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

MĚSTSKÁ POLICIE 
DOBŘÍŠ 

mobil: 602 370 677

ADVENTNÍ dobříšský 
regionální trh se koná 
v NEDĚLI 4. 12. 2016

Srdečně vás zveme na adventní 
dobříšský regionální trh. Usku-
teční se v neděli 4. 12. 2016 od 
9.00 hod. do 13.00 hod. (pozor 
na změnu dne a času!!!). Přijďte 
si nakoupit dárky a dobroty od 
regionálních prodejců s vánoční 
tematikou, vychutnat si svařené 
víno, teplé mošty či dobrou kávu 
a užít si začínající vánoční atmo-
sféru u poslechu koled, které za-
hraje Pokleslý orchestr lidových 
nástrojů, Dobříš.   

Seznam prodejců, kteří se ad-
ventních trhů zúčastní, najdete 
týden před konáním trhu na 
facebookových stránkách města 
Dobříš -  https://www.facebook.
com/mestodobrisofi cialni.
Těšíme se na vás.

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  listopad | 2016 

V neděli 6. listopadu vyvrcholí projekt Odkaz židovské minulosti Dobříše otevřením dvou zajímavých výstav 
v kulturním domě a na zámku Dobříš. Zájemci se mohou těšit i na navazující koncert zpěvačky Kateryny Kolcové 
v Konírně zámku. Více informací na str. 8.
Projekt Odkaz židovské minulosti Dobříše připravil spolek E-Plus ve spolupráci s Okrašlovacím spolkem v Dobříši 
a Židovským muzeem v Praze. Finančně se na něm podílí i město Dobříš a Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o. Autorem 
ilustrace je dobříšský výtvarník Miro Pogran. Pozvánka 

na veřejné 
zasedání 
Zastupitelstva města 
Dobříše, 

které se uskuteční ve čtvrtek 
10.  11. 2016 od 17.00 hod. 
v kulturním domě.
Z programu: běžné agendy • 
majetkové věci • a dal.
Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce měs-
ta Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz. 
On-line přenos jednání na webu 
města.

Program vypsaných dotačních 
titulů pro rok 2017 poskytova-
ných z Grantového fondu města 
Dobříše:
Program č. 1 – jednoroční grant na 
činnost pro sportovní nebo tělový-
chovné organizace a organizace 
provozující volnočasové aktivity
Program č. 2 – jednoroční grant 
na činnost pro kulturní a umělecké 
organizace
Program č. 3 – jednoroční grant 
na jednotlivé projekty (akce) reali-
zované ve městě Dobříši
Program č. 4 – jednoroční grant na 
podporu činnosti pro jednotlivce
Program č. 5 – jednoroční grant na 

podporu činnosti registrovaných 
poskytovatelů sociálních služeb 
a péče dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách

Granty jsou určeny na podpo-
ru sportovních, tělovýchovných, 
kulturních, uměleckých, volnoča-
sových aktivit, jakož i na podpo-
ru poskytování sociálních služeb 
a péče dle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, nezisko-
vých organizací a dalších fyzických 
a  právnických osob, které pracují 
v různých oblastech činností a jsou 
v kontaktu s institucemi a občany 
města Dobříše.

Lhůta pro podání žádosti: Lhůta 
pro podání žádostí ve vyhlášeném 
grantovém řízení je od 1. listopadu 
do 30. listopadu 2016. Na žádosti 
podané před nebo po výše uvede-
ném termínu nebude brán zřetel.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: 
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti ve 
vyhlášeném grantovém řízení je 
stanovena do 30. dubna 2017.
Více informací o jednotlivých 
programech, o podmínkách pro 
poskytnutí dotace včetně vzoru 
žádosti naleznete na www.mes-
todobris.cz (samospráva–dotace 
pro vás–Grantový fond města 
Dobříše).

VYHLÁŠENÍ GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ MĚSTA DOBŘÍŠE 
PRO ROK 2017
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Výsledky hlasování za jednotlivé strany 
a hnutí 
(se ziskem nad 5 % platných hlasů)
 
Obec Dobříš celkem v %
ANO 2011 472 19,45
Česká str. sociálně demokrat. 386 15,91
Občanská demokratická strana 383 15,78
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 331 13,64
Komunistická str. Čech a Moravy 238 9,81
Česká pirátská strana 138 5,68
TOP 09 131 5,39

Výsledky hlasování v okrscích 
(se ziskem nad 5 % platných hlasů)

Okrsek č. 1 – Klub důchod., 
Dukelské nám. celkem v %
ANO 2011 112 21,21
Česká str. sociálně demokrat. 68 12,90
Občanská demokratická strana 86 16,31
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 72 13,66
Komunistická str. Čech a Moravy 51 9,67
Česká pirátská strana 36 6,83
TOP 09 33 6,26

Okrsek. 2 – 2. ZŠ celkem v %
ANO 2011 63 18,44
Česká str. sociálně demokrat. 47 13,54
Občanská demokratická strana 58 16,71
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 52 14,98
Komunistická str. Čech a Moravy 24 6,91
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 24 6,91
TOP 09 23 6,62

Okrsek č. 3 – ZUŠ celkem v %
ANO 2011 72 16,62
Česká str. sociálně demokrat. 109 25,17
Občanská demokratická strana 49 11,31
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 67 15,47
Komunistická str. Čech a Moravy 49 11,31

Okrsek č. 4 – 5. MŠ Větrník celkem v %
ANO 2011 71 18,02
Česká str.sociálně demokrat. 58 14,72
Občanská demokratická strana 63 15,98
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 54 13,70
Komunistická str.Čech a Moravy 38 9,64
Česká pirátská strana 27 6,83
Koalice SPD a SPO 21 5,32

Okrsek č. 5 – Pivovar celkem v %
ANO 2011 80 21,97
Česká str. sociálně demokrat. 45 12,36
Občanská demokratická strana 70 19,23
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 47 12,91
Komunistická str. Čech a Moravy 23 6,31
Koalice KDU-ČSL, SZ, SNK ED 25 6,86
TOP 09 27 7,41
Česká pirátská strana 22 6,04

Okrsek č. 6 – ZŠ Lidická celkem v %
ANO 2011 73 20,22
Česká str. sociálně demokrat. 59 16,34
Občanská demokratická strana 57 15,78
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 39 10,80
Komunistická str. Čech a Moravy 53 14,68
Česká pirátská strana 21 5,81

Krátce z tiskové konference konané 5. 9. 2016

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

Veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu
Úřad územního plánování MěÚ Dobříš svolal veřejné projednání návrhu změny č. 2 územního plánu 
města Dobříše. To se uskutečnilo dne 21. 9. 2016 v 17.00 hodin ve společenském sále kulturního 
domu Dobříš. Jednání vedla Ing. Markéta Malá, pracovnice odboru výstavby a životního prostředí, 
úřadu územního plánování MěÚ Dobříš, která shrnula průběh pořizování změny č. 2 do doby veřej-
ného projednání. Zpracovatel změny č. 2 ÚP, Ing. arch. Milan Falta, podal přítomným výklad návrhu 
změny č. 2, co a jak se v něm řeší. Veřejného projednání se dále zúčastnili starosta města Mgr. Stani-
slav Vacek, p. Radek Vystyd – určený zastupitel pro pořizování změny č. 2, vedoucí odboru výstavby 
a ŽP Ing. Alena Harmanová, tajemník MěÚ p. Radek Řechka, vedoucí oddělení výstavby Ing. Radim 
Weber a veřejnost v počtu 13 osob. 
Akce se uskutečnila v rámci projektu plánování s veřejností  
– MA21 a Zdravé město

Rekultivace skládky Stará Huť
Pan starosta Mgr. Stanislav Vacek vysvětlil kroky radnice, které byly v zájmu rekultivace skládky za-
tím provedeny, a vyvrátil některé fámy související s tímto záměrem. Především vyloučil, že by se na 
této skládce mělo opět skládkovat. 
Již nevyužívaná skládka se sice nachází v katastrálním území obce Stará Huť, ale pozemky pod ní vlast-
ní více subjektů. Kromě města Dobříš, které je majoritním vlastníkem pozemků pod skládkou, je to 
obec Stará Huť, rodina Colloredo-Mannsfeld a další soukromí vlastníci. Město Dobříš zadalo studii rizi-
kovosti této skládky a v této souvislosti se rozhodlo využít možných dotačních titulů k její rekultivaci. 
Podmínkou přidělení dotace je, že město, resp. žadatel o dotaci musí pozemky dotčené případnou re-
kultivací vlastnit, případně mít nájemní vztah nebo svolení ostatních vlastníků k provedení rekultivace. 

Jak jsme volili?
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje konané dne 7.–8. 10. 
2016 – za město Dobříš a jednotlivé okrsky.

Výsledky hlasování za územní celky – obec Dobříš – souhrnné informace
Voliči v seznamu Vydané obálky Volební účast v % Platné hlasy  Platné hlasy v %
7 003 2 458 35,10  2 426 98,78

Zamýšlená rekultivace by měla zahrnovat 
následující kroky: překrytí tělesa bývalé 
skládky inertní vrstvou, vytvarování teré-
nu, provedení opatření k zamezení vniká-
ní dešťových vod do tělesa bývalé skládky 
a  odpovídající monitoring, povrchové úpra-
vy včetně ozelenění a začlenění do okolní 
krajiny. Důležité je připomenout, že v rámci 
rekultivace není uvažováno s ukládáním dal-
ších odpadů s výjimkou zeminy v nezbytném 
množství pro povrchové úpravy. 
V první fázi tudíž město oslovilo ostatní vlast-
níky s návrhem na odkup či směnu pozemků 
pod skládkou. Bohužel tato iniciativa byla podle 
slov pana starosty špatně pochopena a vyvo-
lala odpor především občanů Staré Huti, kteří 
pravděpodobně kvůli nedostatku relevantních 
informací, protestovali proti obnovení činnosti 
této skládky. 
V současné době vidí hlavní variantu postupu: 
Uzavřít nájemní smlouvy s majiteli pozemků na 
dobu přípravy, realizace rekultivace a po dobu 
udržitelnosti projektu (celkem cca 7 let). „Tímto 
reagujeme na požadavek ze strany vlastníků 
dotčených pozemků, kteří se zřetelně vyjádřili, 
že pozemky nechtějí prodávat“, doplnil starosta 
města Mgr. Vacek.

Skate/bike park
Z důvodu velmi špatného technického stavu byl 
23. 9. 2016 uzavřen skate/bike park na Dobříši. 
Místo bylo uzavřeno páskami a osazeno cedule-
mi zákaz vstupu. Vedení radnice tak zareagova-
lo na neúnosný stav areálu, kde hrozilo nebez-
pečí úrazu. Na 14. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše bylo po diskuzi zastupitelů a veřejnosti 
odhlasováno přidělení finančních prostředků 
na opravu stávajícího vybavení areálu. Přidě-
lená částka ve výši 150 000 Kč má zajistit zpro-
voznění minimálně části areálu pro nadcháze-
jící měsíce. Udržení skate/bike parku v dobrém 
a  bezpečném stavu bude možné zajistit až po 
oplocení areálu. Rozsah oplocení a režim hřiště 
bude projednán na příštím jednání zastupitel-
stva města 10. 11.

Radar Plk. B. Petroviče
Zastupitelstvo města Dobříše projednalo na 
svém 13. zasedání dopis obyvatel z ul. Plk. B. 
Petroviče v Dobříši, obsahující požadavek na 
instalování radaru na měření rychlosti v části 
ulice Plk. B. Petroviče. Jako důvod obyvatelé 
uvedli nebezpečně vysokou rychlost, kterou po 
opravené vozovce nezodpovědní řidiči projíž-
dějí a vystavují sebe i ostatní riziku dopravních 
nehod a zranění.
Vedení města na zasedání zastupitelstva města 
informovalo, že s instalací úsekového měření 
rychlosti v této ulici počítá rozpočtový výhled 
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na rok 2017 a v současné době probíhá finanční 
analýza, která má zjistit, zda by bylo vhodnější 
změnit stanoviště stávajícího kamerového za-
řízení nebo zakoupit nové. Město Dobříš toto 
zohlední v rozpočtovém výhledu.

Kruhový objezd u kotelny
Stavba byla započata cca před měsícem první, 
nejnáročnější etapou, kdy byl odstraněn svrchní 
kryt stávající komunikace v předmětném úseku 
a provedeny zemní práce pro „obnažení“ stáva-
jících inženýrských sítí, zejména plynovodního 
vysokotlakého řadu a stávající klenbové kanali-
zace. Proto došlo k úpravě nivelety mělce ulo-
ženého plynovodu a budou zahájeny práce na 
statickém zajištění klenbové kanalizace. Násled-
ně budou pokračovat práce v dalších dvou eta-
pách. Stavba by měla být dokončena do 30. 11. 
2016.
Další plánované kruhové objezdy
V ulici Čs. Armádě je uvažováno o další výstavbě 
kruhového objezdu. Všechno je ve fázi studie. 
Jelikož se jedná o krajskou komunikaci, bude se 
jednat o investici kraje.
Další uvažovanou lokalitou je křižovatka 
u  Prachandy (krajská komunikace), kde se rov-
něž počítalo s kruhovým objezdem. Zde by 
mělo dle informací KSUS dojít pouze k úpravě 
křižovatky, ale bez kruhového objezdu. 

Ulice Rukavičkářská
Obnova by měla spočívat ve výměně stávajícího 
povrchu vozovky (dlažební žulové kostky za as-
faltobeton) včetně stavebních úprav, přilehlého 
chodníku a VO. Stávající žulové kostky budou 
uloženy na dočasné deponii a následně využity 
při opravách komunikací a zpevněných ploch ve 
městě.  
Předpokládané zahájení prací je v polovině 
měsíce října 2016. Posunutí termínu zahájení 
realizace bylo způsobeno četnými přechodnými 
dopravními opatřeními. Dřívější zahájení opra-
vy komunikace v ul. Rukavičkářská by dopravní 
situaci v Dobříši ještě více zkomplikovalo.

Ulice Brodecká
Z důvodu havarijního stavu vozovky v ulici 
Brodecká bylo rozhodnuto o opravě pravého 
pruhu vozovky v úseku k bývalé kafilerce. Za-
stupitelstvo města dne 15. 9. 2016 uvolnilo na 
tuto mimořádnou opravu v rámci rozpočtové-
ho opatření č. 4/2016 částku 400 tis. Kč. Oprava 
probíhala v termínu od 19. září. Silnice byla do-
asfaltována a začištěna. 

ZŠ Dobříš – zadávací řízení
Předchozí zadávací řízení (ZŘ) bylo zrušeno pro 
velký počet zaslaných dotazů – zadávací doku-
mentace byla dopracována/upravena/upřesně-
na a zadávací řízení na zhotovitele stavby bylo 
nově zveřejněno 27. 9. 2016. Předpokládaná 

výše plnění je něco málo přes 39 milionů Kč 
bez DPH. S vítězem VŘ bude uzavřena smlouva 
o dílo. 
Na letošní rok má město ve státním rozpočtu 
rezervovanou částku 10 150 000 Kč, pro rok 
2017 je to 16 130 000 Kč. O dotaci na realizaci 
akce bylo požádáno MF ČR v lednu tohoto roku 
v rámci programu 298213 – Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně technické základny regio-
nálních škol v okolí velkých měst.
(Projekt: navýšení kapacity o 50 žáků = 2 třídy, 
uzpůsobení varny a jídelny, bezbariérovost ško-
ly, rekonstrukce a přístavba šaten, optimalizace 
únikových cest atd.).
Realizace by měla začít ještě letos, ukončení 
stavebních prací je plánováno do 31. 7. 2017.  

V sobotu 24. září se konalo slavnostní otevření 
nového Muzea hraček Dobříš. Muzeum se na-
chází v prostorách bývalého městského muzea 
na zámku Dobříš.
Celou akci uvedl starosta města Stanislav Vacek 
a poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci 
muzea.
Slavnostní pásku přestřihl starosta města Dobří-
še, paní Marcela Hlušičková, která zapůjčila větší 
část sbírky, Ing. Chrastina, prokurista firmy BEN-
TELER Distribution Czech Republic, spol. s  r.o., 
která přispěla finančními prostředky a stala se 
sponzorem muzea, a Eliška Březinová, koordiná-
torka celého projektu.
Pro děti bylo připraveno divadýlko a dospělí 
návštěvníci si zase zavzpomínali u vystavěných 
hraček na své dětství.
Součástí muzea je i stará třída s interaktivními 
prvky, ve které si děti mohou pohrát a vyzkou-
šet si různé staré školní pomůcky.
Během příštího roku by měl do muzea přibýt 
i  model dobříšské železnice, který sponzoruje 
firma Benteler Distribution a na kterém usilovně 
pracuje pan Petr Hanuš. I on zapůjčil do muzea 
část své sbírky, ze které budou mít radost pře-
devším kluci. Jedná se o různé modely autíček 
a další věci ze sbírky pana Hanuše.

Stručné informace 
z 13. zasedání 
zastupitelstva města
Veřejné zasedání se uskutečnilo 15. záři 2016 
v kulturním domě. Přítomno bylo 17 členů ZM. 
Z jednání se předem omluvili: Ing. Tomáš Hadže-
ga, Ing. Martin Musil a MDDr. Tereza Fulínová. 
S ohledem na velmi složitou a dlouhou disku-
zi k  některým bodům programu (např. zpráva 
o třídění komunálního odpadu, změna ÚP č. 2 – 
otevřený dopis, kauza ul. Západní), trvalo jedná-
ní zastupitelstva téměř do půlnoci, aniž by bylo 
projednáno všech 23 bodů schváleného progra-
mu. Proto ihned po ukončení jednání ZM č. 13 
bylo starostou města ohlášeno další jednání ZM, 
a to dne 26. 9. 2016.  

 � Vzdání se mandátu člena rady a zastupitel-
stva města Dobříše, složení slibu člena Za-
stupitelstva města Dobříše 

Radek Řechka se vzdal mandátu člena zastu-
pitelstva města z důvodu nástupu do funkce 
tajemníka MěÚ Dobříš. Na uprázdněný man-
dát v ZM vyzval starosta města náhradníka ze 
strany – TOP 09, za kterou odstoupivší zastupi-
tel v těchto volbách kandidoval. Pan Bc. Jan To-
mánek mandát nepřijal. Další oslovená v pořadí 
byla paní Bc. Helena Housková, která sdělila, 
že rovněž mandát nepřijímá. Další náhradnice 
v pořadí, paní Anna Kozáková, sdělila, že man-
dát přijímá. V souladu se zákonem o volbách 
do zastupitelstev obcí přítomná paní Anna Ko-
záková složila slib člena zastupitelstva do rukou 
starosty města.

ZM vzalo na vědomí:
 � Informaci jednatele společnosti DOKAS 

Dobříš, s.r.o., k četnosti svozu tříděného 
odpadu a varianty řešení, včetně finančního 
dopadu na rozpočet města  

Úvodní zprávu přednesla členka RM Ing. Marké-
ta Čermáková a doplnil ji jednatel společnosti 
DOKAS Dobříš, s.r.o., Mgr. Jan Marek – uvedl 
např., že stání separovaného odpadu ve městě 
Dobříši jsou monitorována 5× týdně (pondělí až 
pátek), k nepořádku nedochází z důvodů malé 
četnosti svozů tříděného odpadu, ale z důvodu 
nedbalosti obyvatel. Město Dobříš vynakládá 
na úklid černých skládek cca 100 tis./rok a 90 % 
těchto nákladů je spojeno právě s úklidem míst 
určených pro tříděný odpad.
V diskuzi na toto téma vystoupili občané z ul. 
Hálkova, kteří vyjádřili názor, že nadále trvá 
a  je v platnosti usnesení ZM, kterým měla být 
změněna příloha vyhlášky č. 1/2015 (odstranění 
nádob na separovaný odpad z ul. Hálkova z dů-
vodu zhoršení kvality života obyvatel v blízkém 
okolí (hluk a nepořádek).
ZM poté neschválilo návrh změny OZV o od-
padech, ve které by byla vyloučena lokalita uli-
ce Hálkova v Dobříši.

 � Informaci ke kauze Západní ulice 
Projednávaný bod představila místostarostka 
Mgr. Petra Neubergerová, která, mimo jiné, ho-
vořila o tvorbě dohody mezi účastníky „kauzy ul. 
Západní“, o osobním projednávání vytvořeného 
„memoranda“ a dotazníku. Důležitou novou 
skutečností je informace, že se změnil vlastník 
bytové jednotky s „věží“. 
S informacemi ke kauze se připojil také právní 
zástupce většiny novousedlíků a Ing. Petr Kará-
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sek, MBA, LLM, za starousedlíky západní zóny. 
Do dlouhé diskuze se zapojila větší část zastu-
pitelů a vedoucí odboru výstavby a životního 
prostředí Ing. Alena Harmanová. ZM poté ne-
schválilo návrh, aby ZM uložilo městu Dobříš, 
jako účastníku stavebního řízení stavby dvou 
bytových domů a šesti řadových domů v Zá-
padní ulici, trvat důsledně na dodržení limitu 
výškového omezení stavby bytového domu č. p. 
1743, tj. 2 nadzemní podlaží a podkroví, podle 
územního plánu města Dobříše.

 � Zprávu k novému zákonu o hazardních 
hrách 

Informaci přednesla pracovnice MěÚ Bc. Jana 
Podušková. Dne 15. 6. 2016 byly ve Sbírce zá-
konů vyhlášeny tři zákony týkající se regulace 
provozování hazardních her v České republice, 
které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017. Na 
území města Dobříš jsou ministerstvem financí 
povolena technická zařízení nejdéle do června 
2019. Městský úřad Dobříš zatím vydal povole-
ní pro provozování výherních hracích přístrojů 
v pěti provozovnách do 31. 12. 2017. Podle sou-
časného stavu by tyto provozovny od 1. 1. 2018 
již nesplňovaly podmínky podle nového zákona 
o hazardních hrách. 

 � Zprávu k insolvenčnímu řízení v souvislosti 
s pohledávkou, která vznikla nesplácením 
nájemného

 � Návrh obyvatel Plk. B. Petroviče v Dobříši 
na instalaci kamerového zařízení

 � Otevřený dopis zastupitelům – změna ÚP 
č. 2 – výstavba na Dukelském nám. 

ZM bylo předloženo podrobné vyjádření k ote-
vřenému dopisu (oba dokumenty zveřejněny 
v  DL č. 10). K dané problematice se nejdříve 
vyjádřili radní MUDr. S. Holobrada, R. Vystyd, 
kteří odmítli argumentaci petičního výboru 
ohledně postupu zařazení návrhu do změny 
č. 2 ÚP a vysvětlovali záměr změny funkčního 
využití části veřejné zeleně na Dukelském ná-
městí podporou a rozšířením sociálních služeb 
především pro seniory. V diskuzi vystoupili další 
zastupitelé a občané. Členka petičního výboru, 
paní Bc. Jana Vlnasová, vysvětlila důvody, které 
ji vedly k napsání otevřeného dopisu zastupite-
lům, zejména v souvislosti s dodatečným zařa-
zením návrhu na změnu funkčního využití části 
plochy veřejné zeleně na Dukelském náměstí, 
a informovala přítomné o dalších krocích, které 
má v plánu učinit, a to z důvodu obavy z opa-
kování údajných chyb, které byly učiněny, a to 
nejen úředníky Městského úřadu v Dobříši, ale 
i úředníky ministerskými. 

 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
13. 9. 2016

 � Závěrečný účet Svazku obcí Dobříšska a No-
voknínska za rok 2015

 � Předložený materiál jednatele Střediska 
zdraví, s.r.o., Mgr. Tomáše Vokurky, DiS.,

obsahující možnosti využití nástavby budovy 
městské polikliniky a schválilo zahájení příprav-
ných prací v souvislosti s využitím objektu čp. 38 
(poliklinika) pro sociální nebo zdravotní účely.

ZM schválilo:
 � rozpočtové opatření č. 4/2016  

Předložený návrh rozpočtového opatření 
č.  4/2016 se týkal pouze výdajové stránky roz-
počtu města na rok 2016 – 300 000 Kč v sou-
vislosti s výstavbou okružní křižovatky u ko-
telny. 
Celkový objem výdajů se snížil o 4 690 tis. Kč 

(výdaje celkem činní 200 468 tis. Kč). Plánovaný 
zůstatek na účtech (rezerva) tak bude činit po 
akceptovaných změnách 19 888 tis. Kč. 
Součástí návrhu rozpočtového opatření jsou 
přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
města k 31. 8. 2016.
Příjmy dosáhly cca 121 mil. Kč, tj. 68 % uprave-
ného rozpočtu. 
Výdaje byly zatím čerpány ve výši 87 mil. Kč, tj. 
43 % upraveného rozpočtu. 
Důvodem nižšího čerpání výdajů je nezahájení, 
resp. neproplacení výdajů u finančně náročněj-
ších akcí, např. rozšíření kapacity 1. ZŠ, opravy 
a  úpravy místních komunikací, spolufinanco-
vání dotačních projektů, projektová příprava 
a dokumentace, výměna inžen. sítí Mírové nám. 
– Pražská ul. aj.

 � Zahájení přípravných prací na projektu 
„Budování a modernizace odborných učeben, 
laboratoří, venkovních pavilónů pro výuku 
a naučných zahrad při ZŠ v obcích ORP Dobříš“ 
a jeho následné předložení do IROP.

 � Rozpočtový výhled města na roky 2017 až 
2019  

 � ZM uložilo RM předložit ZM 
přehled veškerých finančních operací týkají-
cích se provozu zimního stadionu a předložit 
předpokládaný rozpočet na provoz zimního sta-
dionu na sezonu 2016–2017.

 � ZM vyslovilo souhlas se záměrem vstupu 
města do zapsaného spolku Destinační 
agentura Brdy 

Cílem je větší podpora turistiky a volnočasových 
aktivit v regionu Brd. Záměrem je propojení 
a zkvalitnění těchto aktivit. Jednotlivá města re-
gionu přispívají poměrnou částkou podle počtu 
obyvatel. 

ZM neschválilo:

 � Návrh na pořízení změny č. 3 územního plá-
nu

Úřad územního plánování (pořizovatel) obdržel 
šest návrhů na pořízení změny územního plánu.

 � Usnesení k bodu – zápis z jednání kontrolní-
ho výboru ze dne 27. června 2016

Obsah zápisu přiblížil předseda kontrolního 
výboru, pan Ing. Karel Vítek, CSc. V diskuzi poté 
vystoupili členové kontrolního výboru, pan 
Bc. Lukáš Zídek a paní Mgr. Barbora Kobíko-
vá, kteří se distancovali od zápisu z kontrolního 
výboru 27. 6. a informovali přítomné o tom, 
že předložený zápis odmítli podepsat. V  re-
akci na vyhrocené vztahy v KV navrhl člen ZM  
Mgr. J.  Melša odvolání jeho předsedy Ing. K. 
Vítka. Tento návrh nebyl ZM schválen (pro 5, 
proti 0, zdrželo se 11 členů ZM).

Stručné informace z 14. zasedání 
zastupitelstva města
Veřejné zasedání se uskutečnilo 26. září v kultur-
ním domě. Přítomno bylo 18 členů ZM. Z jed-
nání se předem omluvili: Mgr. Ivana Lenerová, 
MDDr. Tereza Fulínová a MUDr. Stanislav Holo-
brada. 

 � Skatepark – havarijní stav
Zastupitel Filip Kahoun informoval přítomné 
zastupitele a občany, že skatepark je v havarij-
ním stavu a pokud by měl být nadále v provozu, 
je třeba, aby byly provedeny základní opravy 
herních prvků. Ty jsou v současnosti nebezpeč-

né a hrozí riziko úrazu. Navrhl minimální částku 
k základním opravám. Z diskuze se přítomní do-
zvěděli, že skatepark je situován na pozemku 
rodiny Colloredo-Mannsfeld a že problematiku 
havarijního stavu již řeší komise pro správu ma-
jetku města se členy spolku D FIGHT, o. s. Většina 
zastupitelů se shodla na tom, že není vhodné 
skatepark uzavřít, naopak je zde zájem, aby byl 
opraven a časem i oplocen a opatřen dvěma 
vchody. K větší opravě je třeba jistý časový pro-
stor. Zasedání zastupitelstva se zúčastnili členo-
vé spolku D FIGHT o. s., kteří se prostřednictvím 
předsedy, pana Aleše Křivánka, k projednávané-
mu tématu vyjádřili a požádali zástupce města, 
aby byla problematika řešena detailně. 

ZM vzalo na vědomí:

 � Akční plán města Dobříše pro období 2015 
–2020 a to, že bude průběžně předkládán 
a doplňován zastupitelstvu města Dobříše 

Jedná se o strategický dokument, který obsahu-
je projektové záměry realizované v období 2015 
–2020 s průběhem jejich financování. Některé 
projektové záměry jsou již ze strany řídících 
orgánů schváleny a začínají se realizovat. Pre-
zentaci k akčnímu plánu připravil a komentoval 
Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, zástupce zpracova-
telské firmy ACCON managers & partners. Sta-
rosta města Mgr. Stanislav Vacek, který zároveň 
odpovídal na četné dotazy zastupitelů, přislíbil, 
že se společností ACCON managers & partners, 
s.r.o., zajistí soulad akčního plánu s rozpočto-
vým výhledem na roky 2017–2019 a strate-
gickým plánem města. ZM uložilo RM zajistit 
soulad cash flow mezi akčním a strategickým 
plánem města Dobříše.
 

ZM schválilo:

 � Rozpočtové opatření č. 5/2016 – částku 
150 000 Kč na opravu skateparku

 � Statut a revidované zásady Grantového 
fondu města Dobříše s účinností od 1. 10. 
2016

Změny spočívají v dílčí úpravě obsahu zásad 
a  rozšíření programu dotačních titulů o pro-
gram č. 5 – grant na podporu činnosti regis-
trovaných poskytovatelů sociálních služeb. 
Současně dochází k úpravě statutu v části 
„tvorba fondu“ ze současných 1,7 % na 2 % 
daňových a nedaňových příjmů schváleného 
ročního rozpočtu města. Dochází i ke změně 
názvu na Grantový fond města Dobříše.

 � Mimořádný členský příspěvek do Svazku 
obcí Dobříšska a Novoknínska 

ve výši 161 690 Kč v návaznosti na projekt Hasič-
ského záchranného sboru Středočeského kraje 
„Obnova rychlého zásahového automobilu sta-
nice HZS Dobříš“.

 � Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 2455/1 
(ul. Příbramská) 

mezi městem Dobříš jako prodávajícím a pa-
nem J. L. jako kupujícím, jejímž předmětem je 
úplatný převod vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 2455/1, o výměře 31 m2,  v k.ú. a obci 
Dobříš, za kupní cenu ve výši 800 Kč/m2.

 � Kupní smlouvy a zřízení věcných břemen 
se SVJ čp. 1717, 1718, 1719 a 1720 – prodej po-
zemků v lokalitě Karnetova zahrada

 � Žádost o odkoupení části cca 55 m2 pozem-
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ku parc. č. 2452/11 v k. ú. Dobříš (lokalita uli-
ce Dlouhá) za kupní cenu 600 Kč/m2 

Prodej přímým zájemcům, a to vlastníkům při-
lehlé nemovité věci (RD). Předmětný pozemek 
je užíván jako předzahrádka, je zaplocen a na-
chází se v těsné blízkosti rodinného domu.

 � Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 774/39 
v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. Příbramská) 

mezi městem Dobříš jako prodávajícím a man-
želi M. V. a V. V. jako kupujícími, jejímž předmě-
tem je úplatný převod vlastnického práva k po-
zemku parc. č. 774/39, o výměře 38 m2, za kupní 
cenu ve výši 800 Kč/m2.

 � Kupní smlouva s Římskokatolickou farnos-
tí Dobříš (prodávající) – pozemky pod ko-
munikací k.ú. Dobříš (pozemky u hřbitova 
a u pastoračního centra) 

Předmětem smlouvy je úplatný převod vlastnic-
kého práva k pozemkům pod komunikací parc. 
č. 41/2 a parc. č. 2481/7 na město Dobříš (kupu-
jící) za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.  

 � Ustanovení odpovědného politika pro 
MA21. 

Tato osoba zastřešuje základní procesy v rámci 
Zdravého města a MA21. ZM ustanovilo jako 
odpovědného politika Zdravého města a místní 
Agendy 21 paní Ing. Denisu Havlíčkovu, která je 
současně zastupitelkou města Dobříše.

 � Návrh kandidáta na funkci přísedícího 
Okresního soudu v Příbrami

Žádost soudu o opětovné zvolení pana Mgr. 
Jana Bláhy do funkce přísedícího okresního sou-
du. V žádosti soud uvádí, že pan Mgr. Jan Bláha 
se zvolením na další funkční období souhlasí. 
V prosinci 2016 končí jeho čtyřleté funkční ob-
dobí.

Diskuze:

 � Projekt revitalizace městské zeleně
Člen rady města Ing. Marek Vávra hovořil o pří-
pravě projektu revitalizace městské zeleně, 
který je v současné době zpracováván a bude 
konzultován nejen s odborným poradním or-
gánem, Agenturou ochrany přírody a krajiny, 
ale i s veřejností. V jednotlivých lokalitách, 
kterých se předmětná revitalizace bude týkat, 
bude předložen k vyjádření veřejnosti. V pří-
padě, že budou jednotlivé části projektu vy-
hodnoceny veřejností kladně, dojde k realizaci 
revitalizace.

 � Informace k projektu pytlového svozu od-
padu včetně finančního rozboru pro tzv. 
oblast Malá Strana, Dobříš 

Finanční analýzu pilotního projektu pytlové-
ho svozu odpadů v oblasti Malá Strana, Dob-
říš, představila pracovnice společnosti DOKAS 
Dobříš, s.r.o., paní Jana Nemčeková. V diskuzi na 
toto téma se vyjadřovali zastupitelé i zástupci 
veřejnosti. Někteří pytlový svoz odpadu pod-
pořili, naopak jiní hodnotili současný způsob 
třídění odpadu jako plně vyhovující, na který si 
lidé zvykli. 

ZM uložilo RM předložit na další jednání za-
stupitelstva návrh změny vyhlášky o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Dobříše, který bude zahrnovat 
pilotní projekt pytlového svozu v oblasti Malá 
Strana, Dobříš.

 � Rekonstrukce Mírového náměstí
Mgr. Jaroslav Melša se ohradil vůči informa-
cím v článku na internetovém portálu Dob-
říšsko aktuálně a požádal starostu města, aby 
uvedl na pravou míru nepravdivá fakta, kte-
rá v článku uvedl. Konstatoval, že za studie a 
projekty zaplatilo město 5,5 mil. Kč. Starosta 
Mgr. Stanislav Vacek v odpovědi uvedl, že v 
článku opomněl uvést jediné slovo, a to studie 
„a projekty“, a za toto se omlouvá. Dále staros-
ta hovořil o  nemožnosti použití dříve navrže-
ných řešení a o snaze jednat s FAM architekty 
(vítězi architektonické soutěže na rekonstrukci 
Mírového nám.). Konstatoval, že za projekty 
a  studie a  související činnosti bylo zaplaceno 
téměř 12 mil. Kč a dále zaplatilo město přibliž-
ně 8  mil.  Kč za projekty a související činnosti 
při rekonstrukci západní části náměstí. Získaná 
dotace činila asi 3 mil. Kč. Ing. Tomáš Hadžega 
se vyjádřil k jednání mezi zástupci města Dob-
říš a FAM architekty, jehož předmětem bylo 
přepracování studie náměstí (možná dotace ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 
2016) a konstatoval, že tato jednání nebyla ze 
strany FAM architektů vstřícná (požadovali vy-
soké finanční částky, poukazovali na nedosta-
tečné personální kapacity). ZM uložilo finanč-
nímu výboru zkontrolovat veškeré finanční 
náklady vynaložené na studii a projektovou 
dokumentaci k rekonstrukci Mírového ná-
městí Dobříš.

 � Námitka, resp. podnět k návrhu změny č. 2 
ÚP

Námitka se týkala tzv. koridoru D02, resp. pro-
pojky dálnice D4 a D5, která je v územním plánu 
Středočeského kraje a úřad územního plánová-
ní v Dobříši je povinen ji do našeho územního 
plánu přijmout. Ve schváleném územním plánu 
ze dne 11. 10. 1994 bylo v územním plánu  s ob-
chvatem počítáno. Středočeský kraj, po svém 
založení, převzal do svých zásad územního roz-
voje z obecních územních plánů záměry týkající 
se širšího území, tedy regionu kraje.
Vzhledem k tomu, že v rámci pojednávání změ-
ny územního č. 2 zazněly připomínky, zejména 
k tomuto bodu, resp. ke vzniku koridoru D02, 
navrhl starosta města jednat se Středočeským 
krajem o tomto záměru a zahájit odbornou dis-
kuzi k této problematice. 
ZM uložilo radě města zahájit jednání se 
Středočeským krajem s cílem aktualizace zá-
měru koridoru D02, propojení D4, D5 dle Zá-
sad územního rozvoje Středočeského kraje, 
a to tak, aby byl v souladu s dalším rozvojem 
města Dobříše.

Zdroj: zápis, redakčně upraveno a kráceno

Když se priority tahají 
jako králíci z klobouku
Na poslední jednání ZM (26. 9.) přinesl Filip Ka-
houn fotky poničeného skate parku, uvedl, že je 
v havarijním stavu a navrhl uvolnění prostředků 
na jeho obnovu. Od zastupitelstva dostal tento 
návrh širokou podporu. Mně ale vrtá hlavou 
otázka, na kterou jsem se ptal už na jednání 
a která zůstala bez odpovědi. Jak je možné, že 
v rozpočtovém výhledu na rok 2017 projedná-
vaném na minulém jednání (15. 9.) nebyla o ob-
nově skate parku ani zmínka? Skate park přeci 
nebyl poškozen za těch devět dní, co od sebe 
obě jednání ZM dělí. Počítá tedy radnice v ná-
vrhu rozpočtu vůbec s údržbou parků a hřišť? 
Nebo jejich oprava závisí na tom, kam se jde 
zrovna zastupitel o víkendu projít?
 
Na posledním jednání ZM byl také představen 
a předložen ke schválení Akční plán města Dob-
říše 2015–2020. Rok poté, co vznikl a co se po-
dle něj začalo postupovat. Bez projednávání na 
poradních komisích, bez představení veřejnosti. 
Při představení dokumentu uvedl p. starosta 
Vacek: „Akční plán je užitečná věc, veřejnost 
se z něj může dozvědět, kdy se co bude dělat.“ 
Proč je tedy předložen na zastupitelstvu poprvé 
až teď, tato otázka zůstala bez odpovědi. A že se 
z dokumentu lze dozvědět, co radnice chystá? 
Schválně to zkuste, pokud ho na webu města 
vůbec najdete. Takhle prostě nevypadá doku-
ment, kterým chcete komukoliv svoje priority 
vysvětlit. Dokument má 80 stran, většinu tvoří 
vykopírované popisy dotačních titulů. Seznam 
priorit je nekonkrétní a vejde se na půl stránky. 
Kromě toho by měl akční plán korespondovat 
se strategickým plánem města, který se dívá 
dopředu až do roku 2028 a na jehož přípravě 
se svého času podílela řada obyvatel našeho 
města, vazba na strategický plán je ale nejas-
ná. V  úvodu akčního plánu je SWOT analýza, 
kde jsou perly, jako že slabou stránkou Dobříše 
je malá nabídka volnočasových aktivit (které 
město řadu let systematicky podporuje pro-
střednictvím grantového fondu) nebo naopak, 
že silnou stránkou našeho města jsou základní 
a mateřské školy (kde se opakovaně řeší pro-
blémy s kapacitou). Akční plán neodpovídá na 
dlouhodobé a koncepční otázky rozvoje města. 
Mnohem spíš připomíná šanon, kde jsou bez 
ladu a skladu posbírané slevové letáky z Lidlu, 
Penny a dalších obchodů. Není špatně využívat 
všemožné dostupné zdroje, ale špatně je se po-
dle toho rozhodovat a nenahlížet to filtrem ana-
lyzovaných, strategických potřeb města.

Do tohoto obrázku pak vlastně i zapadá kauza 
Dukelského náměstí z první poloviny letošního 
roku. Rada města dostala nápad (obětovat park 
v centru kvůli domu s pečovatelskou službou 
nebo se sociálními byty), nápad měl zřejmě 
vysokou prioritu, protože měl být realizován 
nestandardním způsobem (přilepením této 
změny k již projednávané změně územního 
plánu) a pak – po kritice veřejnosti – od plánu 
ustoupila.

V lednu napsala Ivana Lenerová do DL, že „sou-
časné vedení dobříšské radnice nemá stanove-
né programové priority”. Přesně toho jsme bo-
hužel svědky.

Mgr. Adam Böhm, zastupitel za ODS

Úprava nájemného v městských bytech od 1. 1. 2017
Rada města Dobříše schválila dne 28. 6. 2016 usnesením č. 11/13/2016/RM  úpravu nájemného 
v městských bytech od 1. 1. 2017. 
Úprava nájemného se týká bytů: 
v budově  čp. 71, Mírové náměstí, na výši 80  Kč/m2/měsíc, 
v budově čp. 104 v ulici Fričova, na výši 70  Kč/m2/měsíc, 
v budově čp. 1795 v ulici Pražská, na výši 50  Kč/m2/měsíc.
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Komu vyhovuje 
nefunkční kontrolní 
výbor města Dobříše???
Tuto otázku jsem si jako člen kontrolního výboru 
(zkr. KV) pokládal již několikrát, ale jednoznač-
ně nejsilněji na zasedání Zastupitelstva města 
Dobříš, a to dne 15. 9. 2016. Na tomto zasedání 
pan předseda KV Ing. Karel Vítek, CSc. (zastu-
pitel za KSČM), předložil zastupitelům zápis ze 
schůze kontrolního výboru, který nebyl ověřený 
členy kontrolního výboru, protože, jak se pozdě-
ji ukázalo, s obsahem zápisu tito nesouhlasili. Na 
zasedání zastupitelstva osobně vystoupili dva 
členové KV, aby svorně prohlásili, že zápis vyho-
tovený předsedou KV Ing. Vítkem neodpovídá 
skutečnosti, a proto s ním nesouhlasí. 
Už několikrát jsem se v minulosti pozastavil nad 
počínáním pana předsedy KV (časté neúsná-
šeníschopné  jednání KV, neověřování zápisu 
KV, kontrolování činnosti rady a zastupitelstva 
z dob dávno minulých namísto toho, abychom 
kontrolovali dnešní a budoucí stav věcí na Dob-
říši apod.), nicméně na výše zmíněném jednání 
Zastupitelstva města Dobříš jsem již nemohl ne-
činně přihlížet a obrátil se na zastupitele města 
Dobříš, aby navrhli z těchto důvodů odvolání 
pana předsedy KV. 
Odvolání navrhli zastupitelé za ODS Dobříš. A co 
myslíte, jak to dopadlo. 
Nijak! 
Většina zastupitelů se raději zdržela hlasování 
bez udání jakéhokoli důvodu. 
Závěr tohoto článku nechám na zdravém a sel-
ském úsudku každého z nás.

Bc. Lukáš Zídek, člen KV města Dobříš, 
předseda ODS Dobříš

ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE V DOBŘÍŠI 2016
Město Dobříš uspořádalo v rámci aktivit MA21 a Zdravého města ve středu 5. 10. 2016 první roč-
ník akce ZDRAVÉ A AKTIVNÍ ODPOLEDNE V DOBŘÍŠI 2016. Tato akce navázala na předchozí ročníky 
„Pojďme tvořit na hřiště“ a letos prvně se konala v dobříšské sportovní hale, abychom předešli vrto-
chům říjnového počasí. 
Program akce byl nabitý a zajímavý. S ukázkami ze své činnosti a programem nejen pro děti se 
představilo celkem 29 organizací.
Ukázky svých vystoupení předvedly Aerobik studio Orel Dobříš a Gymnastika Dobříš, bojové umění 
sebeobrany představil Ge Baek hosin Sool. Ti, kdo vydrželi chladné počasí, zhlédli před halou ukázku 
z výcviku služebního psa městské policie. Ozvučení akce zajišťovala ZUŠ Dobříš a právě žáci této 
školy nám zpestřili program svým hudebním vstupem.
Pozvání na tuto akci přijal také Český červený kříž, který po celou dobu prováděl na místě zcela 
zdarma měření hladiny cukru, cholesterolu, krevního tlaku, o což byl velký zájem. 
Firma Bedřich, s.r.o., zajistila občerstvení, u svého stánku nabízela sladké i slané občerstvení, které 
bylo v souladu se zásadami zdravé výživy. U stánku společnosti VHS Dobříš, spol. s r. o., byly k dispo-
zici zdravé limonády z dobříšské „kohoutkové“ vody a svou čajovnu zde otevřela organizace Stéblo, 
o. s.  Děti se mohly vydovádět na trampolíně a skákacím hradu, které byly umístěny přímo v hale, 
a vyzkoušet si společně s rodiči také různé tvořivé dílničky, testy a kvízy, které pro ně spolky připra-
vily. 
Velké poděkování patří všem zapojeným organizacím, spolkům a všem, kteří se podíleli a připravili 
pro návštěvníky zajímavý, zdravý a aktivní program, a v neposlední řadě také všem občanům, kteří 
se přišli podívat.

Za odbor místního rozvoje Ing. Markéta Samcová

Akce se konala v rámci kampaně Dny zdraví 
a pod záštitou Národní sítě zdravých měst.

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.

Uzávěrka příspěvků  
do prosincového vydání  

Dobříšských listů  
bude 20. listopadu 2016.  

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

www.listy.dobris.net
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DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

Město Dobříš usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by 
zaručoval ekonomickou únosnost jeho likvidace a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve 
prospěch přírody i vás občanů samotných, proto se rozhodlo podat žádost o dotaci na realizaci 
projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je bezplatné poskytnutí plastových kompostérů do domácnosti za úče-
lem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládaného do popelnic nebo na sklád-
ky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude město. Po uskutečnění dodávky kompostérů 
budou sepsány s občany smlouvy o bezplatné výpůjčce na dobu 5 let. Poté kompostéry přejdou 
zdarma do vlastnictví občanů.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracová-
na, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o kompostéry 
zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všech-
ny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby včas odpověděli 
na všechny otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude 
možné uspokojit. Vyplněný dotazník odevzdejte do 10. 11. 2016 
na podatelnu městského úřadu nebo do schránky města Dobříše. 
Elektronická forma ankety je taktéž k dispozici na adrese www.
mestodobris.cz.

Vyjádření zájmu majitele bytové jednotky používat kompostér 
na likvidaci biologického odpadu. 

Kolikačlenná domácnost jste:

	 Jednočlenná 

	 Dvoučlenná

	 Trojčlenná

	 Čtyřčlenná

	 Pětičlenná

Kde bydlíte:

	 Rodinný dům se zahradou

	 Rodinný dům bez zahrady

	 Bytový dům

	 Chata

V autobusech hromadné dopravy 
na Příbramsku je nově možné platit 
bezkontaktními platebními kartami

Už od října je možné platit bezkontaktně ve všech autobusech mezi Příbramí, Dobříší a Prahou. 
Místo lovení drobných v peněžence bude stačit jedno přiložení platební karty. Odbavení cestujících 
v autobusech se tak na Příbramsku zjednoduší. Do konce října vybaví dopravce touto technologií 
celkem 350 autobusů. Možnost platit jízdenky u řidiče platební kartou se tak rozšíří na téměř všech-
ny linky provozované společností Arriva na Berounsku, Příbramsku, Dobříšsku a Sedlčansku. 
„Do konce letošního roku budou mít lidé možnost platit kartou na 155 linkách Arrivy ve Středo-
českém kraji, nevyjímaje MHD v Příbrami, Berouně nebo Hořovicích. V Česku tak nabídneme tuto 
možnost už skoro v pěti stovkách autobusů. Chci, aby se tato technologie dál rozšiřovala, jak jen 
to půjde. Platit kartou v autobuse bude brzy běžné stejně jako v supermarketu,“ doplnil generální 
ředitel dopravní firmy Arriva Daniel Adamka.
Parterem projektu je společnost Mastercard. Miroslav Lukeš, generální ředitel Mastercard pro Čes-
kou republiku, Slovensko a Rakousko, upozorňuje, že nezůstane jen u bezkontaktních plateb. „Ve 
druhé vlně projektu, kterou spustíme koncem letošního října, bude možné využívat platební kartu 
jako nosič časové jízdenky v rámci Středočeské integrované dopravy. V autobusech tak jen přiložíte 
platební kartu a řidič uvidí, že máte aktivní časový kupon,“ řekl.

Roman Smetka, Ewing Public Relations, s. r. o.

Vedení radnice opět 
žongluje se slovy 
V říjnovém vydání Dobříšských listů vedení 
radnice a pan Řechka, jako tajemník úřadu, rea-
govali na mé dodatečné vyjádření ze dne 20. 9. 
2016 ke kauze Dukelského náměstí a s ní spo-
jeném obcházení zákona v rámci pořizování 
změny č. 2 územního plánu, kde jsem uvedla: 
„Zastupitelstvo totiž nakonec ani nedalo hlaso-
vat o návrhu zastupitele Ivo Salcmana (KDU), 
aby byl procesní postup pořízení změny č. 2 ÚP 
v uvedeném případě Dukelského náměstí po-
stoupen k přezkoumání nadřízenému orgánu 
pořizovatele – Krajskému úřadu Středočeské-
ho kraje, odboru regionálního rozvoje.“ Vedení 
radnice a tajemník úřadu k tomu uvedli, že toto 
mé prohlášení se nezakládá na pravdě. Zdů-
vodňují to následovně: „Po provedení kontroly 
audiozáznamu z jednání  ZM 15. 9. je zřejmé, 
že pan Ing. Ivo Salcman žádný konkrétní návrh 
usnesení k projednávanému bodu nepředlo-
žil.“  
 Vedení radnice i tajemník úřadu tedy směšu-
jí dva významově rozdílné termíny „návrh" 
a „návrh usnesení", a tím podsouvají mně, jako 
pisatelce, tvrzení, které jsem nenapsala. Potře-
ba zdiskreditovat pisatelku a potažmo celý 
petiční výbor byla patrně silnější, než snaha 
o reálný popis situace. Pokud by si starosta Va-
cek a tajemník Řechka řádně zkontrolovali výše 
uvedený audiozáznam z jednání zastupitelstva 
ohledně mého prohlášení, tak by nemohli tvr-
dit, že se mé prohlášení nezakládá na pravdě. 
Pan Ivo Salcman totiž beze vší pochybnosti 
v  průběhu diskuse nad předloženým „Otevře-
ným dopisem starostovi a zastupitelstvu měs-
ta Dobříše“ vznesl výše uvedený návrh. Tento 
návrh však k velkému překvapení petičního vý-
boru nebyl v závěru diskuse předložen k hlaso-
vání jako návrh usnesení. Mé tvrzení se tedy 
zakládá na pravdě a proto žádám starostu 
Vacka a pana Řechku o veřejnou omluvu. 

 Jana Vlnasová


DOTAZNÍK – DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA

Vaše jméno a příjmení:

Adresa trvalého pobytu: (Vyplňte ulici čp./č.or., obce a PSČ)

Váš e-mail:

Váš telefon:

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – ulice:
(Pro možnost získání kompostéru se musí nacházet v Dobříši)

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – čp.:

Adresa místa, kde bude umístěn kompostér – č. or.:
(Pokud nemá nemovitost číslo orientační, nemusíte jej uvádět)

Vyplněný dotazník odevzdejte do 10. 11. 2016 na podatelnu měst-
ského úřadu nebo do schránky města Dobříše. Elektronická forma 
ankety je taktéž k dispozici na adrese www.mestodobris.cz.
Děkujeme za vyplnění tohoto dotazníku.
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 � 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.
Program:
18.00 zahájení festivalu 
Přednáška – Snowkiting expedice Hardanger-
vidda (pět polárními oblastmi nepolíbených 
snowkitových nadšenců se snaží přežít 8 nocí 
v iglú). 
od 19.00 – Bílé objetí – Režie: Branislav Molnár, 
Peter Magnát, 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: Kt Miller, délka: 30 min,  
USA.
Více informací o filmech a festivalu na www.po-
hora.cz/snow-film-fest.
Vstupné: děti, studenti (do 26 let), senio-
ři a  ZTP 50 Kč, ostatní 100 Kč. Slevu můžete 
uplatnit přímo u kasy po předložení OP, stu-
dentského indexu, průkazu ZTP apod. 
Společenský sál KD, pátek 4. listopadu od 
18.00 hod.

 � 6. 11. Odkaz židovské minulosti Dobříše
„Cítíme jako povinnost vracet se čas od času 
k lidem, kteří tvořili přirozenou součást měs-
ta a naší komunity. Zbyly tu po nich po válce 
domy, synagoga a hřbitov, v městském archi-
vu a Židovském muzeu spousta záznamů do-
kumentů...“ To jsou slova pana Milana Halušky, 
která pronesl  za všechny organizátory tohoto 
projektu. V neděli 6. 11. tento projekt vyvrcholí 
otevřením dvou zajímavých výstav a koncertem 
na zámku.

 � Výstava Druhý život českých svitků tóry
Putovní výstava Židovského muzea bude do-
plněná o materiály poskytnuté židovskými or-
ganizacemi v USA, které dnes mají dobříšské 
tóry zapůjčené od londýnské nadace Memorial 
Scrolls Trust. Výstava představuje tradici svitku 
tóry a jeho místo v životě synagog. Dále přibli-
žuje osudy svitků tóry v období holocaustu a po 
něm. Expozici doplňuje stejnojmenný doku-
mentární film režiséra Ivana Pokorného. Výstava 
vznikla ve spolupráci s KS Dobříš.

Výstavní sál KD, vernisáž se uskuteční v ne-
děli 6. 11. od 15 hodin. Výstava potrvá do 
22.  12. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek 
a sobota zavřeno, ne 14–16 hod.
  .
Další akce 6. 11.: 
Výstava Židovské tradice a zvyky
Tato putovní výstava je také ze Židovského mu-
zea, zahájena bude také 6. 11. v 17 hodin v Ga-
lerii JCM na dobříšského zámku. Výstava se-
znamuje s židovskými tradicemi, náboženstvím 
a historií na území Čech a Moravy. Každý panel 
výstavy je věnován jednomu tématu – prame-
nům judaismu, židovskému kalendáři, oslavě 
šabatu aj. Druhá část expozice je věnována 
hlavním událostem životního cyklu – narození, 
svatbě a úmrtí. Výstava potrvá do poloviny 
ledna 2017.
Koncert zpěvačky Kateryny Kolcové
Kateryna se narodila v Kyjevě na Ukrajině. Do 
České republiky přijela v roce 1995, aby studo-
vala zpěv na konzervatoři Jana Deyla pro zra-
kově postižené. Zpívá polsky, ukrajinsky, česky, 
slovensky, rusínsky, srbsky, makedonsky, heb-
rejsky, jidiš, anglicky a německy. Koncertovala 
v Německu, v Rakousku, ve Spojených státech, 
ve Velké Británii a na Slovensku. Působí také 
jako hudební publicistka. Koncert se uskuteč-
ní v Konírně dobříšského zámku 6. 11. od 
18 hodin. Vstupné dobrovolné.

 � 11. 11. The Plastic People Of the Universe
Kdo jiný než Plastici by měl zahrát jako před-
zvěst státního svátku 17. listopadu... Plastičtí 
lidé jsou na scéně už 48. rok a dále pokračují 
v  koncertech, a to s novou rytmikou a stále 
jasnou uměleckou vizí.
The Plastic People Of the Universe vznikli 
v  roce 1968 a jejich tvorba, ovlivněná v začát-
cích zejména americkými Velvet Underground, 
Captainem Beefheartem či Frankem Zappou, 
se stala během doby jednou z nejoriginálněj-
ších nejen na české rockové scéně. Skupina se 
nedala přimět k ústupkům a kompromisům 
s  tehdejším režimem. Systematická perzekuce 
vyvrcholila v  roce 1976 uvězněním několika 
členů. Aktuální sestava: Jiří Kabeš – zpěv, viola, 
theremin, Joe Karafiát – zpěv, kytara, Vojtěch 
Starý – klávesové nástroje (zpěv), Tomáš Skřivá-
nek – basová kytara, Jan Ježek – bicí.
Zde ještě hlas Plastiků: Stejně jako vám je 
nám samozřejmě jasné, že kapela již nebude 
znít, tak jak jste byli zvyklí. Dle našeho názoru 
se nám ale podařilo sestavit důstojný průřez 
Mejlovou hudbou a chceme v jeho odkazu po-
kračovat dál. 
Společenský sál KD, pátek 11. listopadu od 
20.30 hod. Vstupné: předprodej 150 Kč, na 
místě 170 Kč, zvýhodněné 120 Kč (děti, stu-
denti (do 26 let), senioři a ZTP). Předprodej 
vstupenek od 1. 11. v trafice U Davida.  

 � 16. 11. Jirka Řehulka, Petra Göbelová a Malý 
beat – koncert

V KD Dobříš zahraje a zazpívá se svou folk-roc-
kovou kapelou Malý beat rosovický písničkář 
Jirka Řehulka, jenž loni vydal své debutové al-
bum ODPOJEN!
Jako další interpret se představí nadějná ostrav-
ská písničkářka, zpěvačka a multiinstrumenta-
listka Petra Göbelová. Všichni jste srdečně zváni 
k poslechu písní o životě na houpačce, jak to 
všichni známe!

Společenský sál KD, středa 16. listopadu od 
20.00 hod. Vstupné: 80 Kč.  Vstupenky může-
te  zakoupit v předprodeji v trafice U Davida.

 � 25. 11. Lenka Dusilová – koncert jedné z nej-
výraznějších českých zpěvaček

Šestinásobná držitelka výročních hudebních 
cen Anděl není zvyklá stagnovat a opakovat se. 
Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scé-
ny; z pozice rockové a popové hvězdy putuje 
k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá im-
pulzy z  nejrůznějších stylů a mimohudebních 
zážitků.

Lenka se stala ikonou odvážného, novátorského 
popu, která však neztrácí většinové publikum,  
které si za léta svého působení vybudovala. 
V samostatných sólových vystoupeních experi-
mentuje  s loop machine, stylovou otevřeností, 
hráčskou erudicí a rozšířenými nezaměnitelný-
mi vokálními  technikami.
Společenský sál KD, pátek 25. listopadu od 
20.30 hod. Vstupné: předprodej 190 Kč, na 
místě 210 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 11. 
v trafice U Davida.  

 � 26. 11. OKÉNKO – divadelní veselohra 
Divadelní spolek DISK vás zve na divadelní ve-
selohru Okénko od Olgy Scheinpflugové v režii 
Mirka Procházky. 
Společenský sál KD, sobota 26. listopadu od 
19.00, vstupné dobrovolné.

 � 27. 11. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 27. listopadu od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.
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KULTURA

Vážená dobříšská veřejnosti!

Také spolek DISK vás zve ke zhlédnutí divadel-
ního představení, veselohry od Olgy Scheinp-
flugové, a to 26. 11. 2016 do KD Dobříš.
Tato hra byla naším souborem uváděna již před 
třemi léty v režii mého bratra Jiřího Procházky, 
ale protože jsme byli požádáni o účast na fes-
tivalu v Žebráku 19. listopadu 2016, rádi jsme ji 
oprášili. Bylo co dělat, neb se spolek za tři léta 
natolik změnil, že bylo nutné přeobsadit role 
nově příchozími herci. Také upozorňujeme, že 
nemůžete od nás čekat vtíravost a návykovost, 
proto chceme uvést veselohru z počátku 30. let 
minulého století, kdy se na jevištních prknech 
neuplatňovala slova vulgarity, či prvky sexu. 
Nechceme ani předvádět naivní pojetí s prvky 
„crazy“ komedie. Ne!!!  
A abych mohl dokončit pozvání, tak jen po-
dotknu, že jsme ochotnickým souborem, který 
se snaží organizovat i další projekty, proto je 
(jako vždy) VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ!
A kdybyste přece jen chtěli poznat náš soubor 
(a s tím vše, co se k němu váže), tak pak poslouží 
odkaz na naše stránky: www.divadlokruh.web-
node.cz. 

Za všechny vás zdraví a na divadlo zve 
Mirek Procházka.

Připravujeme na PROSINEC

Výstava: Druhý život českých svitků tóry 
(do 22. 12.)
3. 12. Vánoční koncert Swing bandu Dobříš 
6. 12. Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení 
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 úterý 6. prosince. 
Program začíná v 16 hodin a můžete se 
opět těšit na vystoupení děti z místních 
škol a na další program, který připravují 
členové spolku Disk v čele s Ivanem Sut-
narem. Nechme se překvapit... Nebude 
chybět ani sladká mikulášská nadílka, rozsví-
cení vánočního stromu a vánočního osvětle-
ní. Program ukončí tradičně ohňostroj v cca 
18.00 hodin. 
16. 12. VÁNOČNÍ KONCERT na zámku Dob-
říš, Zrcadlový sál od 19.30 hod.
Hrají: Symfonikové Českého rozhlasu. 
Sólisté: Marek Zvolánek – trumpeta, Petr 
Nouzovský – violoncello, Terezie Švarcová   –
soprán, Jan Hartl – umělecký přednes, režie 
koncertu: Ludvík Sklenář
Program: Hudba baroka a klasicismu
G. F. Händel – Vodní hudba, J. Hayden – Kon-
cert C dur, Beethoven, Vivaldi, Mozart
Pořádá: KS Dobříš, předprodej vstupenek 
od 7. 11. 2016 v IC Dobříš, tel.: 318 523 422.

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v listopadu 
vám nabízíme:

BOOK! CON 2016 – pátek 4. – neděle 6. 11.
Z vašeho oblíbeného Fantasy víkendu v knihov-
ně je od letoška celostátní Book!Con. Milovníci 
sci-fi a fantasy se jako obvykle mohou těšit na 
besedy se spisovateli, tentokrát s Petrem Schin-
kem, Petrou Slovákovou, Terezou Matouškovou 
a Jiřím Pavlovským. A samozřejmě – hlavně se 
budou hrát nejrůznější hry – rpg, MtG, Domi-
nion, Bang, Summoner wars, Warhammer 40k 
a  mnoho mnoho dalších! Vstupné na třídenní 
program pro jednotlivce 200 Kč, pro rodinu 
250 Kč. Jednodenní vstupné: pátek 70 Kč, sobo-
ta 100 Kč, neděle 70 Kč. Více na www.knihovna-
dobris.cz a na fcb stránkách Book con2016.
Výtvarná dílna s Jíťou: ZVÍŘÁTKA Z PŘÍROD-
NIN – pondělí 7. 11. od 12 do17 hodin
Je tu první pondělí v měsíci a tudíž Jitčina díl-
na – tentokrát si děti i dospělí můžou vyrobit 
roztomilá zvířátka z přírodních materiálů. Vstup 
volný, materiál zdarma.
DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 12. 11. od 
16 hodin
Opět po roce velký zábavní program pro malé 
(i větší) čtenáře a jejich doprovod. Letos nabitý 
program: hudba, scénické čtení pohádky Olgy 
Scheinpflugové, prezentace vybraných novinek 
nakladatelství Thovt, výtvarná dílna, kruhové 
tance, blesková minivernisáž nové fotovýstavy 
Hany a Karolíny  Rysových, aukce obrázků, do-
mácí občerstvení... A na závěr jako kadoročně 
nesmí chybět TOMBOLA! Vstup volný.
OLISTĚTE BÁSŇOVNÍK – 16.–30. 11.
Slunce žbluňce, láska – páska! Jste na tom líp? 
Sem s vaším říkadlem, básničkou, básní, poé-
mou... Básně v próze se přijímají také! Nejlepší 
básníci budou odměněni a jejich výtvory ozdo-
bí náš ubohý holý strom básňovník. Prázdné ze-
lené lístečky najdete na výpůjčním pultě v obou 
odděleních knihovny.
Malá dobříšská univerzita: MUZIKOTERAPIE 
– pozor: tentokrát v ÚTERÝ 22. 11. od 18.00
PhDr. Matěj Lipský, Ph.D., vám bude vyprávět, co 
to ta muzikoterapie vlastně je. S videoprezenta-
cí a hudebními ukázkami. Vstupné 70 Kč, káva 
či čaj v ceně.
LISTOVÁNÍ
V úterý 29. 11. mají žáci a studenti dobříšských 
škol skvělou možnost zhlédnout program scé-
nického čtení v úpravě týmu Lukáše Hejlíka. 
Šesťáci se již těší na adaptaci knihy Tobiáš Lol-

ness, studenti GKČ na zpracování povídek Milo-
še Urbana Mrtvý holky.
BESEDA SE SPISOVATELKOU
Ve středu 30. 11. budou u nás prvňáčci besedovat 
se známou spisovatelkou Danielou Krolupperovou, 
držitelkou mnoha prestižních ocenění (např. 
Zlatá stuha atd.).
ZVÍŘE JE ZVÍŘE JE ZVÍŘE – 1.–30. 11.
Známá fotografka Hana Rysová již v naší knihov-
ně jednou s velkým úspěchem vystavovala 
– a tentokrát přizvala do party i svou dceru Ka-
rolínu. S oběma autorkami se můžete setkat na 
bleskové minivernisáži během programu Den 
pro dítě s knihou v sobotu 12. listopadu (viz 
výše).
POHÁDKOVÁ BABIČKA A KNIHY DŽUNGLÍ – 
čtvrtek 1. 12. od 17 hodin
Příběh, který prožívají nové a nové generace 
dětských čtenářů, ačkoli jeho autor zemřel již 
před osmdesáti lety. Přijďte se podívat, jak jej 
zpracovalo jako scénické čtení Divadlo Knihov-
na. Vstup volný.
ŠANCE NA FAJN ODPOLEDNE
Již potřetí pořádáme program pro děti a rodiče 
z organizace Dej mi šanci. Doufáme, že se u nás 
budou cítit fajn!
Výtvarná dílna s Jíťou: VÁNOČNÍ SVÍCÍNEK – 
pondělí 5. 12. od 12 do 17 hodin
Letos naposled! Vlastnoručně vyrobený svícen 
ozáří vaši štědrovečerní tabuli.
Malá dobříšská univerzita: KRÁSNOHORSKÁ 
A SESTRY ROTTOVY – POČÁTEK EMANCIPAČ-
NÍHO HNUTÍ V ČECHÁCH – čtvrtek 8. 12. od 
17.00
Spisovatelka Martina Bittnerová poutavě vyprá-
ví o nelehkých osudech českých intelektuálek 
přelomu devatenáctého a dvacátého století. 
Vstupné 70 Kč, káva či čaj v ceně.

A ještě jedna novinka:
JÍDELNÍ KOUTEK V KNIHOVNĚ
Plánujete u nás trávit delší čas? Chystáte se 
k nám zrovna v době oběda? Nově jsme pro vás 
zřídili malý jídelní koutek, kde si můžete v klidu 
sníst jídlo, které si přinesete. Rádi vám ho ohřeje-
me v mikrovlnné troubě a zapůjčíme vám příbor.

Milí čtenáři, co jiného vám v listopadu přát, než 
pěkné chvíle s knihou hezky u krbu či jiného 
topidla... A nezapomeňte: knihy i topidlo máme 
v knihovně také – a jsme tu pro vás 6 dní v týdnu 
(kromě čtvrtka). 

Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Listopad v knihovně: Fantasy víkend,  
Den pro dítě s knihou a jiné

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311,  
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz,  

www.mestodobris.cz
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Do lesa s lesníkem

V úterý 27. 9. se třetí a čtvrté třídy vydaly do po-
lesí sv. Anny na akci Do lesa s lesníkem, kterou 
pořádala Nadace dřevo pro život ve spolupráci 
se společností Colloredo-Mannsfeld a městem 
Dobříš. Žáci se během dopoledne v lese sezná-
mili s vývojem lesa od semínka až po dospělý 
strom a zároveň poznali dřevo jako obnovitel-
nou surovinu pro každodenní využití. Aktivně 
se zapojili do sázení nového lesa, měřili lesnic-
kými přístroji a předvedli si, jak se les vychovává. 
Společně vyrobené dřevěné lavičky dostaly děti 
jako dar a mohly si je odvézt do školy.
 

EKOPOBYT 2016

V září vyrazily osmé ročníky na každoroční Eko-
pobyt. Letos podruhé do Lučkovic. Na místě 
jsme se vrhli rovnou na eko aktivity. Na začátku 
ekohrátek jsme byli rozděleni do skupin, ve kte-
rých jsme po zbytek pobytu soutěžili. Byli jsme 
Tučňáci, Tuleni, Klokani, Sloni, Tygři a Delfíni. 
V týmech jsme soutěžili v nejrůznějších hrách 
a matematicko-přírodovědných kvízech. Také 
jsme si připravili krátké divadelní představení, 
ve kterém jsme názorně ukázali, jak funguje po-
travní řetězec, dozvěděli jsme se, čím se prosla-
vilo několik českých i světových vědců a hlavní 
program jsme zakončili večerní hrou na Světlu-
šky. Při tom všem jsme si vedli ekodeníčky, ve 
kterých jsme zaznamenávali své postřehy a ná-
zory na jednotlivé aktivity. 
Na závěr nám představení předvedli také devá-
ťáci, kteří po celý týden pomáhali učitelům s pří-
pravou a průběhem her. Byl to příjemný týden 
na čerstvém vzduchu.

2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milí předškoláci, 
zveme vás společně s rodiči 
na akce

ÚTERÝ 22. 11. 2016 V 16.00 HODIN

PODZIM 
V ZŠ TRNKA

Život v nové dobříšské základní škole se rychle roz-
běhl a děti se plně ponořily do světa učení, pozná-
vání, zkoumání a objevování. Kromě běžné výuky 
jsme už také prožili několik zajímavých akcí. Starší 
děti navštívily místní knihovnu a vyrazily na výlet 
do Prahy na výstavu o Karlu IV. Společně jsme pod-
nikli badatelskou výpravu na Bzdinku.
27. září jsme poprvé vyzkoušeli spolupráci všech 
dětí při projektu „Kníže Václav“. Nejprve pracovaly 
děti ve věkově smíšených skupinách na leporelu 
o Václavově životě a posléze celá škola společně 
tvořila jezdeckou sochu sv. Václava podle vzoru 
J.  V. Myslbeka. Ve stejném tématu a spolupráci 
děti pokračovaly i v odpolední družině. Formou 
četby starých pověstí se seznámily s životem kní-
žete Václava a zahrály si na rytířské skupiny, které 
si na zahradě školy vytvořily vlastní opevnění, 
společnými silami a nápady se podílely na zhoto-
vení společného rodového erbu.

Také říjnový státní svátek jsme si připomněli 
společným projektem, protože považujeme za 
důležité, aby děti rozuměly souvislostem histo-
rických událostí.
S tímto tématem souvisí i pozvánka na setká-
ní s Michalem Šmídem, šéfredaktorem sbírky 
Paměť národa. Zajímá-li vás, jak můžeme díky 
vzpomínkám pamětníků porozumět naší ne-
dávné historii, jste srdečně vítáni. Akce se koná 
ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 18.30 v ZŠ TRNKA. 

Markéta Svobodová

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Barbora Hrdličková z 2.A obsadila krásné 3. mís-
to ve výtvarné soutěži „Pomáháme zvířatům“, 
které vyhlásilo středisko ekologické výchovy hl. 
města Prahy Toulcův dvůr. Gratulujeme.

Stromečkový 
den

Každý měsíc pro nás připravuje naše paní uči-
telka jeden projektový den. V říjnu jsme měli 
„Stromečkový den“. 
Nejprve jsme poslouchali písničku o lípě, po-
tom začala hodina českého jazyka, kde jsme 
četli básničku o stromečku a o podzimu. V další 
části hodiny jsme vyplňovali pracovní listy. Pra-
covali jsme ve skupinách podle ročníků. Jsme 
prvňáci, třeťáci a čtvrťáci. Při matematice starší 
žáci počítali příklady s tajenkou, ve které byly 
schovány názvy stromů, mladší žáci rozlišovali 
číslice, přiřazovali, třídili. Následovala výtvarná 
výchova a pracovní vyučování. Tady jsme spo-
lečně namalovali veliký strom a z různých druhů 
papíru mu vytvořili podzimní listy. A na závěr? 
Poslední  vyučovací  hodinu jsme my starší při 
hodině informatiky napsali tento článek o na-
šem stromečkovém dnu.

Žáci II. třídy, 1., 3., 4. ročníku ZŠ Dobříš, Lidická 384

Pozvánka na výstavu
ZELENÁ, MODRÁ aneb 

PROMĚNY…

Sdružení „Dej mi šanci“ ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Dobříš

vás zvou na výstavu prací dětí a rodičů
Vernisáž 1. 12. 2016 od 15 hodin v knihovně

Výstava potrvá do 31. 12. 2016

Projekt „Volnočasové aktivity dětí se zdravot-
ním a sociálním hendikepem a dospělých o ně 
pečujících v roce 2016“ byl fi nančně podpořen 
městem Dobříš a Sociálním fondem regionu Br-
dy-Vltava.

Skřítkov slaví své 
1. narozeniny 
a chystá spoustu zábavy!
Přijďte se 12. 11. od 15 hod. pobavit poetickým 
divadélkem O červené Karkulce, které je oboha-
ceno o množství písniček a závěrečnou tvořivou 
dílničku. Zde si vaši skřítci vyrobí vlastní vlky 
a Karkulky. 
A samozřejmě nesmí chybět i velmi oblíbené 
malování na obličej od Veselé rodiny, z.u. 
Vstupné pro děti 90 Kč, doprovod zdarma.

Přijďte, bude legrace!

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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Zámek Dobříš

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

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

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

Němečtí studenti v Dobříši
V pondělí 19. září 2016 jsme na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši přivítali německé 
studenty ze střední školy v Quedlinburgu. Touto návštěvou pokračovala studentská 

výměna, kterou realizujeme již druhým rokem za fi nanční podpory Česko-německého fondu bu-
doucnosti.
Německé studenty jsme přivítali v aule školy, kde jsme měli připravené občerstvení. Zároveň jsme 
jim prostřednictvím prezentací představili Českou republiku, Dobříš a okolí.
Druhý den strávili společně s námi 4 vyučovací hodiny v našich třídách. Porovnávali jsme, v čem 
se liší výuka na českých a německých školách. Po obědě jsme se vydali na dobříšský zámek, kde 
byla připravená prohlídka v němčině. Odpoledne jsme pak ještě pracovali ve škole na tématu této 
výměny – poznávání a porovnávání vzdělávacího systému u nás a v Německu. Hledali jsme infor-
mace o Karlově univerzitě a o univerzitě v Magdeburgu. Seznámili jsme se s osobnostmi spjatými se 
školstvím – Janem Amosem Komenským a Rudolfem Steinerem. Porovnávali jsme například rozvrhy 
hodin či náročnost studia.
Ve středu jsme měli velice nabitý program. Hned ráno jsme se vydali na výlet do Prahy, kde jsme nej-
dříve navštívili Klementinum, pak si prohlédli knihovnu Karlových kolejí a zdejší astronomickou věž. 
Dále jsme navštívili židovské město se starým židovským hřbitovem a procházkou se vydali směrem 
k centru města. Cestou jsme si prohlédli například Karolinum nebo Betlémskou kapli. Do Dobříše 
jsme se vrátili až večer, sice unavení, ale plní zážitků.
Ve čtvrtek jsme se nejprve znovu sešli ve škole, abychom dokončili naše prezentace. Vše se nám po-
dařilo úspěšně zvládnout, a tak jsme mohli odjet do Lešetic na prohlídku památníku Vojna. Prohlíd-
ka byla velice zajímavá a působivá. Náš program pokračoval v penzionu Nový rybník, kde jsme, po 
výborném obědě, prezentovali naše projektové práce. Večer se konala rozlučková party v restauraci 
Na Prachandě. Ta začala tanečními vystoupeními českých studentů a pak následovala volná zábava. 
Celý večer jsme si velice užili.
Poslední den jsme se opět vydali do Prahy, tentokrát na prohlídku historického centra. Prošli jsme 
se po Karlově mostě nebo navštívili chrám sv. Víta. Kolem druhé hodiny odpoledne jsme se museli 
rozloučit a němečtí studenti odjeli zpět do Quedlinburgu. 

V. Motáková, studentka sexty

Do 20. listopadu probíhá výstava obrazů malí-
ře Petra Ettlera s názvem JIHOČESKÁ KRAJINA 
A POŠUMAVÍ. V Pastoračním centru sv. Tomáše 
v Dobříši.
Ve středu 9. 11. a také 23. 11. od 19.00 zveme 
na přednášky z cyklu UŽ JSTE TO ČETLI?  – Ka-
techismem katolické církve provází Karel Sato-
ria.  V Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. 
V neděli 20. 11. od 16.00 zveme na koncert Tri-
gonum musicum po francouzsku (Lydie Här-
telová – harfa, David Prosek – hoboj, Jan Keller 
– violoncello). V evangelickém kostele v Dobříši, 
vstupné je 100 Kč, sponzorské 150 Kč. Koncert 
společně pořádají katolická a evangelická far-
nost v rámci festivalu Dobříšské záření – tuto 
akci podpořilo Ministerstvo kultury.
V sobotu 26. 11. od 19.00 zveme na koncert 
Komorního orchestru Akademie věd Praha 
do Zrcadlového sálu zámku Dobříš. Program: 
F. X. Brixi, J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart a dal-
ší. Koncert se koná na podporu obnovy dobříš-
ských varhan. 
V neděli 27. 11. od 10.15 zveme na vernisáž 
výstavy dětských prací výtvarného kroužku 
Barvička. Výstava se koná v Pastoračním centru 
sv. Tomáše v Dobříši.
Ve středu 30. 11. od 19.30 zveme na autorské 
čtení Ludmily Křivancové z její druhé knížky 
Mixér.  Po čtení bude následovat prodej knížek 
a autogramiáda. V Pastoračním centru sv. Tomá-
še v Dobříši.

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Adventní čas se pomalu blíží a dobříšský zámek 
opět ožije adventními koncerty a prohlídkami. 
V  návaznosti na projekt Odkaz židovské minu-
losti Dobříše bychom vás rádi pozvali na výstavu 
v Galerii JCM, která bude přibližovat židovské 
tradice. Zahajovací vernisáž proběhne v neděli 
6. 11. Ve čtvrtek 24. 11. se bude konat v Zrcadlo-
vém sále Tradiční adventní koncert pořádaný 
ZUŠ Dobříš a spolkem Jeřabinky. Těšit se mů-
žete především na soubor „Barokní harmoniky“ 
s novým programem. Vstupenky můžete zakou-

pit v předprodeji na pokladně zámku za cenu 80 Kč. V sobotu 26. 11. v Zrcadlovém sále zazní další 
koncert – Benefi ční koncert na obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice. Těšit se můžete na 
klasické skladby v podání Komorního orchestru Akademie věd. Vstupné na koncert je dobrovol-
né. První adventní víkend se můžete také těšit na Adventní prohlídky s výstavou příbramských 
betlémů. Opět si společně připomeneme dávné a možná již zapomenuté zvyky vánoční a prohléd-
neme si vyzdobenou expozici zámku. První adventní prohlídky se budou konat poslední listo-
padový víkend 26.–27. 11. (dále 3.–4. 12. / 10.–11. 12. / 17.–18. 12.). První adventní neděle bude 
také tradičně patřit Vánočním inspiracím Martiny Krátké. Příjemný podvečer proběhne v Zrca-
dlovém sále od 17 hodin. Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji v květinářství Letizia Dobříš, 
tel.: 604 254 062. 
Otevírací doba parků: Francouzský park je v období listopad–březen uzavřen. Anglický park je 
v období listopad–březen přístupný v době 8.00–16.00 hodin.

Program listopad a prosinec 2016
6. 11. Vernisáž výstavy o židovských tradicích 
v Galerii JCM
24. 11. Tradiční adventní koncert – koncert 
ZUŠ Dobříš

26. 11. Benefi ční koncert na obnovu varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice
27. 11. Vánoční inspirace Martiny Krátké
– předprodej v Květinářství Letizia Dobříš
26.– 27. 11. Adventní prohlídky
– více na www.zamekdobris.cz
3. 12. Peklo na zámku
3. 12. Benefi ční večer NF Z. Žádníkové
– předprodej od 15. 11. na pokladně zámku
16. 12. Vánoční koncert na zámku
– pořádá KS Dobříš
17. 12. Příbramská fi lharmonie –  Česká mše 
vánoční – J. J. Ryba 
– předprodej od 22. 11. na pokladně zámku

Náš letošní 
kalendář sestavily 
samy děti 

I letos jsme se rozhodli, že své příznivce potě-
šíme naším kalendářem. Děti z Dětského do-
mova Korkyně namalovaly obrázky, které ho 
budou zdobit. Obrázků bylo ale hodně a  my 
stále nevěděli, jaké vybrat, protože všechny 
jsou krásné. A tak jsme poprosili o pomoc děti, 
které navštívily náš stánek na „Zdravém a ak-
tivním odpoledni Dobříš“, aby nám s výběrem 
pomohly a vybraly obrázky, které budou náš 
kalendář zdobit. A jak to dopadlo? Dozvíte se 
na konci listopadu, kdy vám kalendář předsta-
víme a budete si ho moci i zakoupit v Informač-
ním středisku Dobříš. Všem dětem za pomoc 
děkujeme. 

DD Korkyně
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Závěrečný koncert kulturního 
festivalu Dobříšské záření 
se uskuteční v neděli 20. 11. od 16.00 v evan-
gelickém kostele na Dobříši. 
Trigonum musicum po francouzsku – vystou-
pí Lydie Härtelová – harfa, David Prosek – hoboj, 
Jan Keller – violoncello. 
Vstupné 100 Kč, sponzorské 150 Kč.  
Srdečně zvou místní farnosti ČCE a ŘKC.
Festival podpořilo MK ČR.     

Pečovat a žít doma je 
normální
Začínáte pečovat nebo již pečujete o blízkou 
osobu jakéhokoli věku? Potřebujete poradit, 
sháníte informace a kontakty? Víte, jaké služby 
vám mohou s péčí pomoci? Víte, na co máte ná-
rok? Potřebujete podpořit při dlouhodobé péči?
Centrum pro komunitní práci střední Čechy od 
září 2016 otevřelo na Dobříši kontaktní místo 
pro pečující.
Občanům Dobříšska, Hořovicka a Sedlčan-
ska nabízíme:
• Praktické informace k tématu
• Zprostředkování individuálních odborných 

konzultací a poradenství
• Podpůrná setkávání pečujících
• Vzdělávací a zážitkové aktivity
• Relaxační pobyty pro rodiny s dětmi se zdra-

votním postižením
Odborníkům nabízíme:
• Konzultace ohledně zavádění metody a reali-

zaci případových setkání
• Organizaci a vedení mezioborových setkávání
• Prezentaci nabízených služeb v místní komu-

nitě
Obracejte se na koordinátorky pomoci:
Hanka Petáková, tel.: 775 760 353, 
email: hana.petakova@cpkp.cz
Petra Štěpová, tel.: 773 661 130, 
email: petra.stepova@cpkp.cz
Najdete nás v budově ZŠ Trnka, na adrese 
Příbramská 938, 263 01 Dobříš.
CpKP střední Čechy realizuje projekt Pečovat 
a žít doma je normální – podpora neformálních 
pečovatelů č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/00015
07. Projekt probíhá od srpna 2016 do července 
2018 a je financován z prostředků OPZ a ESF.

LISTOPAD 
V DOBŘÍŠKU

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen rod. centra.
Herničku pro veřejnost máme otevřenou v pon-
dělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hodin, 
v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do 12.30 ho-
din. V pondělí od 14.30 hod., v úterý od 10.00 
hod. a ve čtvrtek od 9.00 hodin s prográmkem 
pro rodiče s dětmi.
HRAJEME SI BEZ MAMINKY – adaptační pro-
gram pro děti od 2 a půl let bez přítomnosti 
rodičů, vhodná příprava na adaptaci v předškol-
ním zařízení, malý kolektiv dětí, individuální pří-
stup. Každé pondělí a středu od 8 do 12 hodin.

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ 
A ŠKOLNÍ DĚTI:
Nově od listopadu ŠPAČKOHRÁTKY s Luckou 
Špačkovou pro děti od 3 do 6 let bez doprovo-
du rodičů v pondělí od 14.30 hodin v rámci od-
polední herničky; HRAJEME SI S KAČKOU PO 
WALDORFSKU a HRÁTKY S BATOLÁTKY pro 
děti v  doprovodu rodičů ve čtvrtek od 9 hod. 
v rámci dopolední herničky.
Volná místa nabízíme v programech DANCE 
MIX – pro děti od 7 do 9 let každé úterý od 
17 hod. v rezidenci Stará fabrika, DÍLNIČKA DO-
MÁCÍHO TVOŘENÍ – pro děti od 5 až 8 let ve 
čtvrtek od 13.30 hod., ANGLIČTINA PRO DĚTI 
od 7 do 8 let v úterý od 16 hod. a ve čtvrtek pro 
děti od 4 do 6 let od 15.30 hod., MYSLIVECKÝ 
KROUŽEK PRO DĚTI v sobotu dopoledne. Pro 
velký zájem otevíráme 2. skupinu Keramiky 
pro děti (středa 16.30–17.30 hod.).

KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina s hlídáním dětí pro začátečníky, po-
kročilé i seniory; Počítačová setkání nejen pro 
seniory; Mistr Paleta – malířské techniky a Kurz 
keramiky.

MIMOŘÁDNÉ AKCE v RC Dobříšek, Na Nábře-
ží 1650, Dobříš:
Úterý 1. listopadu od 10 do 11 hod. – HRAJE-
ME SI SPOLEČNĚ – pro děti od 2 do 4 let v do-
provodu rodičů s lektorkou Marií Kulhavou. 
Úterý 1., 8. a 22. listopadu od 8.30 do 9.30 
hod. – POČÍTAČOVÁ SETKÁNÍ PRO SENIORY 
s lektorkou Ing. Vlastou Pechovou, doporučené 
vstupné 50 Kč.
Středa 9. listopadu od 10.30 do 12.00 – zimní 
přednáška z cyklu ZDRAVÉ DÍTĚ probereme 
s  MUDr. Petrou Pelikánovou na tato témata: 

1. jak se z pohledu pediatra správně připra-
vit na příchod miminka; 2. nejčastější zdra-
votní obtíže novorozence; 3. život ohrožující 
stavy u dětí – jak je poznat a správně řešit 
s možností krátkodobého hlídání dětí. Vstupné 
100 Kč, 50 Kč / dítě. 
Středa 9. listopadu od 15.30 hod. a od 16.30 – 
KERAMIKA PRO DĚTI od 4 do 10 let v doprovo-
du rodičů s Bc. Luckou Nádvorníkovou. 
Středa 9. listopadu od 17.30 do 19.30 hod. – 
KERAMICKÁ DÍLNA PRO DOSPĚLÉ s lektorkou 
Bc. Luckou Nádvorníkovou.
Sobota 12. listopadu od 15 hod. – NAROZENI-
NOVÁ OSLAVA DOBŘÍŠKU – přijďte s námi osla-
vit 15. NAROZENINY našeho rodinného centra 
a nezapomeňte si vzít masku! Můžete se těšit na 
karneval a tanec s hudební skupinou Nacapella, 
krájení narozeninového dortu, hry a  soutěže, 
tombolu. Kde: velký sál PCST, Na Nábřeží 1650, 
Dobříš, vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás.
Středa 23. listopadu od 16.30 do 19.30 hod. 
– ADVENTNÍ VĚNCE – 1. adventní neděle je za 
dveřmi a s námi si můžete vyrobit originální ad-
ventní výzdobu. Workshop je vhodný pro děti 
i dospělé. S sebou malý ostrý nožík a zahradnic-
ké nůžky. Vstupné od 70 Kč dle velikosti věnce 
a použitého materiálu. 
Čtvrtek 24. listopadu od 10 do 12 hod. – 
PRVNÍ POMOC PRO RODIČE MALÝCH DĚTÍ 
– povíme si o specifikách první pomoci u dětí 
s praktickým nácvikem. Možnost krátkodobého 
hlídání dětí. Vstupné 100 Kč dospělý / 50 Kč dítě.
Sobota 26. listopadu od 10 do 16.30 hod. – 
ADVENTNÍ JARMÁREK – perníková dílnička, 
sklářská dílna, rodinné focení, koncert hudební 
skupiny NACAPELLA, možnost zakoupení ob-
čerstvení.  Vstupné dobrovolné.
Pondělí 28. listopadu od 17 do 19 hod. si bu-
deme v dobříšské knihovně povídat O FINAN-
CÍCH s ředitelem PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, 
o.p.s., Mgr. Ing. Davidem Šmejkalem. Probereme 
finanční služby z pohledu klientů – spotřebitelů.  
Vstupné 50 Kč dospělý / 50 Kč dítě. Kde: Měst-
ská knihovna Dobříš, Školní 36, Dobříš, do-
provodná služba hlídání dětí v RC Dobříšek, Na 
Nábřeží 1650, Dobříš.

Aktuální informace, poradenství, 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: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.
Děkujeme za podporu Úřadu práce v Příbrami, Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí, Středočeskému 
kraji a městu Dobříš.

Vánoční krabice od bot
Čím víc se blíží Vánoce, tím častěji se mě lidé ptají, zda budou zase Krabice od bot a já všem slibuji, 
že určitě budou a ve skrytu duše doufám, že se zase dobříšští zapojí. Loni se v tomto městě sebralo 
600 dárků. Úžasné!
Pro ty, kteří o této akci ještě neslyšeli, tak se jedná o vánoční akci, kdy se do krabic velikostně od-
povídajícím krabicím od bot dávají dárky, které pak putují za dětmi do sociálně vyloučených lokalit 
na severu Čech a azylových domů tady v okolí. Věci, které do krabice dáváte, nemusejí být nové, 
ale měly by být zachovalé a kompletní. Každé dítě dostane až na výjimky pouze jednu krabici, pro 
většinu to bude ten nejkrásnější a leckde i jediný dárek, který dostane. 
Sběrná místa budou na evangelické a katolické faře, na Gymnáziu K. Č. (8. 12.) a zapojí se stejně 
jako loni i celá 2. ZŠ. Tentokrát se bude končit už kolem 9. prosince, aby se dárky stačily rozvést.
Všem, kteří se zapojí, předem moc děkuji za pomoc těmto dětem na okraji a věřím, že každá krabice 
přinese radost dárci i obdarovanému.
Akci garantuje Českobratrská církev evangelická a Diakonie ČCE.

Kateřina Vojkůvková, kurátorka ČCE Dobříš, www.krabiceodbot.cz
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Mezinárodní den válečných veteránů 
Váleční veteráni a město Dobříš
Den 11. listopadu je dnem věnovaným památce veteránů různých válečných konfliktů ve světě. 
Slaví se celosvětově jako Mezinárodní den veteránů a od r. 2001 je připomínán i v České republice.
11. listopad je přitom vybrán symbolicky, protože toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le 
Francport u severofrancouzského města Compiegne podepsáno příměří mezi spojenci a Němec-
kem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje tehdy tzv. Velké války, později zvané I. světová 
válka.
Na celém světe si lidé oddechli a plni naděje očekávali, že nastanou dlouhá léta bez vážných vá-
lečných konfliktů, a tudíž i bez zbytečných hrůz, velkých hospodářských ztrát, obětí na životech 
a utrpení nejen vojáků, ale i veškerého obyvatelstva. A že tak také nebudou již žádní váleční veterá-
ni. Tato očekávání lidstva se však bohužel nesplnila a po 20 letech vzplál další celosvětový válečný 
požár. Začala tak II. světová válka – hrůznější, déle trvající a zkázonosnější než válka předchozí. 
Ve všech kulturně vyspělých zemích si těchto veteránů velmi váží, projevuje se jim vděčnost, a po-
kud to potřebují, poskytuje se jim všestranná pomoc. Samozřejmě v každé zemi je to poněkud odliš-
né. Při hodnocení evropských zemí vyplývá, že největší úcty a péče požívají veteráni ve Velké Británii 
a pak ve Francii. 
A jaký byl a jaký je vztah k válečným veteránům u nás? Běžně se uvádí, že každý národ má své hrdiny, 
kterých si někde váží, kdežto jinde je prakticky neznají nebo je dokonce raději nechtějí znát.
V Československu se o nich vědělo, ovšem nebyli bohužel nejen uctíváni, nýbrž naopak je vládnoucí 
systém všestranně perzekuoval a posílal do pracovních táborů a do vězení. Zejména se to týkalo 
veteránů ze západu, ovšem výjimkou nebyli ani veteráni z východu. Jinak se o ně ani na státní, ani 
na komunální úrovni prakticky nikdo nezajímal.
Po sametové revoluci se však u nás situace pro válečné veterány v obecné úrovni podstatně změni-
la. Vláda ČR, Poslanecká sněmovna a další vrcholné oficiální orgány a organizace věnují veteránům 
velkou pozornost. Druhováleční veteráni jsou již ve velmi pokročilém věku a trpí značně zhoršeným 
zdravotním stavem. Zřizují se proto pro ně domovy s pečovatelskou službou, poskytují se jim finanč-
ní příspěvky na lázeňskou léčbu, na léky či léčebné pomůcky apod. Lze konstatovat, že vrcholné 
státní orgány dělají pro těch už jen několik stovek dosud žijících druhoválečných veteránů snad vše 
(nebo aspoň téměř vše), co je za daných podmínek možné.
A jak je tomu na úrovni komunálních orgánů? Problematikou života těchto veteránů ve Středočes-
kém kraji a především na Příbramsku se jako člen Klubu přátel vojenské historie zabývám již 30 let. 
Přitom zjišťuji, že zde je to velmi rozdílné případ od případu. Někde si jich velmi váží a v případě 
potřeby jim poskytují potřebnou pomoc a na důkaz vděčnosti za jejich zásluhy některým z nich 
dokonce udělují i čestná občanství. Naproti tomu jinde se to pohybuje od čistě formálních vztahů 
až k úplnému nezájmu brát své veterány vůbec na vědomí.
A jak je to konkrétně v Dobříši? V minulých letech zde byla velmi početná organizace Čs. svazu pro-
tifašistických bojovníků (později přejmenovaná na Čs. svaz bojovníků za svobodu). Za celou dobu 
mého sledování jsem nezaznamenal nějaký konkrétní vztah mezi členy této organizace a zástupci 
města. Dá se říci, že Dobříš se tak zařadila mezi obce, které o svých spoluobčanech – veteránech – 
celé léta nevěděla nebo dokonce nechtěla vědět. Přesto jsem zaznamenal dvě výjimky: Asi před 
10 lety se mi jeden veterán pochlubil, že při příležitosti svého životního jubilea obdržel od starosty 
města nezanedbatelný peněžní dar. Přitom ovšem dodal, že neví, zda proto, že je veterán nebo pro-
to, že jsou se starostou dobří sousedé na Větrníku. Druhý kontakt měl však jiné zakončení. Veterán 
– válečný invalida, který se ocitl v momentální finanční tísni, požádal téhož starostu o snížení poplat-
ků za zavedení městského vodovodu. Ten mu však nevyhověl a odkázal jej na pracovnici radnice pro 
sjednání splátkového kalendáře.
Dnes už na Dobříši žádná organizace bojovníků není, neboť zde žijí jen dva druhováleční veteráni 
– jeden bývalý účastník Slovenského národního povstání a druhý příslušník tzv. Svobodovy armády 
z východu. 
Ani o oněch dvou veteránech Zastupitelstvo města Dobříše do nedávné doby nevědělo. Minulý rok 
bylo 70. výročí ukončení II. světové války. V celé zemi se konaly četné oslavné akce, na nichž snad 
nikde nechyběli váleční veteráni. Také město Dobříš pořádalo loni velkolepé oslavy 70. výročí osvo-
bození republiky, na které pozvalo mnoho hostů, nikoli však ony dva dosud žijící válečné veterány, 
tedy právě ty, kteří se na osvobozování vlasti aktivně podíleli. Později však někdo upozornil radnici 
na tuto skutečnost, a ta se snažila zajistit „nápravu“. Využila k tomu konání každoročního zářijového 
slavnostního předávání Cen města Dobříše a přizvala k tomu ony dva veterány. Starosta města je 
svým dopisem pozval na tuto slavnost s tím, že jim budou udělena Čestná uznání. No, šlo samo-
zřejmě o čistě formální „nápravu“ dosavadního nezájmu o veterány, avšak ani to se jaksi nezdařilo.
Nemíním spekulovat o tom, proč k tomu došlo, avšak nakonec veteráni nedostali ani ono také čistě 
formální Čestné uznání, nýbrž pamětní list! O čem takový „dokument“ vypovídá? O tom, že se dotyč-
ný účastnil nějaké společenské akce, avšak už vůbec nic o jakémkoli uznání zásluh veteránů na osvo-
bozování vlasti. Místo poděkování za vynaložené oběti je to spíše urážka! Jaký to mělo důvod, proč 
k oné záměně listin došlo? Stále na to nemohu přijít. Je politováníhodné, že původně snad dobrý 
úmysl měl tak nedůstojný konec. Ještě štěstí, že kromě oněch nic neříkajících pamětních listů dostali 
váleční veteráni nádherné kytice a mohli si vyslechnout krásný koncert skupiny Spirituál kvintet.

Při příležitosti nadcházejícího Mezinárodního dne válečných veteránů si proto dovoluji ales-
poň svým jménem pogratulovat oněm dvěma dobříšským veteránům k jejich svátku a popřát 
jim spokojený zbytek života, s pokud možno dobrým zdravím.

Mgr. Ing. Jan Trávníček
(redakčně kráceno)

Místa, na která se zapomíná 
– Dubinské kaštánky
Před několika lety jsem si neodpustil připome-
nout čtenářům Dobříšských listů smutný osud 
ulice „V Dubinských kaštánkách“, která patří 
k nejstarším cestám v našem městě a vedla for-
many na jejich cestě do Prahy. V dobách ani ne 
tak minulých tudy vedla cesta místních před-
školních dětí, které mířily pro změnu do školky, 
která se nacházela v bývalém penzionu „Krásný 
život“. Nakonec vše rozdělila až nová rychlostní 
komunikace, která se letos změnila v dálnici. 
Plány na tunel, případě na lávku se již do konce 
osmdesátých let nezrealizovaly, a tak Dubinské 
kaštánky zůstaly slepou ulicí. 
Již zmíněná ulice patří také k jedné ze dvou 
v  našem městě, kterou protíná železniční dráha 
a byla průjezdná. Tedy až do doby než se státní 
dráhy rozhodly tuto trať opravit. Po opravě trati 
již nebyla průjezdná ani od „Prachandy“, a tak se 
najednou stala slepou z obou stran, i když se pár 
automobilistů rozhodlo tento hendikep překonat 
a poté je hasiči tahali zpátky. V té době zde byl ješ-
tě zbytek asfaltu. Asi před deseti lety, možná více, 
se rozhodlo město zde udělat novou kanalizaci 
a stávající povrch se rozkopal, asfalt zničil, ale už 
nikdo nepoložil nový. V současnosti je nový po-
vrch pouze v okolí vilové čtvrti. Po deseti letech 
se většina povrchu změnila ve vymletá koryta. 
Nesmíme samozřejmě zapomenout na obnovu 
kaštanové aleje. To bylo ze strany města vše.
Letos se dráhy rozhodly pro další modernizaci 
a postupně zavedly světelnou signalizaci snad 
na všechny přejezdy. Řekl jsem si, konečně se 
ve věci této ulice něco pohne, ale chyba. Dráhy 
navezly k Dubinským kaštánkům velké kameny, 
aby zatarasily přejezd z obou stran. Dál tak bylo 
tristní pozorovat maminky, jak tahají přes trať 
své kočárky. No, řekl jsem si, že na konec září je 
naplánována rekonstrukce přejezdu hlavní sil-
nice, ale bohužel bez povšimnutí. Co je vlastně 
špatně, proč je tato ulice přehlížena, proč jsou 
přehlíženy i spousty jiných ulic ve středu města? 
Těžko říct. 

Předseda Okrašlovacího spolku 
města Dobříše Petr Kadlec

Vezah 2016 
– dobříšská 
městská hra 

Nacházíme se ve středověké Dobříši, městem na 
Zlaté stezce právě projíždí královská družina. Na 
první pohled poklidné městečko se právě pro-
bouzí do dalšího obyčejného rána. Tato idyla je 
však narušena hanebným zločinem – purkrabí 
zdejšího hradu byl zavražděn. Pomoz nám právě 
ty vypátrat vraha!
Městská hra pro děti ve věku 7–15 let pro-
běhne 26. listopadu. Sraz je v 9.00 za soko-
lovnou, předpokládaný konec hry je v 13.00. 
Hra probíhá vevnitř i venku. S sebou si vezměte 
kromě vhodného oblečení také papír a tužku. 
V 15.00 je naplánované vyhlášení v Sokolovně. 
Zde se také bude odehrávat turnaj v deskových 
hrách, jehož začátek je stanoven na 16.00. Hru 
i činnost oddílů podporuje město Dobříš.
Za tábornický oddíl Zlatý list a skautské oddíly 
Minnehaha a Varta 

Alf, Drake, Pivos, Gita, Lucy a Globin
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Mezistřediskový sraz 
skautů na Dobříši
Mezistřediskový sraz se konal 8.–9. 10. v soko-
lovně na Dobříši. Akce se zúčastnilo zhruba 
110 dětí a 16 vedoucích ze sedmi oddílů. Pořa-
datelem akce byla Minnehaha Dobříš. Akce se 
zúčastnily oddíly ze Střediska profesora Oliče 
Dobříš a z Hiawatha Příbram. Tématem celé akce 
byla knížka Karlík a továrna na čokoládu, která 
oslovila jak mladší, tak starší děti.
V sobotu se všichni účastníci vydali na výlet do 
brdských lesů. Po cestě měly všechny děti mož-
nost se vzájemně seznámit díky různým hrám 
a úkolům, které spolu plnily v pomyslné továrně 
na čokoládu Willyho Wonky. Čekalo je napří-
klad hledání zlatého kuponu, musely přebrodit 
čokoládovou řeku nebo přeměnit se z borůvky 
zpátky v člověka. Sobotu zakončovalo divadelní 
představení, které děti samy zahrály a dále říze-
ná diskuze na téma: Znamená chodit do skau-
tingu to samé co být skaut?
V neděli děti pokračovaly v poznávání dalších 
tajností místní čokoládové továrny (výrobna 
pravé šlehačky, reklamní oddělení). Tam na ně 
čekaly úkoly, za jejichž splnění se dočkaly slad-
ké odměny. Hra se odehrávala po celém městě, 
a tak dostaly příležitost navštívit zajímavá místa 
Dobříše.

Za Minnehaha Dobříš 
Dominika Syručková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka 

Dne 19. 11. 2016 uplyne 
30 smutných let, kdy tra-
gicky zahynul a navždy 
nás opustil náš milovaný 
syn Petr Popek z Dobříše.

Na milovaného syna 
vzpomíná maminka,  
bratr Pavel s rodinou,  

Marie Mottlová s rodinou 
a rodiny Slepičkových a Veselých. Kdož jste ho 

znali a měli rádi, prosím, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Poděkování

Bydlím v Jáchymovské 1011. Z okna mého bytu 
se dívám na nezajímavou řadu bytových domů. 
Napadlo mne, zdali bych mohl prostor mezi 
naším a protějšími domy oživit a trochu zkrášlit 
např. keři nebo alespoň keřem nejlépe jasmínu. 
Napřed jsem chtěl provést výsadbu sám, tzv. 
načerno, tím, že bych vykopal jámu a keř zde 
zasadil. Posléze, jsa poučen o majiteli pozemku, 
jsem se obrátil na MÚ na p. Čermákovou, která 
má správu a údržbu zeleně na starosti a obdržel 
jsem tel. příslib, že navržená výsadba není pro-
blém. Za 20 min. nato se mi ozval pan Milner, 
pracovník DOKASu, který se mi omluvil, že dnes 
ani zítra nestihne obhlídku místa. Po domlu-
vě jsme si dali termín 10. 10. 2016. Chtěl bych 
poděkovat jak p. Čermákové, tak p. Milnerovi za 
bleskové řešení mého stařeckého přání. Možná, 
že ani netuší, jakou mi udělali radost. 

Karel Chaloupka

Osudy lidstva – Dobříšské židovské a jiné povídky
Okrašlovací spolek města Dobříše by vám chtěl představit knihu sebraných povídek dobříšského 
rodáka PhDr. Klementa Salače, který je uveřejňoval před více jak sto lety v místním týdeníku Dob-
říšsko a později i v Česko-židovském kalendáři. Klement Salač v nich přibližuje příběhy dobříšských 
občanů, které zažili převážně v druhé polovině devatenáctého století s větším zaměřením na místní 
židovské obyvatelstvo. Kniha byla poprvé představena na komentované prohlídce v archivu měst-
ského muzea Dobříš dne 23. 10. 2016. Znovu vám ji veřejně představíme dne 6. 11. v kulturním 
domě v Dobříši. Doufáme, že se vám tyto příběhy ze života, které se mnohdy nelišily od toho našeho 
dnešního, budou líbit.
Omluva – Dobříš ve stínu
Kniha věnující se historii našeho města v období dvou světových válek v rozmezí let 1914–1918 
a 1938–1945. Bohužel tato kniha se do tisku letos již nedostane, proto se omlouvám všem, kteří 
pomáhali anebo na ni případně čekali. Publikace se nejdříve dostala do zpoždění z důvodu korektur 
a poté i nedostatečného financování. Přesto se mi podařilo oslovit jedno nakladatelství, které má 
zájem tuto knihu vydat. Proto se vydání přesouvá až na jaro r. 2017.  

Předseda Okrašlovacího spolku města Dobříše Petr Kadlec      

Vážení spoluobčané,

Základní organizace ČZS Dobříš pro vás připravila v letošním podzimu další novinky. 
Po loňské velmi úspěšné kampani při zpracování ovoce na moštárně jsme se rozhodli 
dále zkvalitňovat a rozšiřovat výrobu ovocných moštů a ovocné pálenky. Moštovat jsme 

začali 3. září. Po dobu hlavní sklizně máme otevřeno vždy v pátek odpoledne od 14.00, v sobotu od 
8.00 a v neděli od 8.00. Pracovní směna končí, když déle jak jednu hodinu nepřijde na moštárnu 
nový zákazník. To je zejména z toho důvodu, že úklid je pro pracovníky moštárny velmi náročný 
a trvá dvě hodiny. Do dnešního dne, i přes velmi nepříznivý rok pro ovocnáře v naší oblasti, jsme vy-
robili téměř deset tisíc litrů jablečného moštu a máme připraveno 2 500 l ovocných kvasů k destilaci. 
Jak jste jistě zaznamenali, zahájili jsme budování nové zahrádkářské osady Na Bzdince. V současné 
době již máme zaměřený pozemek, brzy bude připravena studna a poté se sejdeme s novými osad-
níky na místě k rozdělení pozemku na jednotlivé parcely a k vybudování oplocení osady.
Pro zimní období jsme připravili cyklus přednášek jak pro naše členy, tak pro nejširší veřejnost. První 
přednáška na téma Půda a jak o ni pečovat je připravena na 18. listopadu 2016 v restauraci Na Slo-
vance od 18.00. Další přednáška bude následovat 9. prosince 2016 na téma „Setí a sázení, základní 
agrotechnika plodin“.  Přednášky budou pokračovat ještě v lednu a v únoru příštího roku. Termíny 
budou včas zveřejněny obvyklým způsobem. Na všechny přednášky vás srdečně zveme. V diskuzi 
budeme společně probírat i další aktuální problémy zahrádkaření a pěstování plodin na Dobříšsku.
Kdo jste navštívili naši moštárnu, mohli jste vidět, že je již dokončena stavba lehkého přístřešku na 
obaly, kvasné nádoby a materiál pro moštárnu, abychom uvolnili místo pro nové technologie. V mo-
štárně se snažíme o další změny s cílem dosahovat co nejvyšší kvalitu výroby moštu a chystáme další 
zlepšení a zkvalitnění technologie i další novinky. 
Pro letošní podzim jsme pro vás připravili domácí kysané zelí. Ochutnávka bude v období mezi 
svátky, kdy bude rovněž k ochutnání i první letošní pálenka. Také na tuto akci jste všichni co nejsr-
dečněji zváni. O konkrétních termínech našich akcí se dozvíte vždy z vývěsní skříně ZO ČZS Dobříš 
na Mírovém náměstí nebo na naší moštárně.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš, p. s. 

Čím topíme, to dýcháme!
Je tu topná sezóna a jako každý rok je velká část obyvatel našeho města vystavena štiplavému, dráž-
divému a zřejmě i jedovatému kouři z lokálních topenišť některých spoluobčanů spalujících odpady 
(jako třeba PET lahve a jiné) a nekvalitní pevné palivo. Píšu tyto řádky s vědomím, že tato situace 
vyvolává pocity bezmoci nejen u mě, ale i u mnoha dalších obyvatel. Kvalitu vzduchu může ovlivnit 
každý z nás. K ochraně ovzduší a vlastního zdraví lze využívat i dostupné zákonné prostředky. 
Jak na to?
Traduje se, že jsme v podstatě bezmocní. Není tomu tak, máme možnosti, které ovšem budou vyža-
dovat náš čas, energii a vytrvalost. Pokud nás bude více, bude to téma i pro místní zastupitele a po-
litiky, kteří by se měli v první řadě zabývat udržitelným rozvojem a kvalitou života místní komunity.
1. Prvním krokem je osvěta – informovat sousedy o porušování zákona o ochraně ovzduší a přede-
vším o zdravotních rizicích a dopadech na ně samotné i jejich blízké. Můžete se setkat s odvolává-
ním se na „osobní práva a svobodu”, ale v tomto případě jsou vědecké poznatky na vaší straně. Na 
internetu lze najít dostatek informací (např. http://arnika.org).
2. V případě neúspěchu lze podat písemnou stížnost adresovanou zastupitelům města a místní-
mu odboru životního prostředí. Můžeme zároveň kontaktovat městskou policii s žádostí o výjezd 
a domluvu. Je-li to možné, hodí se doplnit stížnost fotografií, videozáznamem dotyčného komína, 
případně svědeckou výpovědí. Obecní úřad je pak povinen zahájit přestupkové řízení.
3. Na oficiálních stránkách města Dobříš je odkaz „Hlášení závad”– podrobná mapa města, která by 
mohla sloužit také pro stížnosti a podněty tohoto typu. Případně lze zvážit vytvoření aplikace, tzv. 
mapu města zaměřenou na problematiku znečišťování ovzduší nevhodným způsobem vytápění 
v domácnostech (viz projekt www.cisty-komin.cz).
4. V případě nespokojenosti s řešením na úrovni obce lze podat podnět na příslušném krajském 
úřadě na oddělení ochrany ovzduší.
Záleží tedy na každém z nás, nebo ne?  Mgr. Jiří Štěpo
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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

Dobříšské závodnice v aerobiku získaly nominaci 
do celorepublikového fi nále soutěže Zlatý oříšek

Závodní tým z Aerobik studia 
Orel Dobříš slaví další úspěch. 
Tým složený z desíti závod-
nic pod vedením trenérky 
Denisy Havlíčkové dosáhl 
nominace postupu do celo-
republikového fi nále pres-
tižní soutěže Zlatý oříšek. 
Soutěže ze zúčastňují talento-
vané děti z  různých kategorií 
a  rozmanitých oborů. Tým 
bude v následujích týdnech 
očekávat v Dobříši osobní ná-
vštěvu složenou ze zástupců 
a odborných poradců soutěže. Pokud se v tomto užším výběru na závodní tým usměje štěstí, mo-
hou se závodnice těšit již v prosinci na rozhlasové i televiní natáčení pořadu Zlatý oříšek. 

Srdečně vás zveme na Vánoční exhibici Aerobik studia Orel Dobříš 

Milí přátelé a sportovní nadšenci, dovolte, aby-
chom vás srdečně pozvali na již 12. ročník tra-
diční Vánoční exhibice Aerobik studia Orel 
Dobříš. Chcete zažít mimořádnou dobříšskou 
akci, během které jedinečně vystoupí v dob-
říšské hale přes 250 dětí na jedné ploše? Tak 
neváhejte a přijďte se podívat na exhibici aerobi-
ku, hip hopu, tance, zumby či gymnastiky. V rám-
ci opravdu nabitého programu vystoupí děti ze 
závodních oddílů i dětských kurzů, navštěvu-
jící pravidelně naše studio. 
Přijďte si spolu se svými blízkými užít nezapome-
nutelnou a jedinečnou atmosféru nedělního od-
poledne. Na všechny se budeme těšit v neděli 
20. listopadu od 16.00 hod. v městské sportovní hale v Dobříši!
Naše dětské kurzy jsou stále otevřeny pro všechny děti, které mají chuť se hýbat! Pokud jste ještě 
dosud naše kurzy s dětmi nenavštívili, neváhejte a přijďte se podívat.
Veškeré informace nejen o exhibici, ale i o dalších akcích, které průběžně připravujeme, najdete na 
našich internetových stránkách www.aerobikdobris.cz nebo na ofi ciálním facebooku. 

PROGRAM ZÁPASŮ MFK 
DOBŘÍŠ – LISTOPAD

Muži A
   5. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš – Aritma Praha
12. 11. sobota 14.00 Klatovy – MFK Dobříš
 19. 11. sobota 13.30 MFK Dobříš – Admira Praha

Muži B
  6. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš – Tr. Dušníky 
13. 11. neděle 14.00 Kr. Hora – MFK Dobříš
19. 11. sobota 10.15 MFK Dobříš – Rosovice 

Dorost starší (mladší)
13. 11. neděle 10.15 (12.30) MFK Dobříš – 
Sedlčany

Žáci starší
12. 11. sobota 10.00 MFK Dobříš – Slovan Kladno

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

Pokuty celkem: 174 blokových pokut 
Uložené blokové pokuty: 49 100 Kč 

Vybírám z naší činnosti: 
3. 9. v 11.35 hod. Stížnost občana. V ulici Praž-
ská parkovalo osobní vozidlo přímo ve výjezdu 
z domu. Majitel nemohl odjet do práce. Strážní-
ci na místě zjistili řidiče, který se tímto dopustil 
přestupku v dopravě. Byla mu udělena bloková 
pokuta. 
4. 9. ve 20.05 hod. Na základě stížnosti obča-
na strážníci řešili špatné parkování na náměstí 
Svobody. V místě je osazena dopravní značka 
zákaz stání a zákaz vjezdu všech vozidel z jedné 
strany. Bohužel řidiči dopravní značení nere-
spektují, přitom mohou využít pohodlné par-
kování na parkovišti P+R, hned vedle kostela, 
a to pouze za částku 10 Kč /24 hod. 
6. 9. v 16.30 hod. Všímavý občan dobře udě-
lal… na naši součást bylo oznámeno, anonym-
ně, že v Lipkách – ve Skateparku údajně mladík 
nabízí dětem nějaké balíčky. Strážníci místo 
ihned prověřili. Bylo zjištěno, že nahlášený mla-
dík byl na hřišti se svým mladším bratrem a dá-
val mu sušenky. Přesto děkujeme oznamovateli 
za upozornění, pramenící z možné obavy, co 

kdyby šlo o mnohem závažnější událost…
8. 9. v 16.10 hod. Policie ČR vyhlásila pátrá-
ní po ženě, r. nar. 1965, z Mníšku pod Brdy. 
Dotyčná utekla z nemocnice a údajně vyhrožo-
vala sebevraždou. Naši strážníci ihned započali 
pátrání a byli úspěšní. Ženu nalezli v Dobříši na 
autobusové zastávce na Mírovém náměstí, kde 
se nacházela společně se svým přítelem. Žena 
byla v pořádku předána na Policii ČR. 
13. 9. ve 14.30–15 hod. Volně pobíhající psi 
údajně zakousli v anglickém parku kolou-
cha. Volali ze zámku Dobříš. Na místě zjištěno, 
že kolouch byl již mrtvý. Strážníci majitele psů 
ani samotné psy již nedohledali. Touto cestou 
sdělujeme, aby si každý návštěvník anglického 
parku přečetl návštěvní řád. Co se týká psů: mít 
svého psa na vodítku a uklízet po něm výka-
ly…
13. 9. v 16 hod. Stížnosti na stání za zelené 
ploše. Jedná se o ulici Jáchymovská. Zde par-
kovalo několik vozidel na zeleni a po 17. hodině 
i bez příslušné parkovací karty. Strážníci uložili 
několik upozornění – výzev pro nepřítomné ři-
diče. Přestupky se řeší blokovými pokutami. 
16. 9. ve 22.25 hod. Nezajištěné vozidlo se 
rozjelo… Stalo se v místech na Kole. Vozidlo se 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc září 2016
samovolně rozjelo a nabouralo do stěny přileh-
lého domu. Byla přivolána Policie ČR a zjištěn 
majitel, který si vozidlo následně zajistil. 
17. 9. od 13 do 14 hod. Proběhla součinnost 
s PČR. Jednalo se o dopravní nehodu u zámku 
na parkovišti. Řidič autobusu nacouval do za-
parkovaného vozidla. 
29. 9. Volně pobíhající pes u Svaté Anny. Pes 
byl hlídkou MP odchycen. Jedná se o psa velké-
ho vzrůstu, nejspíše kavkavský ovčácký pes. Byl 
odvezen do kotců. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš 
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Výsledky krajských voleb v obci Stará Huť
Volební účast: 39,71 %, platné hlasy celkem 413

Kandidátní listina Platné hlasy v % Platné hlasy  
ANO 2011 18,64 77
ČSSD 15,73 65
Starostové a nezávislí 15,01 62
KSČM 14,52 60
ODS 12,83 53
Česká pirátská strana 4,84 20
TOP 09 4,84 20
Koalice SPD a SPO 3,87 16
Koalice KDU-ČSL, DZ, SNK ED 3,63 15
Svobodní a Soukromníci 3,14 13
DSSS – Imigranty, islám nechceme! 1,21 5
Volte Pr. Blok www.cibulka.net 0,72 3
Koruna Česká (monarch. strana) 0,24 1
Národní demokracie 0,24 1
OBČANÉ 2011 0,24 1
Úsvit s Blokem proti islamiz. 0,24 1
Zdroj: www.volby.cz

Zprávičky z mateřské školičky
Milí čtenáři,

říjen v naší školce proběhl v duchu vítání podzimu. Věnovali jsme se podzimní úrodě a přijela 
k nám na návštěvu i Pohádková víla se svými příběhy o lesních skřítcích. Oslavy podzimu jsme 
završili společným dýňováním. Do třídy Sluníček s nejmladšími dětmi jsme přivítali několik nových 
kamarádů. Nejstarší děti z třídy Pastelek se začátkem září zúčastnily Dne Seniorů na OÚ a popřály 
jim po krátkém vystoupení hodně zdraví.
V tomto měsíci se také naše školka zařadila do soutěže „DOMESTOS“ o nové školní toalety. Jed-
ná se o soutěž, kde děti plní zadané úkoly a fotografi e z činností jsou vyvěšeny na webu WWW.
DOMESTOSPROSKOLY.CZ. Tam se může veřejnost zaregistrovat a přidáním bodů k fotografi i dětí 
(MŠ STARÁ HUŤ V HLAVIČCE FO-
TOGRAFIE) nás v soutěži pod-
pořit. Kromě toho nám kdokoliv 
může pomoci tak, že donese do 
MŠ originální účtenku z nákupu 
produktu DOMESTOS. Každou 
pomoc uvítáme.
V měsíci listopadu nás čekají pří-
pravy na Vánoční jarmark, Drakiá-
da a dopolední výlet do Památní-
ku Karla Čapka.

S přáním hezkého dne 
kolektiv MŠ Stará Huť

Základní škola
Máme tu krásný a slunečný pod-
zim, který si náležitě užíváme. 

Naši školu navštívil vycvičený pes Sorbon se 
svým pánem. Všichni jsme žasli, co vše ten pes 
umí a vrcholem bylo, když na školním hřišti si 
se všemi dětmi zahrál fotbal. Byl to neuvěřitel-
ný zážitek.
V listopadu pojedeme na celodenní výlet do 
Sladovny v Písku, kde navštívíme interaktivní 
expozici inspirovanou osobností Leonarda da 
Vinci. Program výstavy nabídne dětem šanci 
ponořit se do říše da Vinciho vynálezů, umění 
a  vědecké práce. Dále se podíváme do neo-
byčejného světa loutek a divadel a nakonec 
shlédneme výstavu českých ilustrátorů.

Koncem měsíce se naladíme vánoční atmosfé-
rou, kterou nám zpestří pan Ladislav Svoboda, 
který dětem předvede sklářské umění. Vyfouk-
nout kouličku na vánoční stromeček si zkusí 
všechny děti.

Základní škola Stará Huť se zapojila do škol-
ního recyklačního programu Recyklohraní. 
Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České 
republiky a je spolufi nancován společnostmi, 
které se v České republice specializují na zpět-
ný odběr a recyklaci. Cílem projektu je zvýšit 
povědomí o třídění odpadů u mladé generace 
a také zajistit recyklaci drobných vysloužilých 
elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vy-
bavena sběrnými nádobami na použité bate-

rie, drobná elektrozařízení a tonery a cartridge. 
Sběrné nádoby poskytnuté společnostmi ASE-
KOL a ECOBAT jsou umístěny v budově školy.
Každý žák bude moci do školy nosit nepo-
třebné drobné elektrospotřebiče (například 
starý mobil, kalkulačku, telefon, elektrohračku, 
drobné počítačové vybavení, discman nebo 
MP3 přehrávač) a baterie a akumulátory.
Naši žáci se zapojí také do zábavných her 
a  soutěží, výtvarných či fotografi ckých úkolů 
a  kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, 
které organizátoři projektu zadávají.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elek-
trozařízení a splněné úkoly získá naše škola 
body, za něž žákům budeme moci pořídit růz-
né učební pomůcky, hry i vybavení pro volný 
čas z katalogu odměn.

SMS Infokanál

Znovu připomínáme možnost připojení se ke 
službě bezplatného rozesílání SMS zpráv pří-
mo do vašich mobilních telefonů. Rozesíláme 
informace o poruchách, výlukách, zásadních 
technických záležitostech, kulturních a spor-
tovních akcích obce a místních spolků apod. 
Na SMS zprávy neodpovídejte, mají pouze in-
formativní charakter. Bližší informace v kance-
láři obecního úřadu nebo na webových strán-
kách obce www.starahut.eu. 

Knihovna
Pohádková babička
Obecní knihovna ve Staré Huti oznamuje, že 
se vodníkům a vodnicím z širokého povodí 
nepodařilo žádnou dušičku ulovit, ba právě 
naopak. Všichni, kdo se přišli na nás vodníky 
podívat, se dověděli, odkud jsme připlavali, 
např. z rybníčku Bzdinka na Dobříši či rybní-
ka Kníže až z  dalekého Jičína i od vltavských 
proudů protékající Prahou. Dověděli se naše 
jména – vodník Česílko, Čepeček, Buližníček, 
Brčál, Mikulenda, zkrátka celé vodnické říše. 
Těšíme se na vás i na příští shledání s Pohád-
kovou babičkou. 

Pozvánka

Klub důchodců pořádá v neděli 20. listo-
padu 2016 ve 14 hodin v kulturním domě 
setkání s jubilanty s tradiční hudbou.
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Pozvánky
DEHHET, divadelní spolek při MKS Stará Huť, 
opakuje pro velký úspěch divadelní hru Dám-
ský krejčí, a to v pátek 25. listopadu v 19.30 
hod. v  kulturním domě.  Vstupné 60 Kč.

Rozsvícení starohuťského vánočního stro-
mu v obci se uskuteční v sobotu 26. listopadu 
2016 od 17.00 hod. Program jako vždy zajistí 
dramatický kroužek ZŠ ve Staré Huti pod ve-
dením paní Dagmar Majzelové.

Základní škola a Místní kulturní středisko ve 
Staré Huti uvedou v sobotu 5. listopadu 2016 
od 15 hod v sále Kulturního domu představe-
ní Za pohádkou pohádka. Účinkují děvčata 
a chlapci z dramatického a tanečního kroužku 
ZŠ. Přijměte naše pozvání a prožijte hezké po-
hádkové odpoledne. Vstupné dobrovolné.

Místní kulturní středisko připravuje vzpo-
mínkový pořad s písničkami, tancem, mluve-
ným slovem a projekcí na sobotu 10. prosince 
t.r. v kulturním domě od 19 hod.

Památník Karla Čapka 
Srdečně Vás zveme na tradiční předvánoční 
Posezení u kamen se skupinou Gutta, které 
se uskuteční v sobotu 3. prosince od 14 hodin 
v prostorách památníku.

svým stínem vycházky do malebné části obce, 
jsou a budou připomínkou díla pana Karla 
Hejnce do časů příštích. Na dobré dílo, které 
přináší užitek dalším generacím, bychom ne-
měli zapomínat. 

V letošním roce nás opustil pan Jozef Švirk, 
který se také zásadně zapsal do historie obce. 
Obětavě pracoval jak v různých komisích míst-
ního národního výboru, tak později i ve funkci 
starosty obce. V roce 1969 působil jako před-
seda zvelebovací komise a od roku 1971 do 
roku 1976 předsedal stavební komisi. V tom-
to období se opravovaly místní komunikace, 
byla vybudovaná nová trafostanice a nastalo 
i rozšíření veřejného osvětlení. V letech 1976 
až 1981 působil pan Jozef Švirk jako předseda 
místního národního výboru. V době jeho půso-
bení v této funkci byla postavena nová prodej-
na průmyslového zboží, uskutečnila se rovněž 
přestavba tehdejšího národního výboru vedle 
školy na školní družinu. U kulturního domu 
došlo přístavbou ke zvětšení sálu pro mnohé 
kulturní a společenské akce. Začaly i práce na 
stavbě nové tělocvičny, která byla dokončena 
v r. 1982. Kromě těchto stěžejních akcí pan Jo-
zef Švirk zajišťoval nespočet drobnějších prací, 
které byly nezbytné k zabezpečování běžného 
života v naší obci. Pan Švirk se zajímal i o práci 
školy, organizací a spolků ve Staré Huti. Rád se 
zúčastňoval společenských i kulturních akcí 
v naší obci. Po roce 1989 byl znovu zvolen sta-
rostou obce a tuto zodpovědnou práci vyko-
nával do roku 1992. Od doby ukončení aktivní 
činnosti Jozefa Švirka ve vedení obce uplynulo 
téměř čtvrtstoletí. A stále se můžeme setkávat 
s výsledky jeho práce, stavby ve většině přípa-
dů slouží stále stejnému účelu. 

Sport
Během letošního léta a podzimu bylo zrekonstruováno házenkářské hřiště ve Staré Huti. Obec 
se neúspěšně  pokoušela o získání dotace. Stav hřiště byl ale již v tak žalostném stavu, že se za-
stupitelé po dohodě s oběma sportovními kluby rozhodli k realizaci z vlastních zdrojů.  Dohoda 
s kluby spočívala v příslibu vydatné pomoci jejích členů. Realizaci se podařilo dokončit a dnes 
se již víceúčelové hřiště skví novotou. Podmínkou realizace bylo zachování veřejného přístupu 
pro všechny, kdo se chtějí sportovně vyžít. Pochopitelně je zachováno přednostní právo vyu-
žívání pro házenou a tréninky kopané.  Hřiště je dále možné využít na volejbal, nohejbal, tenis 
a streetball. 
Apelujeme však na všechny uživatele hřiště o zachovávání pořádku a respektování pravidel 
chování na hřišti a v jeho okolí. I přes vydatnou pomoc členů klubů, zastupitelů i občanů byla 
investice do hřiště v celkové částce 2,5 mil. Kč (včetně vybavení pro jednotlivé sporty atd.). 

Blahopřání

V měsíci listopadu se dožívají životního ju-
bilea paní Božena Fajkusová, Anna Marešo-
vá a Jana Jarešová.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji za návštěvu a přání k mým narozeninám 
paní A. Pechanové a J. Němcové.

Stanislava Sochorová

Vážení přátelé, 
dovolte, abych Vám srdečně poděkoval za Vaše 
blahopřání k mým 75. Narozeninám. Návštěva 
zástupkyň SPOZ pí. Březinové a pí. Pechanové 
byla pro mne jedním z nejkrásnějších dárků. 
Velice si toho vážím.

V úctě František Vlček

Vážená paní Volfová,
Dovolte, abych Vám i celému Klubu důchodců 
naší obce Stará Huť upřímně poděkoval za milé 

a srdečné přání k mým 75. narozeninám, které 
mne velice potěšilo. Doufám, že mi mé zdraví 
umožní radovat se v kruhu mé rodiny tak, jak 
píšete.

Všechny srdečně zdraví František Vlček.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit v tak 
velkém počtu s naším bratrem Pavlem Břížďa-
lou dne 4. 10. 2016 na Hvězdičku v Příbrami. 
Též díky za květinové dary. Děkujeme hodným 
kamarádům našeho Pavla, že ho navštěvovali 
po dobu jeho nemoci nebo mu volali. Pavel byl 
za to moc vděčný. Milí sousedi, Pavel Vás měl 
všechny rád. Ještě jednou upřímné díky Vám 
všem, kdo jste se s ním přišli rozloučit. 

Milující sestry Máňa a Jarka s rodinami

Poděkování
Vážení, 
chtěla bych Vám touto cestou poděkovat 
svým jménem i za mé kolegy a spolužáky 
ročníku 1956, pro které jste připravili nezapo-
menutelný zážitek a slavnostní program dne 
1.  10. 2016 na Obecním úřadě ve Staré Huti 
a  následně v místní základní škole. Velice si 
vážíme  Vašeho pozvání a zorganizování této 
akce. Díky této slavnostní události jsem se 
opět podívala do mého rodného kraje, měla 
jsem možnost zavzpomínat na krásné období 
dětských let a popovídat s kamarády a přáteli... 
Bez Vaší iniciativy bych stěží hledala možnosti, 
jak se s těmito lidmi potkat, proto ještě jednou 
velké díky za krásně strávené sobotní říjnové 
odpoledne.

S pozdravem Alena Kubová roz. Drmlová

Vzpomínáme
Žádný čas není tak dlouhý, 
aby nám dal zapomenout… 
30. 11. 2016 uplyne 5 let, co 
nás opustil manžel, tatínek 
a  dnes již i dědeček, pan 
Zdeněk Hrubý. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomínají manžel-
ka Stáňa, syn David a dcera Lenka s rodinou.

Dne 21. 11. uplyne 100 let od 
narození pana Karla Hejnice, 
starohuťského rodáka. 

S láskou a úctou vzpomínají 
synové Karel a Milan s rodina-

mi a ostatní příbuzní

Pan Karel Hejnic měl ke Staré Huti vřelý vztah 
– nejen jako občan, ale i jako funkcionář se 
především zajímal o její historii. Sbíral dobo-
vé dokumenty, sám zaznamenal vše, čeho byl 
pamětníkem. Byl autorem nebo se podílel na 
vydání publikací, které zachycují v reálné po-
době počátky historie železáren, jejich zaměst-
nanců a všeho co souviselo s běžným denním 
životem té doby. V letech 1971–1976 vykonával 
funkci předsedy národního výboru. V té době 
byla vybudována mateřská škola, nová budova 
obecního úřadu s požární zbrojnicí. Velkou po-
zornost věnoval výsadbě veřejné zeleně, pod-
poroval také kulturní a veřejné dění, zasloužil se 
o založení Sboru pro občanské záležitosti.  Jeho 
památku připomíná lipová alej ze Staré Huti 
směrem k Památníku Karla Čapka. Sám ji sázel 
a zaléval mladé stromy, aby měly šanci přežít. 
A  tak dnes už vzrostlé lípy nám zpříjemňují 
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Utkání hraná  v listopadu
5. 11.  Sedlčany  – Stará Huť 14.00 hod.
12. 11. Stará Huť – SK Počepice 14.00 hod.
19. 11. Sokol Kytín – Stará Huť 13.30 hod.
Když už po hřišti běháme, soupeři svoje body 
nedáme.

S rychlým přechodem babího léta v sychravý 
podzim skončily pro huťské házenkáře mistrov-
ské soutěže. Byl už nejvyšší čas, protože počasí 
zvláště po ránu nebylo příliš příznivé. Je třeba 
se nad začátky utkání zamyslet. Musí se začínat, 
hlavně utkání dětí, v říjnu již v 9 hodin (což je 
vlastně podle letního času o hodinu dříve), kdy 
se ranní teploty blíží k nule, když je celé odpo-
ledne volné?
Výsledky našich mužstev v jednotlivých ka-
tegoriích:
II. liga ženy. V odvetných zápasech prohrály 
naše ženy všechna utkání a v tabulce jsou po-
slední.
S. Blovice 7:16, TJ Plzeň-Újezd 7:26, S Tymákov 
12:18 a s SK Chomutov 12:22.

V oblastním přeboru Středočeského kraje 
muži vedou, když kromě prohry v Čakovicích 
16:18, ostatní utkání vyhráli. V Řevnicích 27:26, 
Podlázkách 26:16, Modřanech 27:14, na Repub-
likánu Praha 10:9 a doma s Bakovem 27:17.
Mladší žačky jsou také v čele soutěže, přesto-
že v posledním utkání podlehly doma Bakovu 
5:11. V předchozích zápasech porazily 2× Mod-
řany 8:5 a 12:10, Březno 18:6 a 12:10, Bakov 8:6. 
Vyhrály i s mimo soutěž hrající Loukou u Mostu 
14:3.
V kategorii „koeduci“ porazila děvčata smíše-
né týmy Modřan 14:6, Března 13:7 a podlehla 
v Čakovicích 11:15 a Řevnicích 7:16. V tabulce 
jsou třetí.
Starší žačky zatím na své soupeřky nestačí, 

Skončily mistrovské soutěže v národní házené protože základ družstva tvoří mladší žačky 
a věkový i fyzický rozdíl je příliš patrný. Pokud 
ale vydrží, jejich čas přijde. Všechna svá utkání 
prohrály. V Čakovicích 8:11, Modřanech 3:15, 
doma s Březnem 6:19 a Bakovem 6:31.
Konečné tabulky po podzimní části soutěží 
a  další informace z házené, najdete v příštím 
čísle Zpravodaje a dříve na webových stránkách 
obce Stará Huť www.starahut.eu, v části sport.



V sobotu 3. prosince od 17 hodin proběhne na 
zámku Dobříš jubilejní 10. benefiční večer Na-
dačního fondu Zdeňky Žádníkové. A protože 
deset let je už tradice, letošním hostem je hu-
dební skupina, která se za úctyhodnou dobu 
svého uměleckého trvání stala sama tradicí – 
SPIRITUÁL KVINTET.

Při té příležitosti jsme jako každý rok vyzpoví-
dali zakladatelku NF, herečku Zdeňku Žádní-
kovou. 

Desetiletý tandem NFZZ  
výtvarník Libor Škrlík 
a Zdeňka Žádníková Volen-
cová – předání havířovská 
nemocnice

Čeho jste za poslední rok dosáhli a jaké 
máte plány do budoucna?
V letošním roce jsme začali spolupracovat 
s Českým atletickým svazem, vyrobili jsme li-
mitovanou edici triček pro nejstarší běh v Ev-
ropě: Běchovice – Praha, a postupně získávali 
prostředky na projekt „Atleti pomáhají“ pro 
dětskou ortopedii ve FN Motol, které jsme 
slavnostně předali 1. listopadu. Posouváme se 
neustále dopředu jak ve výtvarném stylu, tak 

v materiálech… V tom se náš fond moc neli-
ší od jakékoli firmy. S generálním partnerem, 
českou společností DERMACOL, dokončujeme 
další etapu realizací v nemocnici Motol, kon-
krétně se jedná o 3. patro čekáren na dětské 
poliklinice a zejména pak dětské ARO, včetně 
jednotky intenzivní péče. Novou tvář má dět-
ská psychiatrie v Liberci. Vizuálních proměny 
ve stylu „Přísloví pro potěšení“ se dostalo vi-
nohradské porodnici. Kompletní proměnu, 
včetně podlah a dveří, zažilo dětské oddělení 
nemocnice s poliklinikou v Havířově ve spon-
zorské režii firmy CEMOD. V příštím roce nás 
čeká dětské ORL v Ústí nad Orlicí, velká akce 
na dětské psychiatrii ve FN Motol a další.

 Nezapomněli jste ani na Dobříš… 
Samozřejmě, že ne… Pomohli jsme 2. MŠ bene-
fičním představením Hra na Anděla a děti už řádí 
na novém hřišti. V příštím roce bychom rádi roz-
šířili a dokončili malbu na nově opravené fasádě. 
Jsme ve fázi shánění finančních prostředků.  

Co bude náplní programu benefičního ve-
čera?
Máme již tradiční zahájení v podání dětí 
z 2. MŠ Dobříš, poté krátkou projekci dokon-
čených projektů a poděkování sponzorům… 
Hlavním hostem bude SPIRITUÁL KVINTET 
a jsem moc ráda, že si s nimi můžou zazpívat 
i děti a studenti z dobříšské ZUŠky a gymná-
zia. Přála bych si, aby byl náš prosincový večer 
opět oslavou dobrých lidí a lidskosti. Já ho tak 
alespoň vždy vnímám. 

Odkdy a jakým způsobem si mohou zájem-
ci zakoupit vstupenku na akci?
Vstupenky jsou v prodeji v pokladně zámku 
Dobříš. Stojí 190 Kč, děti do 15 let a senioři 
110 Kč. Všichni umělci vystoupí bez nároku na 
honorář a výtěžek jde ve prospěch nadačního 
fondu. Ráda bych vyjádřila svůj velký dík rodi-
ně Colloredo-Mannsfeld a řediteli zámku panu 
Pavlu Krejcárkovi za jejich velkorysý přístup 
a  laskavou záštitu, kterou nám dlouhodobě 
poskytují. Velmi si toho vážím.

Děkujeme za rozhovor

Dětská ortopedie FN Motol


















