VI. dan, +420 603 302 739). Více informací naleznete na www.tkd.cz.

ČINNOST MP ZA MĚSÍC ZÁŘÍ 2015 
23. 9. v 21.05 hod. Dcera napadla matku. 
Stalo se v ulici Za Poštou. Byla pod vlivem alko-
holických nápojů (2,87 promile). Na místo byli 
přivoláni záchranáři, věc si převzala PČR. 
27. 9. ve 14.30 hod. Napadení nezletilého 
chlapce. Na služebnu MP oznámil sám nezle-
tilý mladík z Dobříše, r. 2006, fyzické napadení 
– úder nohou do oblasti hrudníku, které mu měl 
způsobit jiný nezletilý mladík z Dobříše. Napa-
dený si stěžoval na bolest v levé části žeber. 
Hlídka MP kontaktovala rodiče údajného útoč-
níka. Útočník se k napadení přiznal s tím, že byl 
vyprovokován. Strážníci přivolali záchrannou 
službu a kontaktovali rodiče napadeného mla-
díka. O věci vyrozuměna stálá služba OO PČR 
Dobříš a odbor sociální péče. 
30. 9. v 8.55 hod. Vyhrožování a pokřikování 
po náměstí. Strážníci obdrželi oznámení, že na 
Mírovém náměstí se pohybuje muž, r. 1953, kte-
rý huláká po lidech, vyhrožuje napadením apod. 
Na místě bylo zjištěno, že se jedná o psychicky 
nemocného muže. Přivolaný lékař konstatoval 
nutný odvoz do psychiatrické léčebny. Odvoz se 
uskutečnil asi hodinu po incidentu. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP 
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Vodné, stočné
Průměrná denní spotřeba obyvatele Staré Huti činí cca 100 l osobu a den, tj. 6,09 Kč na osobu 
a den za dodání vody pitné, odkanalizování a vyčištění vody odpadní. 1litr pitné vody a zároveň 
následné odkanalizování zatíží obyvatele cca 6 haléři!
Vodohospodářství se musí stát během několika let samofinancovatelným, což znamená jeho pro-
voz bez dotování provozních a ostatních nákladů. Finanční zdroje na provoz, obnovu a rozvoj 
vodohospodářských zařízení musí být generovány z ceny vodného a stočného. Kromě toho je 
Stará Hu povinna respektovat plánované navyšování ceny stočného. Toto postupné navyšování 
bylo stanoveno jako jedna ze základních podmínek udržitelnosti projektu rekonstrukce čistírny 
odpadních vod v letech 2009–2011 a nerespektování těchto podmínek by mohlo být důvodem 
k uložení finančních sankcí.
Na základě všech výše uvedených faktorů budeme nuceni po několika letech přistoupit k přimě-
řenému zvýšení ceny vodného a stočného, a to v takové výši, která je sociálně únosná. Stanovení 
ceny vodného a stočného je vyhrazeno zastupitelstvu, které o ní bude jednat na svém zasedání 
2. 11. 2015.
Stejně samozřejmá jako je voda tekoucí z kohoutku by měla být obnova sítí a technologií – jde 
o zodpovědnost vůči všem obyvatelům i budoucím generacím.

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Pozvánka 

Zveme občany naší obce na 8. veřejné 
zasedání zastupitelstva obce Stará Hu, 
které se koná v pondělí dne 2. 11. 2015 
od 18.00 hod. v obřadní síni obecního 
úřadu.

Rozsvícení starohuského vánočního 
stromu se uskuteční v sobotu 28. listo-
padu 2015 od 17.00 hod. Program již tra-
dičně zajistí dramatický kroužek ZŠ ve Staré 
Huti pod vedením paní Dagmar Majzelové.

Poděkování
Dne 10. října 2015 se v obřadní síni obecního úřadu ve Staré Huti uskutečnilo setkání „Šedesátní-
ků“. Tato setkání mají dlouholetou tradici a program je vždy pečlivě připraven. I tentokrát byl ob-
řad slavnostní a důstojný, kulturní program ve škole pak hýřil vtipem, písněmi a tancem. Členům 
SPOZ a kulturního střediska patří za to dík a obdiv.
Sama za sebe bych chtěla ještě poděkovat starostovi obce panu Dragounovi a SPOZ za pozvání 
na tuto akci. Mohla jsem se tak setkat se „svými dětmi“, které jsem před padesáti lety učila a za-
vzpomínat na deset šastných let prožitých ve Staré Huti.
Ještě jednou díky.

Zdeňka Pavlíková (Volfová)

Velké díky posíláme ještě touto cestou OÚ, 
SPOZ, kulturnímu středisku, děvčatům z ae-
robiku a všem, kteří se na tomto odpoledni 
podíleli, za velmi pěkné a zdařilé setkání jubi-
lantů, které se nám všem moc líbilo. 

Z pověření za všechny jubilanty 
Marie Lochmanová

Je hezké mít přátele, kteří jsou vždy tam, kde 
je potřebujeme. A takové my máme. Za vše jim 
srdečně děkujeme. Poděkování patří členkám 
SPOZ, které dělají mnoho pro naše občany od 
těch nejmenších po ty nejstarší a to se málo-
kde vidí, p. Jindřišce Němcové, p. Lence Ku-
bátové a p. Aničce Pechanové. Děkujeme za 
přání klubu důchodců. Přání, dárky a květiny, 
které jsme dostali, nás velmi potěšily. Já děkuji 
cvičenkám, které mi dělají společnost při „sko-
tačení“ v tělocvičně. Jsou velmi šikovné a na 
svůj věk cvičí velmi dobře.

Jana a Václav Skůčkovi

Děkujeme Obecnímu úřadu ve Staré Huti 
a všem, kdo se podíleli na uskutečnění výstavy 
obrázků Václava Brajera k jeho 85. narozeninám 
v galerii obecní knihovny. Atmosféra zahájení 
byla velice bezprostřední a srdečná, v klubovně 
důchodců proběhlo posezení s občerstvením 
i popovídáním. Jsme za to moc vděčni. 

Rodina Brajerova

Sbírka starého textilu 
a ošacení
Opět ve spolupráci s Klubem důchodců organi-
zujeme sběr starého textilu a ošacení. Staré, ale 
čisté a zabalené ošacení, textil, obuv a hračky 
doneste do garáže obecního úřadu ve čtvrtek 
dne 5. listopadu 2015 od 9 do 16 hod.
Pro úplnost uvádíme seznam věcí, které jsou 
určeny ke sběru: letní a zimní oblečení (dám-
ské, pánské, dětské); lůžkoviny, prostěradla, 
ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1 m2, 
prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky lá-
tek); domácí potřeby – nádobí bílé i černé, 
skleničky – vše nepoškozené; vatované a pé-
řové přikrývky, polštáře a deky; obuv – veš-
kerou nepoškozenou; hračky – nepoškozené 
a kompletní; peří, péřové přikrývky a polštáře; 
menší elektrospotřebiče – mohou být i ne-
funkční; knihy.

Fotografiemi připomínáme vernisáž obrázků 
Václava Brajera. 
Výstava potrvá do 27. 11. 2015              
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Zprávičky z mateřské školičky 

Milí čtenáři,
dobrou chu! To nám řekl 8. 10. 2015 v mateřské škole profesionální kuchař. 

Uvařil nám vynikající dýňovou polévku a mečouna s mrkvovo-hráškovým pyré. Všichni jsme si 
pochutnali. 
Koukají na Vás správně? 26. 10. 2015 proběhlo v MŠ preventivní screeningové vyšetření zraku dětí. 
Podzim v MŠ si opravdu užíváme. Sbíráme kaštany, hledáme skřítka Podzimníčka, ochutnáváme 
a určujeme ovoce a zeleninu. Měsíc říjen jsme zakončili rejem duchů a strašidel, se soutěžemi 
a tancem. V říjnu proběhl v ZŠ i MŠ sběr starého papíru a tímto chceme poděkovat všem, kteří se 
zúčastnili. 
Srdečně Vás všechny zveme na Den otevřených dveří v Mateřské škole Stará Hu 11. 11. 2015 
od 14.00. 

Děti a Kolektiv Zaměstnanců MŠ Stará Hu

Podzim ve školní družině  

Tak už nám skončily krásné slunné dny a museli jsme se vrátit zpět do tříd. I letos 
máme dvě plná oddělení školní družiny a museli jsme požádat o rozšíření dalších 

míst. Užíváme si hraček a her, které přes léto zahálely. Ve školní družině si nebudeme jenom hrát, 
ale budeme se věnovat zdravému životnímu stylu, dopravní výchově a hlavně slušnému chování. 
Uspořádáme i několik výstav. Nyní probíhá výstava „Kouzlo podzimu“, kde jsou převážně práce 
žáků prvního ročníku. Hodně rodičů se nestačí divit, jaké mají doma skryté a šikovné talenty.
Pomalu začínáme vyrábět dárky na vánoční jarmark, které budou jako vždy originální a velmi 
pěkné.
Moc a moc bychom chtěli poděkovat obecnímu úřadu za kvalitní a krásný povrch na školním hřišti 
a nádherné pískové doskočiště. Vždy tam trávíme se školní družinou nejvíce času.

Sport

Fotbal − Hraná utkání v listopadu
  7. 11.  SK Kamýk – Stará Hu  14.00 hod.
14. 11. Stará Hu – TJ Modřany 13.30 hod.

Přijte kouknout, budou hody! 
Soupeři chcem sebrat body!

Výsledky oblastního přeboru 
v národní házené

Přinášíme vám výsledky dalších utkání ob-
lastního přeboru  Středočeského kraje, týmů 
mužů, žen a mladších žákyň. Z důvodu uzá-
věrky zatím pouze tefegrafi cky. Podrobnější in-
formace o utkáních a tabulky soutěží najdete 
v dalším čísle. 

muži
Čakovice – Stará Hu 23:19
Řevnice – Stará Hu 18:28
Stará Hu – Republikán 10:0 kontumačně
Modřany – Stará Hu 20:24

ženy
Čakovice – Stará Hu 7:20        
Stará Hu – Březno 7:7
Modřany – Stará Hu 16:13

mladší žákyně
Stará Hu – Březno A 5:13
Stará Hu – Březno B 6:14  
Modřany – Stará Hu 17:8 koedukované
Modřany – Stará Hu 10:6

Blahopřání

V měsíci listopadu se dožívají životního 
jubilea: Božena Fajkusová a Helena Vo-
denková.

Srdečně blahopřejeme!

Klub důchodců 

pořádá v neděli 29. 11. 2015 předvánoční 
setkání s jubilanty v kulturním domě. 
Začátek ve 14 hod.



Dětská poliklinika, orientační systém FN Motol
- po realizaci

Dětská poliklinika, orientační systém FN Motol
- před realizací

Žatec, oddělení geriatrie
- před realizací

Žatec, oddělení geriatrie
- po realizaci

Při té příležitosti jsme jako každý rok 
vyzpovídali zakladatelku, herečku Zdeňku 
Žádníkovou. 

Jak vlastně vznikl nápad s pořádáním benefice?
Víte, ctím přísloví, a tak každý dobrý skutek má být po zásluze 
odměněn… V případě osvícených sponzorů to nenechávám jen 
na boží prozřetelnosti, ale pro jistotu se sichruju . Jinými slovy 
spojuji příjemné s užitečným. Každoročně světu ukážu, co náš na-
dační fond za těch 12 měsíců nového udělal a pak to společně se 
„spolupachateli dobra“ oslavíme. 
Čeho jste za poslední rok dosáhli a jaké máte plány do bu-
doucna?
Plánů je spousta… Začali jsme spolupracovat s Českým atletic-
kým svazem, vyrobili jsme limitovanou edici triček pro nejstarší 
běh v Evropě, Běchovice-Praha,  a postupně získáváme prostřed-
ky na projekt „Atleti pomáhají“ pro dětskou ortopedii ve FN Mo-
tol. Posouváme se neustále dopředu, jak ve výtvarném stylu, tak 
v materiálech… V tom se náš fond moc neliší od jakékoli firmy. 
S novým generálním partnerem, českou společností DERMACOL, 
jsme dokončilidalší etapu realizací v nemocnici Motol, konkrétně 
se jednalo o 2. patro čekáren na dětské poliklinice, novou tvář do-
stala chodba azylového domu v Prachaticích a dětská ambulance 
plus lůžková část v jilemnické nemocnici, dětská psychiatrie v Li-
berci je před dokončením. Vizuální proměny ve stylu „Přísloví pro 
potěšení“ se dostalo oddělení následné péče (geriatrii) v žatecké 

nemocnici. Nezapomněli jsme ani na Dobříš. Dětský dům Korkyně a azylový dům v Mokrovratech 
od nás pod stromečkem najdou knížky od našich partnerů, nakladatelství Grada, a hračky od 
firmy Pexi. 
Co bude náplní programu benefičního večera?
Máme již tradiční zahájení v podání dětí z 2. MŠ Dobříš, poté krátkou projekci dokončených 
projektů a poděkování sponzorům… Hlavním hostem bude letos pan Jaroslav Svěcený, muž ne-
jen vyjimečného talentu, ale také člověk s velkým smyslem pro humor, takže můžeme očekávat 
nečekané :). Přála bych si, aby byl náš prosincový večer opět oslavou dobrých lidí a lidskosti. Já 
ho alespoň tak vždy vnímám. 
Od kdy a jakým způsobem si mohou zájemci zakoupit vstupenku na akci?
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně zámku Dobříš. Stojí 130 Kč, děti do 15 let a senioři 90 Kč. 
Všichni umělci vystoupí bez nároku na honorář a výtěžek jde ve prospěch nadačního fondu. 
Ráda bych vyjádřila svůj velký dík rodině Colloredo-Mannsfeld a řediteli zámku, panu Pavlu Krej-
cárkovi, za jejich velkorysý přístup a laskavou záštitu, kterou nám poskytují. Neberu to jako 
samozřejmost a velmi si toho vážím.

Výtěžek večera jde ve prospěch 
Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové.  Děkujeme.

hlavní host večera
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Milí přátelé, srdečně vás zveme na

IX. BENEFIČNÍ VEČER
NADAČNÍHO FONDU ZDEŇKY ŽÁDNÍKOVÉ, 

konaný ve spolupráci se ZÁMKEM DOBŘÍŠ

V sobotu 5. prosince 2015
v 17 hodin – Zrcadlový sál zámku DOBŘÍŠ

Zahájení benefičního večera patří tradičně dětem z 2. MŠ Dobříš
V rámci večera proběhne minivernisáž výtvarného oddělení ZUŠ Dobříš.

VEČEREM PROVÁZÍ Zdeňka Žádníková
VSTUPNÉ 130 Kč, senioři a děti do 15ti let 90 Kč.
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