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Zasa si svůj strom

Návštěvníky Dobříše nyní nově 
podél ulice Příbramská (v lokali-
tě U Jezírka) vítá 10 lip. Vysadili je 
členové a příznivci Hnutí Bron-
tosaurus v rámci svého projektu 
„Akce příroda – Zasa si svůj 
strom“.
Na tomto projektu se rukou 
společnou podílelo mnoho 
lidí. Finančně jej podpořilo Mi-
nisterstvo životního prostředí 
ČR, které přispělo na nákup lip 
a dalšího materiálu pro realizaci 
výsadby. Pracovníci Městského 
úřadu Dobříš pomohli s vyhle-
dáním vhodné lokality k výsadbě 
a s jejím administrativním zajiš-
těním. Vodohospodářská spo-
lečnost Dobříš vyhloubila jámy, 
dovezla zeminu pro výsadbu 
a poskytla Brontíkům ubytování. 
A v neposlední řadě Zahradnic-
tví Šmelcovna významně po-
mohlo se zajištěním lip, s dodá-
ním kůlů a dalších potřebných 
věcí pro sázení.
Co říci závěrem?
Velké díky patří všem, kteří se 
do projektu zapojili, a už ma-
nuálně, nebo administrativně. 
Doufáme, že nově vytvořená alej 
bude dlouhá léta vítat návštěv-
níky našeho krásného města 
a bude chloubou jeho stálých 
obyvatel. 

Ing. Alena Harmanová, vedoucí 
odboru výstavby a životního prostředí

Je naprosto zřejmé, že v tomto krát-
kém článku není možno postihnout 
úplně všechny oblasti z pestré čin-
nosti spadající do působnosti měst-
ské samosprávy, městského úřadu, 
společností s majetkovou účastí 
města, příspěvkových organizací 
apod. Proto jsme se rozhodli, že 
jako přílohu Dobříšských listů vydá-
me rozsáhlejší informační materiál, 
ve kterém budete mít možnost se 
podrobně seznámit s tím, co se po-
dařilo a co do budoucna chystáme.
Obsahem první části bude přehled 
o tom, jakým systémem nové ve-

dení radnice pracuje. Činnost rady 
města je postavena na profesio-
nálních schopnostech a odbor-
nosti jejích současných členů, kteří 
jakožto radní působí zároveň jako 
předsedové nebo členové jednot-
livých komisí – poradních orgánů 
rady města. Tyto komise mají zříze-
ny tzv. poradní sbory, v nichž jsou 
zastoupeny všechny volební stra-
ny, občanská a zájmová sdružení 
a spolky působící v Dobříši. 
Na přehled o práci rady a jejích 
komisí bude navazovat část druhá, 
kterou je tzv. „Rozvojový plán měs-

ta Dobříš pro období 2015–2020“ 
zpracovávaný v těchto dnech do 
finální podoby a zahrnující čtyři 
základní oblasti: A) Oblast život-
ního prostředí, odpadového hos-
podářství, zeleně, vodohospodář-
ské infrastruktury, B) Oblast další 
infrastruktury města – zateplování 
veřejných budov, výstavba a rekon-
strukce komunikací, chodníků a cy-
klostezek, zajištění kvalitní nabídky 
služeb, C) Oblast sportu – rekon-
strukce a revitalizace sportovních 
zařízení v majetku města, jejich 
rozšíření, D) Oblast školství – roz-
šiřování kapacity škol a školských 
zařízení, péče o budovy škol, re-
konstrukce, opravy a údržba.

pokračování na straně 2

Vážení spoluobčané, 
blíží se konec roku a s ním se nabízí i příležitost k malému ohlédnutí za 
úspěchy i nezdary, které ho provázely, a zároveň s důvěrou a nadějemi 
vzhlížet k roku novému v naději, že bude lepší, bohatší a šastnější než 
ten právě končící. Dovolte mi tedy, abych vás ve stručnosti seznámil s pře-
hledem výsledků naší roční práce ve vedení města a předložil vám záro-
veň i krátký přehled toho, co plánujeme uskutečnit v bližší i vzdálenější 
budoucnosti.

Slovo starosty aneb malé ohlédnutí zpět a plány  
do budoucna
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Slovo starosty aneb malé ohlédnutí zpět a plány do budoucna

pokračování z titulní strany
V části třetí se seznámíte s hospodařením města za rok 2015, zhodnocením naplnění cílů, které 
jsme si vytýčili pro aktuální rok i s tím, čemu hodláme dát větší váhu pro následující rok s výhle-
dem na delší období do roku 2020. S tím souvisí i předpokládaná finanční náročnost jednotlivých 
plánovaných projektů, očekávaný přínos ve formě dotací i to, jak bude město zatíženo případným 
čerpáním úvěrů. Město hospodaří odpovědně a hodlá tak činit i nadále. Rozpočtová rezerva v le-
tošním roce přesahuje 21 mil. Kč.
Poslední část bude věnována přehledu investičních akcí, které byly uskutečněny v minulém období 
městem Dobříš i v součinnosti např. se Středočeským krajem. Mezi nejvýznamnější patří rekon-
strukce inženýrských sítí a komplexní rekonstrukce komunikací v ulicích Fričova, Školní a Plk. B. 
Petroviče. Po dohodě se Středočeským krajem byly obnoveny povrchy v ulici Čs. armády a Pražská 
v úseku od „kostelíčku“ po křižovatku u prodejny LIDL. Z významnějších akcí stojí jistě za zmínku za-
teplení a výměna oken na budově polikliniky a domu č.p. 71 na náměstí, opravy veřejného osvětlení, 
mnoha chodníků, osvětlení dalších přechodů pro chodce a mnoho dalšího. Snažíme se hospodařit 
s majetkem odpovědně, revitalizovat zanedbané nemovitosti, vybudovat a veřejnosti k užívání na-
bídnout nové prostory a občanskou vybavenost.
Na závěr bych se rád zmínil o dvou akcích, které nezůstanou mezi veřejností jistě bez odezvy. 
Jde v prvé řadě o obnovení provozu zimního stadionu, který z rozhodnutí minulého vedení města 
po šest let chátral a díky pochopení vedení současného byl znovu zprovozněn. Zhruba milionová 
úspora za šest let odstavení zimního stadionu nemůže v žádném případě vyvážit upření možnosti 
bruslení veřejnosti, školám i pomalu zanikajícímu oddílu ledního hokeje. Druhou akcí, která jistě 
vyvolá ohlasy veřejnosti, je instalace úsekového měření rychlosti na ulici Pražská v blízkosti prů-
myslové zóny na příjezdu do města od Prahy. Od prosince bude měření ve zkušebním provozu a je 
jen na řidičích, jak si navyknou dodržovat stanované rychlostní limity a vyhnou se tak možnému 
finančnímu postihu formou udělené pokuty.
Přeji vám jménem svým i jménem svých spolupracovníků šastné a veselé Vánoce, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2016. Mgr. Stanislav Vacek, starosta 

Setkání obcí Dobříšska s vedením 
Středočeského kraje
18. listopadu 2015 se konalo ve společenském sále Kulturního domu v Dobříši setkání obcí začleně-
ných do území ORP Dobříš (obec s rozšířenou působností) s vedením Středočeského kraje. To bylo 
reprezentováno hejtmanem Středočeského krajem Ing. Milošem Peterou.
Na úvod přivítal starosta města Dobříš Mgr. Stanislav Vacek starostky a starosty okolních obcí 
z regionu Dobříšska a zastupitele města Dobříš a pohovořil v krátkosti o spolupráci mezi obcemi 
v dobříšském regionu a o nově vznikajícím svazku obcí, zabývajícím se problematikou komunálního 
odpadu.

Poté předal slovo hejtma-
novi Středočeského kraje 
Ing. Milošovi Peterovi, který 
informoval o prioritách Stře-
dočeského kraje na nejbližší 
období. Zvláštní pozornost 
věnoval dopravě, dostavbě 
krajských nemocnic, posky-
tování sociální péče, život-
nímu prostředí, programu na 
obnovu venkova a integraci 
dopravy mezi Prahou a Stře-
dočeským krajem. 
JUDr. Milan Fára – vedoucí 
oddělení prevence kriminali-

ty a koncepce odboru školství, mládeže a sportu hovořil o preventivních aktivitách v oblasti riziko-
vého chování, kriminality a užívání návykových látek.
O činnosti probační a mediační služby (PMS) a výkonu obecně prospěšných prací v obcích přítom-
né seznámila Bc. Michaela Bendová ze střediska PMS Příbram. Se stavem a vývojem integračního 
záchranného systému na území ORP postupně přítomné seznámil plk. Mgr. Jan Ptáček, náměstek 
ředitele krajského ředitelství pro vnější službu, plk. Ing. Bedřich Koubek, vedoucí oddělení řízení 
a podpory Krajského vojenského velitelství Praha, plk. Ing. Tomáš Horvát, Ph.D., ředitel územního 
odboru Hasičského záchranného sboru Příbram a MUDr. Martin Houdek, ředitel Zdravotní záchran-
né služby SčK. 
Situaci v ORP z pohledu Krajské hygienické stanice doplnila MUDr. Michaela Krchová – pověřená 
zastupováním ředitele KHS SčK a Krajské veterinární správy MVDr. Jan Bartoněk – ředitel odboru 
ochrany zdraví a welfare zvířat KVS SčK. 
Zajímavé bylo i téma Operační program zaměstnanost 2014–2020, které představili Jiří Procházka, 
MSc. a Mgr. Veronika Piskačová.
Po skončení přednášek odborníků se konala diskuse s představiteli vedení kraje a zástupci obcí. 
Celou akci moderovala Ing. Nicole Mertinová, tisková mluvčí KÚSčK. 

Nikol Sevaldová, propagace MěÚ Dobříš

7. veřejné jednání 
Zastupitelstva města Dobříše

Veřejná schůze ZM se uskutečnila v pátek 
13. listopadu od 16.00 hod. v kulturním domě.
Z jednání se předem omluvili: Ing. Karel Vítek, 
CSc., Radek Řechka, Ing. Ivo Salcman

ZM vzalo na vědomí:
• Zápis z jednání finančního výboru ZM ze 
dne 10. 11. 2015.

ZM uložilo RM:
• Zajistit zpracování stanovisek k bodům 
1−9 ze zápisu kontrolního výboru ZM ze dne 
26. 10. 2015 a předložit je na dalším jednání za-
stupitelstva města.

ZM schválilo:
• Obecně závaznou vyhlášku města Dob-
říše č. 4/2015 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejném prostranství – Vyhláška je 
pouze sloučením OZV č. 3/2014 a doplňující 
OZV č. 3/2015 bez změny obsahu textu.
• Darování kanalizačního řadu splaškové 
kanalizace od MEDI HELP, spol. s r.o. a zřízení 
věcného břemene za účelem zajištění opráv-
nění umístit, provozovat, opravovat, užívat 
a udržovat stavbu kanalizačního řadu splaškové 
kanalizace (Dobříš – lokalita Na Čihadlech). 
• Kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 
1242/76, o výměře 1231 m2 v k.ú. a obci Dobříš 
(ul. Okružní), na němž je situována stavba ko-
munikace za účelem narovnání majetkoprávních 
vztahů, za kupní cenu ve výši 60 Kč/m2.
• Ustanovení člena RM Radka Řechky jako 
zodpovědného politika pro agendu MA21 
a ustanovení Šárky Krůtové, DiS jako nové 
koordinátorky agendy MA 21. 
Místní agenda 21 je nástroj na zlepšování kvality 
veřejné správy, strategického řízení, zapojování 
veřejnosti a budování místního partnerství s cí-
lem podpořit systematický postup k udržitelné-
mu rozvoji na místní či regionální úrovni. 
• Doplnění usnesení č. 31/6/2015/ZM – ur-
čení, že v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona 
o obcích bude Mgr. Markéta Čermáková, MBA 
vykonávat funkci radní města pro bezpečnost 
a správu majetku jako uvolněná členka ZM. 
Uvolněný člen zastupitelstva má právní nárok 
na odměnu za výkon své funkce. 
• Rozpočtové opatření č. 5/2015, včetně 
přehledu o plnění příjmů a čerpání výdajů roz-
počtu k 31. 10. 2015. Celkový objem příjmové 
stránky rozpočtu se touto rozpočtovou změnou 
navyšuje o 1 690 tis. Kč a objem výdajové 
stránky rozpočtu se snižuje o 5 041 tis. Kč. 
Rozpočtová rezerva se tímto opatřením zvýší 
o cca 6 731 tis. Kč na celkových 21 486 tis. Kč.

Redakčně kráceno. Více k projednávaným bodům 
viz zápis ZM na www.mestodobris.cz

Uzávěrka příspěvků  
do lednového vydání  

Dobříšských listů je s ohledem  
na vánoční svátky stanovena  
na čtvrtek 17. prosince 2015.  

 
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová 
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net
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Předvolební hesla “Více peněz do lidí” (TOP09) 
a “Méně práce v Praze, více práce v Dobříši” (ANO) 
dostávají nový význam

Radnice se rozhodla zřídit nové pracovní místo, které zatíží rozpočet Dobříše částkou 600 tis. Kč. 
Pokud to půjde dobře, mělo by být na Dobříši lépe postaráno o veřejnou zeleň a lépe by měla fun-
govat i městská policie. Tyto dvě oblasti jsou totiž hlavní náplní pozice, na které bude od prosince 
na plný úvazek pracovat Ing. Markéta Čermáková, MBA, členka rady města za hnutí ANO. Nám, 
zastupitelům za ODS, záleží na tom, aby Dobříš byla krásná i bezpečná, ale přesto toto rozhod-
nutí považujeme za nesprávné. Náklady nejsou malé a popis práce se částečně překrývá s jinými 
pozicemi, které na městě už existují. Je dobré si uvědomit, že tato částka odpovídá 300 m2 nových 
chodníků, ročnímu rozpočtu celého sociálního fondu a blíží se ročním nákladům města na provoz 
jedné mateřské školky. 
Složitou obhajitelnost nového místa si zřejmě uvědomuje i radnice, protože zamítla návrh ODS 
nastavit pro tuto pozici jasná kritéria a za půl roku vyhodnotit, jestli přínosy odpovídají vynalože-
ným nákladům nebo alespoň očekáváním. Přestože by podobný krok byl v komerčním prostředí 
naprosto samozřejmý, zastupitelé za koalici hlasovali proti (viz hlasování o usnesení č. 30/6/2015/
ZM ze 17. 9. 2015). Doufejme, že tato pozice je jediná a že ostatní prostředky z rozpočtu budou 
využity efektivněji. 

Za zastupitele ODS, Adam Böhm

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše, 

které se uskuteční ve čtvrtek 10. 12. 2015 
od 17.00 hod. v kulturním domě.
Z programu: běžné agendy, rozpočet města 
na r. 2016, majetkové věci a dal.
Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz. On-line přenos jednání na webu města.

Název projektu:  
Po Dobříši a okolí na kole

Číslo projektu: 117D713005129, poskytovatel dotace: 
Ministerstvo pro místní rozvoj, program: Národní pro-
gram podpory cestovního ruchu
Město Dobříš získalo dotaci na podporu roz-
voje cestovního ruchu. Předmětem projektu je 
rozvoj cykloturistiky na území města Dobříše 
a jeho okolí. Realizace projektu probíhá v ob-
dobí 09/2015–3/2016. Již na konci měsíce listo-
padu byl pořízen bikebox (úschovna kol), který 
je umístěn ze zadní strany Kopáčkova domu. 
Současně bylo nakoupeno 10 ks městských kol, 
která naleznou své místo ve zmíněném bikebo-
xu. Tato kola si bude možné vypůjčit v Infocen-
tru města Dobříše. Dále došlo k umístění drobného mobiliáře v bezprostřední blízkosti Kopáčkova 
domu a v Památníku Karla Čapka. V příštím roce pak dojde k instalaci 15 ks infotabulí v regionu 
Dobříšska s cykloturistickými mapami a tisku propagačních materiálů. Celkové uznatelné náklady 
projektu činí 287 581 Kč včetně DPH. Z toho přiznaná dotace je ve výši 143 790 Kč včetně DPH. 

Za odbor OMR Ing. Markéta Samcová

Víte, jaká máte jako spotřebitelé práva při reklamaci?  
Jaký způsob vyřízení reklamace můžete požadovat?  
Pokud ne, následující řádky jsou věnovány vám. 

V případech, kdy se v záruce vyskytne na zakoupeném zboží vada, má kupující právo po pro-
dávajícím požadovat opravu, výměnu věci, pokud výměna není nepřiměřená povaze vady, nebo 
výměnu součásti věci. Pokud by prodávající nemohl vyřídit reklamaci ani jednou z výše uvedených 
možností, můžete požadovat odstoupení od kupní smlouvy nebo slevu z kupní ceny. Odstoupit 
od kupní smlouvy je možné také v případě, pokud se na věci opakovaně vyskytne vada. V těchto 
případech se opakovaným výskytem rozumí, pokud se na zboží vyskytne třikrát stejná vada či tři 
vady současně, případně čtyřikrát vada různá, přičemž musí platit, že reklamace musí být prodá-
vajícím uznány. 
K výše uvedenému je zapotřebí zmínit, že požadavek na vyřízení reklamace by kupující měl uvést 
do protokolu o reklamaci, který má prodávající povinnost kupujícímu vydat. Otázka způsobu 
vyřízení reklamace je v první řadě na prodávajícím, v případě, kdy by se kupujícímu nelíbil způsob 
vyřízení reklamace (například by prodávající zboží opravil, ale kupující by požadoval výměnu), 
bylo by na posouzení třetí osoby, zda byl požadavek na výměnu úměrný, či nikoliv. Příkladem by 
mohlo být, pokud by se vám na obuvi roztrhly tkaničky a vy byste požadovali výměnu celé obuvi. 
Tady je patrné, že bude stačit tkaničky vyměnit a výměna celé obuvi nebude třeba. 
V případě, kdy reklamace nelze vyřídit opravou nebo výměnou, volí si z práva odstoupení od 
smlouvy nebo slevy kupující a prodávající musí jeho rozhodnutí akceptovat. Pokud by vám na-
příklad prodávající nabídnul výměnu za jiné zboží, není vaší povinností tuto nabídku přijmout.
Obrátit se na nás můžete i s dalšími dotazy na telefonním čísle 326 550 101 v pondělí a středu od 
9.00 do 17.00, nebo prostřednictvím on-line poradny na webových stránkách http://www.mesto-
dobris.cz/ v sekci Poradenství pro ochranu spotřebitele.

Upozornění  
ÚP ČR:

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných 
průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) 
a průkazů mimořádných výhod možnost zajistit 
si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak 
neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat 
žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví 
průkazu vyplývají. 
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartič-
ky obdobně jako občanský nebo řidičský prů-
kaz. Tento typ průkazu je odolný proti poško-
zení a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje 
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad 
práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové průkazy 
OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že vý-
měna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě 
stále řada lidí, kteří se s žádostí o výměnu na 
ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto 
apelovat na klienty, aby nenechávali vše na 
poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému 
čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba 
doložit aktuální fotografii, která odpovídá for-
mátu podobizny určené na občanský průkaz 
(rozměr 35 mm × 45 mm). Držitel průkazu musí 
také prokázat svou totožnost občanským prů-
kazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP 
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. 
Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali 
příslušný formulář, který dostanou na přepáž-
kách ÚP ČR. Držitelé průkazů mimořádných vý-
hod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní 
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů 
OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účin-
né do 31. 12. 2013, musí před samotnou výmě-
nou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz 
OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové 
podobě vydat. 
Průkaz osoby se zdravotním postižením v nové podobě:
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Již déle než tři roky slouží ke spokojenosti obyva-
tel města Dobříše zrekonstruovaná část Mírové-
ho náměstí mezi křižovatkou u České Spořitelny, 
a.s a Kulturním domem. Předmětem rekonstrukce 
byla nejen obnova povrchů, ale také rekonstruk-
ce inženýrských sítí pod komunikací. Celkové ná-
klady projektu činily 8 820 950 Kč, dotace z ROP 
SČ byla přiznána ve výši 3 435 266 Kč, zbývající 
náklady byly hrazeny z rozpočtu města. Vzhled 
této původní části náměstí se vyznačuje uprave-
ným, moderním dojmem. 

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová, 
projektová manažerka

Šance pro region Brdy-Vltava 
Sociální fond regionu Brdy-Vltava je nový projekt, který nabízí řešení, jak podpořit stabi-
litu a udržitelnost fungující sítě sociálních služeb dostupných na našem území. Jejich exi-
stence je totiž ohrožena dlouhodobým podfinancováním, by poskytují pomoc a podporu 
mnoha potřebným lidem, a už se jedná o seniory, osoby tělesně a mentálně postižené, 
ohrožené děti, rodiny a další. 
Víte, nevíte?
Kdo z nás může tvrdit, že nepotřebuje sociální služby? Nejspíš nikdo. Ty totiž pomáhají nejen lidem 
v nepříznivé životní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami, ale také slouží nám všem. Přede-
vším tím, že svojí činností přispívají ke snižování společensky nežádoucích jevů jako je kriminalita, 
vandalismus, domácí násilí a další, vedoucích k destabilizaci společnosti, nebo porušují morální 
či právní společenské normy. Sociální služby tak pozitivně ovlivňují celospolečenské klima a svým 
významem jsou nenahraditelné. Proto by nás všechny měla zajímat jejich existence. 
„Přestože sociální služby mají nezanedbatelný společenský přínos, jejich udržitelnost je dlouhodobě velmi křehká. 
Finanční příspěvky ze strany státu na zabezpečení sociálních služeb jsou nedostatečné a poskytovatelé musí každo-
ročně zápasit o přežití při získávání dalších prostředků na pokrytí reálných nákladů a udržení provozu svých služeb 
v potřebné kapacitě a kvalitě.“ vysvětluje podstatu problému Markéta Dvořáková, ředitelka projektu.
Dřív než bude pozdě
Na financování sociálních služeb se podílí především stát, který poskytuje účelové dotace krajům na 
zajištění fungující sítě služeb v daném území. Výše tohoto příspěvku však zdaleka nepokrývá celkové 
provozní náklady poskytovatelů sociálních služeb na přímou péči. Předpokládá se, že i všechny 
obce by se měly podílet adekvátním příspěvkem z obecního rozpočtu na dofinancování alespoň 
10 % přímých nákladů vynaložených na sociální péči poskytovanou lidem z místního regionu. 
Sociální fond regionu Brdy-Vltava proto představuje nový dotační systém, směřující všechny obce 
v regionu k zapojení do pravidelných příspěvků na sociální služby tak, aby naplňovaly princip soli-
darity. „Tento sytém bude mít nepopiratelný přínos pro všechny zainteresované strany“, zdůrazňuje výhody projektu 
Markéta Dvořáková, a dodává „fond přispěje nejen ke zvýšení stability, ale také efektivity financování sítě sociálních 
služeb na našem území. Nabízí jednodušší systém sdružování finančních prostředků od přispěvatelů do jednoho 
centrálního bodu a jejich následnou distribuci směrem k poskytovatelům služeb. Ti už nebudou muset každoročně 
oslovovat svou žádostí o příspěvek jednotlivě každou z 31 obcí v regionu. Současně se uleví oběma stranám od nad-
měrné administrativy a ušetří peníze i čas, které mohou využít smysluplněji. Například jen v rámci administrativy 
by se místo zhruba 400 žádostí vyřizovalo pouze žádostí 14.“
Do Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava budou moci směřovat své příspěvky nejen obce, ale i pod-
nikatelé a široká veřejnost. Projekt svým dobrým příkladem již inspiroval další regiony v České 
republice, které se snaží o zavedení tohoto systému do praxe. Více o sociálních službách v regionu 
naleznete na http://pomoc.brdy-vltava.cz/.
Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu. Navazuje na aktivity MAS 
Brdy-Vltava, jejichž cílem je rozvoj regionu a zlepšování kvality života ve venkovských ob-
lastech z iniciativy a za účasti místních obyvatel. Aktuálně reaguje na výstupy Komunitního 
plánu sociálních služeb pro období 2013–2017. V neposlední řadě pokračuje v kontinuál-

ní podpoře aktivit obcí, poskytovatelů so-
ciálních služeb i komunity regionu a klade 
důraz na spolupráci a partnerství na místní 
úrovni. 

Pomozte nám  
ho poskládat
Zkuste si představit, že máte osm dětí. Náročná 
představa? Kolikrát denně byste mohli každého 
z nich vyslechnout, pohladit, pochovat, obe-
jmout, dát mu to, co potřebuje? Taky vám přijde, 
že ne tolikrát, kolikrát by to každý potřeboval? 
V dětském domově pečuje o skupinu osmi dětí 
jeden vychovatel. Pokud bychom chtěli dětem 
poskytnout jen základní péči týkající se běžného 

provozu – jídlo, pití, bezpečí, školu, školku, domácí zázemí, hygienu – stačilo by to. Ale děti potře-
bují přece víc. Potřebují naši pozornost, zájem, objetí, potřebují nám vyprávět, co zažily, svěřit se 
s tím, co je trápí. Pro tolik dětí jsou prostě dvě uši, dvě oči, dvě ruce a jedna náruč málo. Pomozte 
nám proto dát každému dítěti z těchto osmi to, co opravdu potřebuje. Pomozte nám poskládat fi-
nanční částku, která nám umožní zaměstnat druhého vychovatele. Darujete tak našim dětem druhé 
uši, oči, ruce nebo druhou náruč. A to je to, co doopravdy potřebují. Proto prosíme, pomozte nám 
ho poskládat.
Váš dar můžete zaslat přímo na transparentní účet číslo 2700474126/2010.
Moc vám děkujeme. 

Všichni z dětského domova Korkyně.
Více o sbírce a možnostech podpory na www.ddkorkyne.cz/verejna-sbirka.

Muzeum Dobříš
Zveme vás na výstavu betlémů v prostorách 
Muzea Dobříš. Své betlémy zde vystaví Spolek 
příbramských betlémářů. Betlémy se stanou 
součástí muzea a můžete si tak prohlédnout 
najednou i stálou expozici rukavičkářství, ži-
dovství, vodohospodářství a města Dobříš. Na 
betlémy se můžete přijít podívat každý všední 
den od 8.00 do 17.00 a o víkendech vždy od 
13.00 do 16.00. 

Výstava potrvá od 2. 12. do 31. 1. 2016. 
Co vás čeká v muzeu v roce 2016? Můžete se tě-
šit na oblíbené ukázky střihu a šití rukavic, Mu-
zejní noc, střídavé výstavy v interaktivní míst-
nosti, Májové slavnosti v muzeu. Více se dozvíte 
v dalších vydáních DL a na webu Muzea Dobříš  
www.muzeumdobris.cz
Za celý tým Muzea Dobříš vám přejeme 
krásné Vánoce a šastný Nový rok 2016.

Bc. Eliška Březinová DiS. 

Místní akční skupina 
Brdy-Vltava o.p.s. 

Město Dobříš vyhlašuje 
výběrové řízení na 
obsazení pracovního místa

Referent odboru výstavby a životního 
prostředí.
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno za-
slat nebo podat na podatelně městského nej-
později do 11. 1. 2016 do 13.00 hod. na ad-
resu: Městský úřad Dobříš, Mírové náměstí 119, 
263 01, Dobříš. 
Obálku označte slovy: „Výběrové řízení – refe-
rent odboru výstavby a životního prostředí – vý-
stavba“. „NEOTEVÍRAT“

Název projektu: Řešení Mírového náměstí  
a souvisejícího území v Dobříši  
– etapa komunikace v západní části, 
CZ.1.15/1.1.00/58.01196
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KULTURA PROSINEC
www.kddobris.cz

  Výstava – Volání k Wakan Tankovi – Iva 
Vodrážková 

Výstava je prodloužena do 20. 12. 2015. 
KD Dobříš, výstavní sál. Otevřeno po–čt 
9–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–
16 hod.

  6. 12. Setkání se sv. Mikulášem 
a rozsvícení vánočního stromu 

Tak jako každý rok přiví-
táme advent a blížící se 
vánoční svátky spolu se 
sv. Mikulášem a jeho dru-
žinou na dobříšském ná-
městí.
Program a účinkující:
16.00 Zahájení a kul-
turní program (spolek 
Disk Dobříš):

Koledy v podání 2. ZŠ Dobříš, Aerobic Sokol 
Dobříš, Andělé – Sokolské ženy, zpívající čert 
R. Štaffena a zpívající anděl T. Wessová
17.00 Příchod sv. Mikuláše a jeho družiny 
(Klub Biják)
17.50 Zdravice starosty města 
18.00 Ohňostroj a rozsvícení stromku 
Programem bude provázet Ivan Sutnar.
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánoč-
ním občerstvením, aby se zahřála nejen duše 
ale i tělo. Těšíme se na vás!
Akci pořádá: KS Dobříš, divadelní spolek Disk 
Dobříš a město Dobříš. Partneři akce: Klub Biják, 
Dokas Dobříš s.r.o.
Neděle 6. prosince, Mírové náměstí Dobříš 
od 16.00 hodin.

Důležité upozornění!!!
Žádáme občany, aby dodržovali pokyny MP 
a nevstupovali do označené zóny odpaliště, 
umístěného na parkovišti za sokolovnou. Hrozí 
nebezpečí úrazu.
Taktéž žádáme řidiče, aby v době od 17.00 
do 18.30 hod. neparkovali svá vozidla na 
přilehlých parkovištích (za Komerční bankou 
apod.) Hrozí nebezpečí poškození vozidla. Dě-
kujeme.
Pozor!!! Od 12.00 do 20.00 hod. bude ná-
městí uzavřeno pro autobusovou dopravu. 
Autobusové zastávky budou přesunuty na 
hlavní komunikaci. 

  18. 12. VÁNOČNÍ KONCERT na zámku
Zrcadlový sál, zámek Dobříš od 19.30 hod.
Hrají: Symfonikové Českého rozhlasu
Sólisté: Jan Mráček – housle, Ondřej Brousek 
– klavír, umělecký přednes, Karel Untermüller – 
viola, 
Program: Mozart, Vivaldi, Bach, Beethoven, 
Smetana, Ravel a dal. 
Režie koncertu: Ludvík Sklenář

Jan Mráček (nar. 
1991) patří k našim 
největším a nej-
slibnějším hous-
lovým talentům. 
Pochází z hudeb-

ní rodiny a na housle začal hrát v pěti letech. 
Absolvoval Pražskou konzervatoř, v současné 

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN

10. 1. Výstava: BAJAJA – Bára Fausová, 
Jára Bezděk, Jára Jocov 
12. 1. Viktorie Hradská: Commedia Fini-
ta – úsměvné divadelní představeni ze života 
operní pěvkyně Emy Destinové. Hrají: Anna 
Kulovaná, Valerie Zawadská, Lucie Kožinová, 
Kateřina Macháčková a Karel Soukup
22. 1. Sto zvířat – 25 let tour – koncert
29. 1. Tomáš Poláček a Baumaxa – uni-
kátní vystoupení dvou přátel, písničkáře Xa-
viera Baumaxy a reportéra Tomáše Poláčka, 
který stopem objel svět...

době studuje na prestižní Universität für Musik 
ve Vídni ve třídě uznávaného sólisty a dlouho-
letého koncertního mistra Wiener Symphoniker 
Jana Pospíchala. V r. 2014 vyhrál prestižní me-
zinárodní houslovou soutěži Fritze Kreislera ve 
Vídni, která se podle odborníků dá srovnat tře-
ba s tenisovým grandslamem. Podle poroty Jan 
Mráček fascinoval od prvního kola nejen svými 
technickými dovednostmi, ale také svým chari-
smatem. 

Ondřej Brousek 
(nar. 1981) – nej-
mladší muž herec-
ké dynastie Brous-
ků, který se mimo 
fi lmové a divadelní 

herectví úspěšně věnuje také hudbě či divadelní 
režii. Ztvárnil např. fi lmovou roli chlapce Eliena 
v kultovní komedii Pelíšky nebo Patrika Všetečku 
v krimi dramatu Bolero. Zahrál si i v seriálu Ne-
mocnice na kraji města po dvaceti letech. Od 
roku 2012 je členem uměleckého souboru Diva-
dlo na Vinohradech. Je členem kapely Monkey 
Business.

Karel Untermüller 
(nar. 1972) je ab-
solventem Praž-
ské konzervatoře 
a Hudební fakulty 
AMU v Praze. Je 

sólistou SOČR a členem Heroldova kvarteta. Vý-
znamná je jeho spolupráce s jedinečnou osob-
ností české hudby, houslistou Josefem Sukem. 
S ním a dalšími vynikajícími českými instrumen-
talisty (Jiří Bárta, Pavel Šporcl, Jan Simon aj.) na-
točil tři kompaktní disky s komorními skladbami 
Antonína Dvořáka a Josefa Suka. Vystupuje na 
mnoha koncertech, včetně festivalových večerů 
Pražského jara. 

  19. 12. Vánoční koncert Swing bandu 
Dobříš

Již tradičně vás v prosinci zvou na svůj vánoční 
koncert muzikanti z dobříšského Swing bandu. 
Ani letos tomu není jinak. Příjemné swingové 
melodie si můžete přijít poslechnout do kul-
turního domu. Akce se koná za podpory Fondu 
sportu, kultury a vol. času města Dobříše.
Společenský sál KD Dobříš, sobota 19. pro-
since od 19.00 hod. Vstupné dobrovolné.

  26. 12 Disk Dobříš – Videosoutěž 
+ Vánočně-silvestrovská S.H.O.W.

7. ročník video soutěže Dobříšský mazák 
Přijte se i vy podívat na soutěž max. 15 ti minu-
tových snímků vytvořených o naší současnosti 
i minulosti, o zvycích, pamětihodnostech, výro-
čích, o kulturní či umělecké tvořivosti občanů, 
o zajímavých koníčcích, řemeslech a povoláních. 
Každý divák i soutěžící může být zároveň i porot-
cem. Podrobnosti na webových stránkách OSD. 
Společenský sál KD, sobota 26. prosince od 
9.00 do 12.00 hod. Vstup zdarma.

  27. 12. Taneční čaje
V tomto roce poslední předsilvestrovské spo-
lečenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají 
a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny 
se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku 
Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 27. prosince od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

Šastné Vánoce, pevné zdraví a hodně 
příjemných setkání s kulturou v r. 2016 

vám přeje
Kulturní středisko Dobříš

Srdečně vás zveme na 
BENEFIČNÍ KONCERT, který 
se koná dne 12. 12. 2015 od 
20 hodin v Kulturním domě 

Dobříš. Večerem nás provede Lukáš Langma-
jer a mezi hosty, kteří nám zazpívají a zahrají, 
budou patřit Eliška Nezvalová, Radka Krnínská, 
Martina Šastná, Jakub Šafr a Trio Avalon, Eliš-
ka Nejedlá a Štěpán Komárek, Dana Krausová, 
Tereza Wessová, Gabriela Kudrnová, Foxie a dal-
ší. Předprodej vstupenek bude od 27. 11. 2015 
v trafi ce u Davida.
Přijte si užít příjemný předvánoční večer. 

Těšíme se na vás Dětský domov Korkyně

Opět po roce přivítáme v sokolovně Mikuláše 
s jeho nebeskou a pekelnou družinou. Přijte si 
v sobotu 5. prosince od 13.30 zkrátit čeká-
ní na Mikuláše do dobříšské sokolovny. Děti 
čeká spousta zábavy, tance, her a soutěží, než 
přijde Mikuláš s anděly a čerty, kteří hodným 
dětem přinesou něco dobrého na zub, a pro 
ty zlobivé si čert šije nový velký pytel. Užijte si 
s námi předvánoční čas a nalate se na vánoční 
atmosféru. Těšíme se na vás.
www. sokoldobris.cz 
www.facebook.com/TJSokolDobris

Mikulášská 
zábava pro 
děti
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Knihovna v prosinci: šastná a veselá, 
tak jako její čtenáři

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, poklidnou 
dobu adventní vám hodláme narušit nabídkami 
pouze dvou akcí:

Pohádková babička: HRUBÍN/SLÁDEK/ŽÁ-
ČEK – čtvrtek 3. 12. od 17.00
Básničky i pohádky tří autorů, které děti milují. 
Program pro děti od 5 do 10 let, vstup volný.

JIŘINA ŠEFLOVÁ a MAREK PŮLPÁN: TCHAJ-
-WAN – čtvrtek 10. 12. od 17.00
Přednáška v rámci Malé dobříšské univerzity: 
jak se žije na ostrově velkém jako půlka naší 
republiky, obydleném však 23 milióny obyvatel? 
Cestovatelé budou vyprávět o svém tříměsíčním 
pobytu v této zajímavé zemi.
Vstupné 60 Kč, káva/čaj v ceně.

Dále aktuálně nabízíme:
LEVNÉ DÁRKY V KNIHOVNĚ – inspirace pro 
Ježíška:
1. doprodej nových knih (beletrie, i naučná li-
teratura) ze zásob zrušeného knihkupectví Zlatý 
klíč – předvánoční akční sleva 70 %. Velký výběr 
také pěkných dětských knih!
2. Alois Rys: Vzpomínky na Dobříš – předvá-
noční akční cena 90 Kč
3. vybrané tituly regionální literatury (A. Von-
dráček: Před katedrou, za katedrou; M. Hruško-
vá: Stromy vás povedou Dobříší a okolím; P. Ka-
dlec: Hrad Vargač, Dobříšské přízraky, Královský 
komorní hrad Dobříš; K. Kaiserová: Dobrá kozí 
mysl; Bigbeat na Příbramsku; Rožmitálsko na 
starých pohlednicích) 
4. Soví pexeso/trixeso – barevné pexeso 
v knihovním designu za 30 Kč, trixeso za 45 Kč

5. Bydlel tady Karel? – komixový průvodce 
památkami Dobříše za 20 Kč 
6. Dárkový balíček MěK Dobříš – dárkové 
předplatné + drobné dárky + vstupenka na 
jednu z akcí knihovny dle vlastního výběru), to 
vše za cenu pouhého registračního poplatku, 
tedy za 80 Kč/150 Kč/220 Kč

A na závěr upozorňujeme na VÁNOČNÍ PRO-
VOZ KNIHOVNY:
knihovna má před Vánoci naposledy otevřeno 
ve středu 23. 12., po svátcích otvíráme od pon-
dělí 4. 1. oddělení pro děti a od úterý 5. 1. od-
dělení pro dospělé. 
Sobotní i nedělní otvírací doba zůstává v příštím 
roce zachována.

Milí čtenáři, přejeme Vám krásné vánoční svátky, 
bute šastní a veselí a nezapomeňte, že nej-
lepší přítel člověka je – jak známo – knihovna... 
Děkujeme Vám za přízeň v letošním roce a tě-
šíme se na vás i v tom příštím. A co chystáme 
nového? Například půjčování e-knih!

Rodičovská kavárna se ZŠ TRNKA
Ve středu 18. listopadu 2015 uspořádal spolek Trnkový květ v dobříšské 
knihovně další akci pro veřejnost, tentokrát na téma rodičovská kavárna. 
Hostem setkání byla paní Kateřina Círová ze základní školy v Kunraticích. 

Kateřina Círová se inspirovala ve školách ve Velké Británii a před pěti lety uspořádala v kunratické 
škole první „rodičovskou kavárnu“. Dnes o rodičovských kavárnách přednáší učitelům i rodičům 
a na základě vlastních zkušeností je seznamuje s jejich přínosy i možnými riziky.
Smyslem rodičovských kaváren je vytvořit bezpečné prostředí pro pravidelná neformální setkávání 
rodičů a učitelů, na nichž se otevřeně probírají aktuální témata ze života školy, například zavádění 
nových vzdělávacích metod apod. V rámci kaváren mohou probíhat praktické ukázky konkrétních 
výukových metod a rodiče se tak díky nim mohou seznámit třeba s tím, jak se ve škole vyučuje an-
gličtina, co je náplní čtenářských dílen nebo na čem je založena výuka matematiky podle profesora 
Hejného. 
Jak ukázala živá diskuse v rámci večera, rodiče školáků i učitelé o taková setkávání na půdě školy 
stojí. Rodiče se shodli na tom, že se chtějí se dozvídat o tom, co a jak se ve škole učí a současně dá-
vali najevo svůj zájem spolupracovat s učiteli svých dětí a podporovat je. Pravidelnou a otevřenou 
spolupráci s rodiči by uvítali i přítomní pedagogové, kteří ji stejně jako rodiče považují za klíčovou 
pro úspěšné vzdělávání dětí. 

Petra Klvačová

Výzva
Okrašlovací spolek Dobříš připravuje publikaci „Dobříšské židovské a jiné povídky“, která vzniká na 
základě samostatných povídek, které uveřejňoval v různých periodikách PhDr. Klement Salač mezi 
lety 1911–1931. K. Salač je dobříšský rodák, který zde po 1. svět. válce již nebydlel, ale často sem 
dojížděl za rodinou. Jediní Salačovi, které se mi podařilo najít, žili v domě č.p. 451 a mohlo by se 
jednat o příbuzné. Prosím proto kohokoli, kdo je by i vzdálený příbuzný této rodiny, a se mi ozve. 
Předem děkuji za pomoc. 

Petr Kadlec, tel.: 723 386 742 

Vánoční slovo – O víře, 
strachu a záchraně  
text: čtení + Lk 1,72–79 

Dávný Boží slib, který pořád platí, platí prá-
vě i pro nás – abychom konečně byli vysvobo-
zeni z rukou nepřátel a prosti strachu... Takhle 
na samém začátku kněz Zachariáš vyjádřil pro-
gramové prohlášení celého evangelia – jaký by 
měl být lidský život, aby byl dobrý: nepřátel se 
sice nezbavíte, ale aspoň abyste nebyli v jejich 
rukou a abyste nežili ve strachu. A abyste svůj 
pohled na smysl života a na jeho krásu nasmě-
rovali k Bohu, protože to on vám právě tohle 
dopřává: dopřává vám místo strachu kráčet po-
kojnou životní cestou. 
A v dalším pokračování evangelia se podobně 
vyjadřují i další ženy a mužové, kteří k tomu 
měli co říct: že přesně kvůli tomu se narodil 
Ježíš, aby se naplnil ten dávný Boží slib. A my 
přesně kvůli tomu dodnes chodíme do kostela, 
čteme si Bibli, zpíváme a přijímáme křest v Boží 
jméno, – protože ten starý Boží slib platí pořád 
a platí pro každého, kdo k Bohu nakloní své srd-
ce a chopí se víry. Víra totiž vždycky souvisela 
a souvisí s vysvobozením ze zlé moci a ze stra-
chu; a vždycky u toho je Boží soucit s námi. „Na 
zemi lidem pokoj, vždy je Bůh má rád,” zpívali 
andělé na Vánoce v Betlémě, a pořád se to vypl-
ňuje, pustí-li člověk Boha ke slovu.
Radostné a požehnané Vánoce a dobrou vůli 
Vám všem přeje 

Samuel Hejzlar 
evangelický farář v Dobříši a Hořovicích 

Srdečně zveme k adventním a vánočním 
bohoslužbám v kostele ČCE v Dobříši: 
Všechny neděle do konce roku – bohoslužby 
jako obvykle od 10.00; 
20. 12. od 10.30 – děti a mládež zvěstují evan-
gelium tradiční formou vánočního pásma a vá-
noční hry, letos s názvem: „Bohu díky, všechno 
je jinak!“
25. 12. Hod boží vánoční od 10.00 – boho-
služby s vysluhováním večeře Páně. 

spolu s římskokatolickou farností 
vás zvou na  
ADVENTNÍ KONCERTY  
v kostele Nejsvětější Trojice

 Neděle 6. prosince v 17 hodin
Zazní skladby J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Va-
lentiniho, A. Vivaldiho v podání: Anny Vtípilo-
vé – housle, Alfreda Habermanna – varhany 
a Magdaleny Vtípilové – violoncello
 Neděle 13. prosince v 17 hodin
V první části koncertu vystoupí žáci místní ZUŠ, 
v druhé zazní adventní skladby různých obdo-
bí od středověku až takřka po současnost, a to 
v podání Dobříšského chrámového sboru 
pod vedením Mgr. Petry Šimkové. Můžete se 
těšit např. na díla A. V. Michny, J. T. Turnovské-
ho, J. Třaňovského, S. Rachmaninova a dalších. 
(Pozn.: lavice v kostele jsou vyhřívané.)

Vstupné dobrovolné – výtěžek je určen pro 
obnovu varhan
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Římskokatolická farnost Dobříš, 
Pastorační centrum sv. Tomáše

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

Pozvání na prosinec 2015

V neděli 6. 12. od 17.00 zveme na ADVENTNÍ 
KONCERT v kostele Nejsvětější Trojice v Dob-
říši, vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na 
obnovu zdejších varhan. (Viz pozvánka na str. 6)
Ve středu 9. 12. od 19.30 zveme na pravidel-
né diskusní setkání o otázkách křesanské víry. 
Mgr. Karel Satoria se tentokrát bude zamýšlet 
na téma advent a Vánoce. V Pastoračním cen-
tru sv. Tomáše. 
V neděli 13. 12. se bude konat charitativní akce 
na pomoc dětem z chudých rodin v Ekvádoru. 
Projekt představí P. Pavel Budský v 15.00 v Pas-
toračním centru sv. Tomáše. Možnost fi nančně 
přispět bude také vždy po dopolední bohoslužbě 
tento den (ve všech obcích farnosti). 
V neděli 13. 12. v 17.00 zveme na ADVENTNÍ 
KONCERT v kostele Nejsvětější Trojice v Dob-
říši, vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na 
obnovu varhan v tomto kostele.
(Viz pozvánka na str. 6)
V neděli 20. 12. v 17.00 srdečně zveme na 
předvánoční koncert duchovní hudby sou-
boru Codex Temporis pod vedením sbormistra 
Lukáše Marka. Zazní díla autorů: Monteverdiho, 
Michny, Rachmaninova, Lukáše a roráty. Koncert 
se koná v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši, 
vstupné dobrovolné. Výtěžek je určen na obno-
vu zdejších varhan.
Ve středu 23. 12. ve 14.30 předají skauti 
světlo z Betléma v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši. Od 15.00 do 17.30 pak bude možnost 
vyzvednout si betlémské světlo v Pastoračním 
centru sv. Tomáše.
V neděli 27. 12. zveme děti i dospělé na puto-
vání Pojme spolu do Betléma. 
V 16.00 se vydáme od kostela Nejsvětější Trojice 
v Dobříši k živým „jesličkám“ na zahradě Pas-
toračního centra sv. Tomáše. Cestou potkáme 
pastýře i mudrce a v „Betlémě“ si pak společně 
zazpíváme známé koledy. 

Srdečně zveme na výstavu Poutníci – práce dětí 
z výtvarného kroužku BARVIČKA, kterou můžete 
zhlédnout do 18. prosince v Pastoračním cen-
tru sv. Tomáše v Dobříši. 

Radostné prožití vánočních svátků všem 
čtenářům Dobříšských listů a podporovate-
lům projektu obnovy varhan přeje Sdružení 
pro obnovu varhan a Římskokatolická far-
nost Dobříš.

Betlémské světlo bude 
na Dobříši letos na více 
místech

Betlémské světýlko, plamínek, který bývá ka-
ždoročně zapálen přímo v Betlémě, poputuje 
letadly a vlaky a těsně před Vánoci přijede i na 
Dobříš. Pokud byste také měli rádi doma na Vá-
noce betlémské světlo, můžete si pro něj přijít:
– Letos opět přímo k vlaku v sobotu 19. pro-
since, převezmeme ho v Praze od skautů při-
jíždějících z Vídně a povezeme osobním vlakem 
z pražského Hlavního nádraží s příjezdem na 
Dobříš v 11.55. Tento vlak zastavuje ve všech 
stanicích a zastávkách a tak si pro světýlko mů-
žete přijít třeba i v Malé Hraštici, Mokrovra-
tech a Staré Huti.
– 23. prosince od 14.30 do 15.00 do kos-
tela Nejsvětější Trojice naproti zámku nebo od 
15 do 17.30 hodin do Pastoračního centra sva-
tého Tomáše. 
– Letos bude nově možnost přijít si pro světýlko 
do průjezdu kavárny Velbloud na Mírovém ná-
městí, také 23. 12. od 15 do 17.30.
– 24. prosince cca 10 minut po vánoční dětské 
bohoslužbě s koledami, která začíná ve 14.30 
v kostele Nejsvětější Trojice.

Další možností, zvláště pro ty starší a nemohou-
cí, je sdělit nám svoji adresu na telefonní číslo 
724 063 193, my si vás zařadíme mezi ty, kterým 
světýlko každoročně nosíme 23. prosince odpo-
ledne až domů.
 

Světlušky z Lampyris, skautky z Minnehahy a tá-
borníci ze Zlatého listu vám přejí krásné vánoční 
svátky plné pohodových okamžiků prozářených 
třeba i tím nejmenším světýlkem.

Římskokatolická farnost 
Dobříš 

Do dnů vánočních jsou odedávna vkládána 
mnohá očekávání, přání a naděje. Že třeba zno-
vu zapůsobí kouzlo toho dávného a dalekého 
palestinského městečka, že narozený Ježíš a já-
sající nebe znovu i v nás něco krásného rozezní. 
Že kdyby ne jindy, pak určitě na Vánoce se dob-
rá vůle dostane ke slovu. Ta moje, tvoje, mno-
hých. Na to se ve skrytu srdce těšíme… 
Spojeni tímto očekáváním, přejeme Vám všem 
na Dobříši a okolí svátečně prožité dny vánoční 
a vše potřebné pro pokojný život v roce příštím.
Za všechny od kostela Nejsvětější Trojice

Karel Satoria, farář

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2015

 Čtvrtek 24. 12. Štědrý den
14.30 Dobříš – bohoslužba slova pro děti
22.00 Stará Hu – bohoslužba slova
22.00 Rosovice, 24.00 Dobříš – slavení Eucha-
ristie

 Pátek 25. 12. Slavnost Narození Pána/
Boží hod vánoční
7.30 Rosovice – bohoslužba slova
9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá 
Lhota – slavení Eucharistie 

 Sobota 26. 12. Svátek sv. Štěpána
9.00 Dobříš – slavení Eucharistie

 Neděle 27. 12. Svátek Svaté Rodiny
7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole – 
slavení Eucharistie
12.00 Dlouhá Lhota – bohoslužba slova

 Čtvrtek 31. 12. Svátek sv. Silvestra
16.00 Svaté Pole, 18.00 Dobříš – slavení Eucha-
ristie

 Pátek 1. 1. 2016 Slavnost Boží Matky 
Panny Marie
7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 
12.00 Dlouhá Lhota
– slavení Eucharistie (ve všech těchto obcích).

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříš

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

Vítání občánků

Dne 5. 11. 2015 byli v zrcadlovém sále zámku Dobříš slavnostně přivítáni nejmladší občánkové 
našeho města: Daniel Havelka, Julie Petříková, Matěj Skořepa, Viktorie Sýkorová, Matyáš 
Pytelka, Ondřej Gatnar, Tomáš Fiala, Jakub Budka, Nicol Průšová, Šimon Fišer, Adéla Pe-
táková a Rozálie Lidmilová. Srdečně blahopřejeme.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Žáci a učitelé 
Základní školy Dobříš 

na Komenského náměstí
zvou všechny na

Den otevřených 
dveří

ve čtvrtek 7. ledna 
2016 od 8 do 13 hodin

Sportovní úspěchy

Podzim se žákům naší školy velice vydařil. Nej-
prve družstvo chlapců vybojovalo 2. místo 
v okresním kole minifotbalu, kdy v napínavém 
fi nálovém utkání podlehlo pouze týmu fotbalistů 
ZŠ Březové Hory. Florbalisté v kategorii mladších 
žáků nejprve vyhráli okresní kolo turnaje O pohár 
hejtmana Středočeského kraje a postoupili do 
krajského kola, ve kterém obsadili 6. místo. Stej-
né družstvo pak získalo 1. místo v okresním kole 
fl orbalového turnaje Think Blue Cup a postoupilo 
do krajského kola. Děkujeme všem sportovcům 
za jejich výkony a přejeme další úspěchy.

Mgr. K. Sobotková

Efektivní gramotnost žáků

Naše škola realizuje projekt z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
který je spolufi nancován Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Cílem projektu Efektivní gramotnost žáků je 
zavedení čtenářských dílen jako prostředku ke 
zkvalitnění čtenářství, čtenářské gramotnosti 
a ke zvýšení zájmu o čtenářství od druhého roč-
níku až po devátý. Do školní knihovny zakoupí-
me více než čtyři sta titulů knih pro děti a mlá-
dež. V průběhu trvání projektu (do 31. 12. 2015) 
je budou používat při vyučování žáci vybraných 
tříd při realizování klíčové aktivity. Po ověření 
cíle realizace klíčové aktivity je budou využívat 
i ostatní vyučující a žáci.
Na základě tohoto projektu, avšak mimo jeho fi -
nancování, v rámci mimoškolních aktivit, vznikl 
v naší škole čtenářský klub. Vznikl jako zábavná 
volnočasová aktivita, jako místo, kde učitelé vy-
stupují ze svých rolí a stávají se součástí čtenář-
ského společenství, jako účinný nástroj rozvoje 
dětského čtenářství a prostor, kde si čtou i děti, 
které čtení původně nebavilo.

Mgr. Eva Cacková

ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

Naše škola se zapojila do 
VÝZVY 56, díky ní můžeme 
rozvíjet dílny čtení, které se těší u dětí velké oblibě. 
Do programu jsou na naší škole zapojené čtyři třídy: 3.C, 4.A, 4.B, 4.C. 

Co to vlastně je ČTENÁŘSKÁ DÍLNA, jak to vypadá v praxi?
• Začínáme v kruhu s minilekcí, což je malé okénko teorie literatury. Tato část trvá asi 5–10 minut, 

připravuje žáky na téma, na které se bude vztahovat otázka.
• Najdeme si místo a čteme svou beletristickou knihu po celou dobu a nikoho nerušíme. Obvykle 

10–20 min. Záleží na skupině. Každý čte knihu, kterou má právě rozečtenou.
• Sejdeme se opět v kruhu a sdílíme přečtený úsek ve dvojicích, později v kruhu.
• Před samotným čtením děti dostanou kritéria otázky.
• Děti mohou vyplňovat pracovní list, který připraví vyučující. Jeho součástí bývají nejrůznější otáz-

ky na hlavního hrdinu, na děj, na vztahy a na připodobnění situací z knihy reálnému životu. Vždy 
se však vztahuje pouze k jednomu tématu. Je na vyučujícím, zda zvolí písemné zpracování či 
ústní. Pracovní list není podmínkou, lze užít pouze ústní formu.

Jaká úskalí řešíme při realizaci dílen? 
Děti si odnáší svou knihu domů a občas ji zapomínají. A bez knihy se dílna realizovat nedá.
V našich třídách se nacházejí knihovničky, kde si děti mohou vypůjčit beletristickou knihu. Díky VÝ-
ZVĚ 56 můžeme ve čtyřech zúčastněných třídách rozšířit knihy, ze kterých děti mohou číst. Některé 
děti kniha zaujme natolik, že si ji půjčí domů.
Děti dílna moc baví, zřejmě proto, že je to smysluplné. Děti se opravdu učí mít knihy rády.
Je nádherné vidět, jak sdílí mezi sebou zážitky z knih a doporučují si je navzájem.

Nová metoda výuky cizího jazyka – blended learning 

Na naší škole se snažíme používat co nejvíce výukových metod, které oživí a zpestří vyučovací ho-
diny. Díky grantu OP VK výzvy č. 57 jsme mohli zavést do výuky anglického jazyka tzv. metodu blen-
ded learningu. Tato metoda zahrnuje tradiční prezenční formu výuky propojenou prostřednictvím 
internetu a vhodně použitého softwaru. Můžeme tak efektivněji a účinněji ovlivnit vzdělávací pro-
ces. Žáci pracují mezi jednotlivými lekcemi samostatně na úkolech, které mají zadané ve výukovém 
materiálu. Opakují si látku, rozšiřují své znalosti, učí se novou slovní zásobu, gramatiku, poslouchají 
a reagují na poslech a zároveň získávají nové dovednosti, které jsou v současné době nezbytné pro 
jejich budoucí konkurenceschopnost nejen na pracovním trhu. V rámci společných hodin, na které 
s blended learningem navazujeme, se věnujeme novému učivu, jeho procvičování a upevňování, 
zároveň se věnujeme tomu, co děti v rámci blended learningu nepochopily, opravujeme chyby, sle-
dujeme nedostatky a snažíme se je společně odstranit. V hodinách používáme v maximální míře 
dostupné multimediální a komunikační prostředky. Obsah učiva také reaguje na aktuální dění ve 
světě. V současné době se tohoto projektu účastní 20 dětí 2. stupně a je do něho zapojeno i několik 
učitelů, kteří si zdokonalují své znalosti anglického jazyka. 

Lucie Jindráková, učitelka 2. ZŠ Dobříš

Jak se žije na Základní škole Dobříš, Lidická 

Již čtvrtinu nového školního roku máme za sebou. Jaké akce proběhly pro žáky 
naší školy? 
Hned v září jsme šli se žáky na poznávací vycházku do okolí Dobříše. Dále se žáci 

účastnili několika akcí, které pro ně připravili učitelé ve spolupráci s dalšími organizacemi.
V září se seznámili s činností jednotky Hasičského záchranářského sboru v Dobříši.
Zapojili jsme se s žáky do Projektu 72 hodin. V kulturním domě v Dobříši žáci zhlédli dětské 
představení Tatínek není k zahození. Tyto akce prokládáme pravidelnými turistickými a kondičními 
vycházkami do okolí Dobříše.
Firma Nestlé připravila pro žáky interaktivní besedu na téma zdravá výživa. A pro zájemce byla 
uspořádána exkurze do Planetária Praha.
V rámci přípravy na povolání žáci 9. ročníku navštívili učiliště Hluboš a uskutečnilo se 
setkání zástupců učiliš OU a SOU s rodiči a žáky.
Mimo tyto akce probíhá průběžně projekt „Čtenářské dílny“ a besedy v knihovně vždy na 
vybrané téma. A ještě něco pro fyzičku žáků – plavecký kurz, který probíhá v plaveckém 
bazénu v Příbrami.
A co nás čeká? V první řadě je pro žáky připraven celoroční projekt prevence 
rizikového chování a ochrany člověka u mimořádných událostí „Jak na to“.
V prosinci se uskuteční Mikulášské rejdění. 
S rokem 2015 se rozloučíme 17. 12. 2015 od 13 do 17 hod. na Vánočním 
setkání s jarmarkem a občerstvením. Tímto Vás chceme pozvat do naší 
školy. Přijte se podívat a naladit se na vánoční atmosféru. 

Kolektiv učitelů ZŠ



DOBŘÍŠSKÉ LISTY 9

Blahopřání

Dne 14. 12. 2015 oslaví 
krásné 80. narozeniny pan 
Oldřich Honzík z Dobříše.
Nepřejeme si nic jiného, než 
to nejlepší pro Tebe. Nech 
tvůj život trvá v radosti ještě 
dlouho.

Dcera Jitka a Iveta s rodinami.

Vzpomínka

Dne 19. 12. 2015 uplyne 
10 let od úmrtí našeho drahé-
ho manžela, tatínka a dědeč-
ka, pana Bohumíra Nevosada.

Manželka a děti s rodinami.

Rodiče – dvě srdce 
hodna světlé paměti.
Jim bylo radostí 
odpírati sobě a všechno 
z lásky dáti pro děti.
Jsou spolu, jako vždyc-
ky byli v žití a zvony 
jim stále budou hrát.

A jejich duším svět-
lo věčné svítí a Bůh 
jim opla všechno
nastokrát.

Na své rodiče k jejich desátému výročí úmrtí s láskou 
vzpomíná dcera Eva s celou rodinou.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DOBŘÍŠEK 
V PROSINCI

S blížícím se koncem roku Rodinné centrum 
Dobříšek děkuje za podporu městu Dobříš 
(příspěvek z rozpočtu města na sociální oblast 
a z Fondu sportu, kultury a volného času), Mi-
nisterstvu práce a sociálních věcí (dotační 
program Rodina a ochrana práv dětí) a krajské 
pobočce Úřadu práce v Příbrami (dotace 
na vytvoření 2 pracovních míst v rámci VPP) 
a Středočeskému kraji (dotace Mysliveckého 
kroužku). Sluší se také poděkovat všem partne-
rům a dobrovolníkům, lektorům, zámku Dob-
říš, realitní kanceláři Energon reality, s.r.o., ale 
i všem dalším, kteří nejsou jmenováni, protože 
jmenný seznam všech by obsáhl celou strán-
ku, a přesto jsou s Dobříškem aktivně spojeni. 
Dále se sluší poděkovat všem, kteří naši čin-
nost podpořili fi nančním či hmotným darem. 
Naše nabídka programů a služeb je opravdu 
bohatá a bez jejich celoroční podpory by ne-
byla možná.
Přejeme všem pokojné prožití vánočních 
svátků, hodně radosti z dobrých vztahů 
a těšíme se s vámi na viděnou v roce 2016.

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“
Otevřeno každý pracovní den od 8 do 12.30 
hod., v pondělí a ve středu od 14.30 do 
16.30 hod. V úterý od 10 hod. a ve čtvrtek od 
9 hod. s programem pro rodiče s dětmi až do

pátku 18. prosince. Po Novém roce se na Vás 
budeme těšit v pondělí 4. ledna. 
TANEČNÍ SKUPINA REÇAIS(T) hledá holky 
a kluky od 11 do 15 let, kteří se nebojí uká-
zat, co umí! Hlaste se na rcdobrisek@gmail.
com.
MIŇONKY – barevné tvoření pro děti od 
2 do 4 let v doprovodu rodičů s Katkou Ne-
ubauerovou – ve středu od 15.30 do 16.15 
hod. Setkání začnou po přihlášení minimálně 
6 dětí.
MYSLIVECKÝ KROUŽEK – pro zvídavé děti 
školního věku, které rády tráví čas venku 
v přírodě s lektorkou, členkou ČMMJ, Micha-
elou Poláčkovou – v pondělí od 14 do 16 hod. 
Učíme se poznávat a pozorovat zvěř a v zimních 
měsících ji také přikrmovat. Poznáváme stromy 
a rostliny. Naučíme se používat mysliveckou 
mluvu, orientovat se v přírodě, seznámíme se 
s tradicemi, budeme poznávat stopy a také se 
budeme učit kynologii, protože bez psa je mys-
livce jen půlka...
MISTR PALETA PRO DOSPĚLÉ – výtvarná se-
tkání s akademickým malířem Mirem Pogranem 
ve čtvrtek od 19 hod. Nový cyklus (5 setkání) 
začne v lednu 2016.

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Pondělí 7. 12. – Vánoční tvořivá dílna od 
17 hod. – vyrobte si s námi vánoční přání, jme-
novky na dárky nebo originální Pour feliciter 
technikou Big Shot. Vstupné 50 Kč/dospělý, 
20 Kč/dítě.

Úterý 8. 12. – GOJI od 11 hod. – přijte se 
dozvědět, jak posílit imunitu vás a vašich dětí za 
pomoci přírodních produktů. 
Středa 9. 12. – Je mé dítě připraveno do 
školy? Od 18 hod. přednáška s besedou se spe-
ciální pedagožkou a logopedkou PaeDr. Ivanou 
Fialovou. Povídání o školní zralosti, její kritéria. 
Jakými dovednostmi by měly děti před vstupem 
do školy disponovat. Vstupné 50 Kč.

PŘIPRAVUJEME: 
15.–19. 2. 2016 – Jarní týden výtvarných ak-
tivit v duchu příměstského tábora na téma 
„SUPERHRDINOVÉ“ – s lektorkami O. Ludač-
kovou a D. Ludačkovou. 

PORADENSTVÍ
On-line poradna na www.dobrisek.cz. 
Martina Branšovská – předporodní kurz, indi-
viduální poradenství. Mgr. Lenka Bartošová, 
DiS. – setkávání těhotných, individuální laktač-
ní poradenství. Mgr. Kateřina Neubauerová 
– rodinné, výchovné a partnerské poradenství, 
šátkování. Ing. Vlasta Pechová – PC poraden-
ství. PhDr. Vladimír Zikmund – psychotera-
peut.

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

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

V adventním 
období vás 
zveme načer-
pat poklid-
nou vánoční 
atmosféru na 
zámek Dob-
říš. Adventní 
p r o h l í d ky 
jsou pro vás 

připraveny každý adventní víkend. K vidění bu-
dou krásné jesličky zapůjčené spolkem Příbram-
ských betlémářů. V sobotu 5. prosince můžete 
zažít opravdové „peklo“ v zámeckém sklepení, 
kde se na vás těší čerti a čertice, včetně Lucifera 
s knihou hříchů. O dostupnosti vstupenek se in-
formujte na pokladně zámku a v den akce přímo 
na místě (zámecká brána u rybníka Koryto).
Pro koho by bylo peklo moc strašidelné, může 
tentýž den navštívit tradiční Benefi ční hudeb-
ně-taneční večer Nadačního fondu Zdeňky 
Žádníkové. Hostem večera bude houslový vir-
tuóz Jaroslav Svěcený. Výtěžek večera bude 
věnován NF. Vstupenky zakoupíte na pokladně 
zámku.

PROSINEC 2015

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
Harmonogram na www.zamekdobris.cz
5. 12. Peklo na zámku
Vstupné: 45 Kč – pokladna zámku
5. 12. Benefi ční večer NF Zdeňky Žádníkové
Zrcadlový sál, 17 hodin
Vstupné: 130 Kč/90 Kč – pokladna zámku
18. 12. Vánoční koncert na zámku
Zrcadlový sál, 19.30 hodin
Vstupenky v prodeji v IC Dobříš
19. 12. Příbramská fi lharmonie
Zrcadlový sál, 17.00 a 19.30 hodin
Vstupné: 120 Kč – pokladna zámku

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
říjen–květen  út–ne  8.00–16.30
červen–září  po–ne 8.00–17.30

V pátek 18. prosince proběhne Vánoční koncert na zámku, který pro vás tradičně pořádá KS 
Dobříš. O dostupnosti vstupenek se informujte v IC Dobříš.
Na každoroční Vánoční koncert Příbramské fi lharmonie se můžete těšit v sobotu 19. pro-
since. Zrcadlovým sálem tradičně zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. O dostupnosti 
vstupenek se informujte na pokladně zámku.

Abyste měli chutnou (vánoční) tabuli, doporučujeme navštívit Prodejnu ryb Dobříš (ul. Partyzána 
Svobody 17). U našich milých kolegů rybářů můžete zakoupit nejen vánočního kapra, ale i další 
sladkovodní ryby. Na přání vám ryby i zpracují. Více na tel.: 727 927 789.
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme krásné Vánoce a pohodový nový rok.
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POKUTY celkem: 72 100 Kč
POČET PŘESTUPKŮ: 123 

VYBÍRÁM Z OZNÁMENÍ: 
2. 10. v 0.57 hod. Rušení nočního klidu. Hla-
sitý zpěv a hra na kytaru z restaurace na Míro-
vém náměstí. Přestupek se řešil domluvou. Od 
1. 10. 2015 může strážník MP za rušení nočního 
klidu udělit na místě blokovou pokutu do výše 
5 000 Kč. Dříve to bylo jen do 1 000 Kč. 
5. 10. Součinnostní akce při pátrání po po-
hřešované osobě. Pátralo se po muži, r. 1956 
se sebevražednými sklony. Muž se našel, zdráv. 
10. 10. ve 22 hod. Vandal řádil na veřejném 
WC, kde poškodil dveře prokopnutím. O této věci 
byla podána zpráva na odbor majetku města. 
11. 10. ve 4.50 hod. Opilec se dobýval do 
jiného bytu. Stalo se na Větrníku. Pravděpo-
dobně ze zábavy se vracel muž z Dobříše domů. 
Avšak posilněn alkoholem si spletl svůj byt 
s bytem jiného nájemníka. Vylekal tím majitelku 
bytu, kdy její muž ihned přivolal strážníky z oba-
vy o možný fyzický útok. Strážníci zajistili pod-
napilého muže, kterého nasměrovali správným 
směrem. Jen si spletl patro. 
16. 10. ve 2.20 hod. Rvačka v klubu u ryb-
níka Papež. Neohlášená akce v tomto klubu 
vyvrcholila hromadnou rvačkou, kde musela za-
sahovat i rychlá záchranná služba. Věc řeší PČR. 
Ze 17. 10. na 18. 10. od 22 hod. do 2. hod. 
ranní proběhla součinnostní akce s místními 
policisty zaměřená na kontrolu zákazu pro-
deje a podávání alkoholu osobám mladším 
osmnácti let. Policisté a strážníci kontrolovali 
mládež v 11 vybraných restauracích a barech 
s hracími automaty, kde se prodává alkohol. 
Policisté a strážníci sledovali také dodržování 
zákazu hry na výherních hracích automatech 
u nezletilých. Cílem akce bylo chránit mladistvé 
a nezletilé před škodlivými vlivy alkoholu a vý-
herních automatů. Při této policejní kontrole 
nebylo zjištěno žádné pochybení.

22. 10. ve 14.30 hod. Když kocour není 
doma, myši mají pré… pod toto přísloví by se 
mohlo přiřadit oznámení, které bylo nahlášeno 
na MP. V domě čp.1036 v ulici Za poštou se asi 
12letá dívka bavila dosti nebezpečně. Ze 4. pa-
tra domu házela PET lahve naplněné vodou na 
okolojdoucí občany. Že by někoho mohla váž-
ně poranit, to ji vůbec nenapadlo. Na služebnu 
přišla „obě“ tohoto jednání. Paní z Dobříše. Ta 
byla celá mokrá a sdělila, že toto nebezpečné 
počínání se nestalo jen jednou. Strážníci si poz-
ději promluvili s matkou dívky. 
27. 10. v 9.50 hod. Pochvala míří do 2. zá-
kladní školy v Dobříši. V době „dušičkových“ 
prázdnin objevili dva chlapci, r. 2003 a 2004 ote-
vřené osobní vozidlo i se zapomenutými klíčky 
u kufru. Stalo se v místech ulice Čs. armády, na 
parkovišti. Chlapci nelenili a událost nahlásili na 
MP. J. Weissovi a L. Veselému patří tímto podě-
kování za v dnešní době ojedinělý čin. Pochvala 
putovala i do školy…
28. 10. v 19.50 hod. Máme vaše dítě. Pilo… 
Děti a adolescenti do 18 let pít alkohol nesmí. 
Tak mluví zákon. Jak ale všichni víme, tento 
zákon se porušuje. Hlídka MP prováděla kon-
trolu dětského hřiště (u kina) v ul. J. Wolkera 
v Dobříši se zaměřením na mládež pod vlivem 
alkoholu. Na uvedeném místě se nacházely 
3 mladistvé osoby. Bylo u nich zjištěno de-
chovou zkouškou, že jsou pod vlivem alkoho-
lických nápojů. Všem třem chlapcům (r. nar. 
1999 a 2000) byl naměřen alkohol v krvi – 
hodnoty od 0,16 do 0,78 ‰ alkoholu. Chlapci 
byli předáni rodičům a věc byla postoupena 
na sociální odbor. Při zákroku bylo postu-
pováno v souladu se zákonem 553/1991 Sb., 
o obecní policii. 
30. 10. V 10.30. hod. Černá skládka. Zjištěna 
černá skládka v ulici 28. října. Na jedné hromadě 
byly naházené skříně, křesla a různé „harampá-
dí“. Zjištěn viník skládky. Do dvou dnů bylo vše 
uklizené. 

Stání vozidla na chodníku 
je přestupek

Městská policie Dobříš upozorňuje, že v po-
slední době se v Dobříši rozmohlo parkování na 
chodnících.
Toto chování ohrožuje chodce, kteří musí při 
míjení vozidla vstupovat do vozovky. Jedná se 
hlavně o maminky s kočárky, invalidní občany, 
ale hlavně a především o děti, které přecházejí 
přechod u základních škol. Konkrétně se jedná 
o přechod pro chodce v ulici Školní, kde jsou 
umístěny nově i hmatové prvky pro slabozraké 
(signální a varovný pás). Problém je i v ulici Pl. B. 
Petroviče nebo v ulicích Hálkova, Bořivojova 
a Lidická…
Řidič parkující na chodníku se podle zákona 
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích dopouští přestupku. Jiní účastníci 
provozu na pozemních komunikacích než chod-
ci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce 
užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno 
jinak. Nerespektování ustanovení řeší strážník 
městské policie blokovou pokutou. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková 
zástupce velitele MP Dobříš

Další úspěšný rok za námi!
V Aerobik studiu Orel Dobříš cvičíme neustále po celý rok, ale o vá-
nočních svátcích si každý rok dopřáváme chvilku ticha a klidu, orlovnu 
před Vánoci zavíráme a opět se v tělocvičně scházíme v novém roce 
plni sil do dalšího cvičení a společně organizovaných akcí.
Všechny děti a rodiče, které u nás cvičí, zveme na tradiční Vánoční 

besídku, kterou pro vás letos připravujeme v pondělí 21. 12. od 16 h. v nově otevřené dětské 
herně Skřítkov. Společně si zatančíme, pobavíme se a rozloučíme v roce 2015.
Všem, kteří nás podporují v naší činnosti, moc děkujeme a přejeme krásné Vánoce a šastný vstup 
do nového roku 2016.

Tým lektorů ASOD

Florbalisté opět vybojovali 1. místo z 3. kola 
soutěže ČFbU!

Mladší žáci se ve třetím kole v Mníšku pod Brdy značnými rozdíly dostali opět do čela své skupiny 
a bude je tak v příštím kole čekat nejvyšší skupina mladších žáků v soutěži 3+1, do které se zatím 
bez problémů probojovali. Výsledky jednotlivých zápasů: TJ Sokol Dobříš × FBC Říčany 23:3, TJ 
Sokol Dobříš × TJ Sokol Královské Vinohrady B 14:0, TJ Sokol Dobříš × FBK Draci 24:6.
Díky a gratulace patří mladším žákům: Jakub Selucký (gólman), Jakub Pjaták (kapitán, 6 gólů), 
Maxim Šteiner (nejlepší střelec, 14 gólů), Matěj Žák (nejlepší střelec, 14 gólů), Vojtěch Panuška 
(12 gólů), Jakub Černý (5 gólů), David Kolář (4 góly), Štěpán Souček (3 góly), František Doležal 
(3 góly), a celému organizačnímu týmu: Michal Ciboch, Vlasta Doležalová, Věra Kolářová, Michal 
Kolář, Jana Šteinerová a Adéla Šteinerová. 

PESOKLUB 
DOBŘÍŠ

zve všechny své členy i veřejnost 
NA ČLENSKOU SCHŮZI 
v pondělí 7. prosince od 18.00 
v Městské knihovně Dobříš.
Program: informace o změnách stanov, infor-
mace o změnách v provozu dobříšských záchyt-
ných kotců, volba revizní komise pro další vo-
lební období, plány Pesoklubu pro další období.

ČINNOST MP ZA MĚSÍC ŘÍJEN 2015
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Zastupitelstvo obce schválilo:
– uzavření Dohody mezi obcemi o zajištění 
povinné školní docházky v jiné obci mezi Obcí 
Stará Hu a Městem Dobříš;
– Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IP-12-6009350/VB/1 
mezi Obcí Stará Hu a ČEZ Distribuce, a.s., na 
pozemek č. parc. 835/1 v k.ú. Stará Hu;
– Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. EP-12-6003030/VB/1 
mezi Obcí Stará Hu a ČEZ Distribuce, a.s., na 
pozemek č. parc. 343/21 v k.ú. Stará Hu ve 
výši jednorázové náhrady 250 Kč/m nového 
vedení za podmínky umožnění obci Stará Hu 
umístit na nově instalované sloupy vedení NN 
veřejné osvětlení;
– navýšení ceny vodného a stočného na zákla-
dě zvýšení cen vodného a stočného VHS Dob-
říš od 1. 1. 2016 z důvodu zákonného vytvoření 
rezervy pro opravy a údržbu vodovodní a kana-
lizační sítě v obci;
– Rozpočtové opatření č. 10/2015, v příjmové 
části se navyšuje položka 4222 – investiční při-
jaté transfery od krajů o 677 700 Kč – dotace 
na realizaci víceúčelového hřiště;
– podle § 6, odstavce 5 písm. a) a § 44 písm. 
a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním pláno-
vání a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 1 
územního plánu Stará Hu z vlastního podnětu 
a určuje zastupitelku paní Marii Guillenovou, 

která bude s pořizovatelem změny č. 1 ÚP – 
s úřadem plánování Městského úřadu Dobříš 
spolupracovat na pořízení změny č. 1 územní-
ho plánu;

Diskuse:
– Starosta seznámil zastupitele s návrhem roz-
počtu na rok 2016. Komentoval jednotlivé po-
ložky v příjmové i výdajové části. Dále vyzval 
zastupitele, zda nemají návrhy a připomínky 
k doplnění navrhovaného rozpočtu. Pan Ně-
mec podal návrh zařadit na rok 2016 do roz-
počtu obce náklady na pořízení změny územ-
ního plánu;
– Starosta dále informoval o ukončení vedení 
a psaní obecní kroniky paní Sklenářovou. Vy-
zval zastupitele s návrhy na obsazení místa 
kronikáře;
– dále informoval zastupitele, že Rada obce 
schválí smlouvu s MAS Brdy-Vltava ve věci po-
skytnutí dotace ve výši 1 000 Kč pro potřeby 
Sociálního fondu regionu Brdy-Vltava a ověření 
provozuschopnosti připraveného systému fi -
nancování sociálních služeb v regionu;
– Pan Klika vznesl dotaz, jak dopadly vrty na 
bývalé skládce. Vrty prováděla fi rma Envirex, 
s.r.o. na základě objednávky města Dobříš. 
Obec Stará Hu nemá k dispozici žádné závěry 
ani informace z této akce. Dále pan Klika upo-
zornil na pokácené smrky u 6. zastavení Nauč-
né stezky Karla Čapka. Turistická značení jsou 
poházená po okolí.

Zprávy z 8. zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Hu:

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

V minulém měsíci vydal Státní okresní archiv Příbram spolu s Hornickým muzeem Příbram XXII. 
svazek sborníku Podbrdsko. V tomto sborníku je kromě řady zajímavých článků biografi cká studie 
Miroslava Krále o našem dlouholetém spoluobčanovi, akademickém malíři Josefu Loukotovi. Svým 
rozsahem a hloubkou je tato studie ojedinělá v tom, že se dotýká malířovy tvorby okrajově, ale 
přibližuje nám život tohoto významného českého malíře z pohledu jeho původu, prostředí, ve 
kterém vyrůstal a ve kterém se utvářel a dozrával jeho talent pro zobrazení všeho, co považoval 
za zajímavé nebo krásné. V naší obci již není mnoho těch, kteří „pana profesora“, jak jej všichni 
občané oslovovali, potkávali a hovořili s ním. Zůstalo však po něm dílo, které bude i následujícím 
generacím připomínat jeho tvorbu. Autor studie proto doplnil životopis Josefa Loukoty volně vy-
branými obrazy z jeho dílny. Zejména cenné jsou fotografi e těch obrazů, které v naší zemi pravdě-
podobně již nikdo nespatří.
Sborník se studií doplněnou barevnými reprodukcemi je k dostání v Okresním archivu v Příbrami 
za 171 Kč.

Jan Vodenka

Zprávičky z mateřské školičky

Jako každoročně, tak i letos jsme nevynechali návštěvu Čapkovy Strže a vy-
dali se po stopách Dášenky, s plněním drobných úkolů spojených s panem 
Čapkem, jeho děl a podzimním obdobím. Počasí nám dopřávalo slunečních 

paprsků, ale i slabého mrazíku. Všichni si vyzkoušeli tenký led a sledovali, jak sluneční paprsky 
mění jinovatku na krůpěje rosy. Ještě teplejším počasím jsme vítali svatého Martina a zájemce, 
kteří využili dne otevřených dveří a přišli se podívat, seznámit, nebo i zavzpomínat do prostor naší 
školky. Děti pro všechny návštěvníky nakreslily obrázky, které si mohli na památku odnést. 
Předškolní děti si vyzkoušely při screeningu školní zralosti, za přítomnosti rodičů, co zvládají a na 
čem je třeba ještě pracovat před vstupem do první třídy a před zápisem do základní školy. Společ-
ně také tvoříme a připravujeme se na každoroční vánoční jarmark. Prožijte adventní čas v poklidu 
a všem Vám přejeme krásné a šastné Vánoce. V Novém roce 2016 pak hodně štěstí, zdraví a po-
hody přeje celý kolektiv MŠ ve Staré Huti. 

Vodné, stočné

S platností od 1. 1. 2016 bude Vodohodpodář-
ská společnost Dobříš s.r.o. účtovat následu-
jící sazby za m3:
Vodné 40,36 Kč včetně 15% DPH; stočné 
29,64 Kč včetně 15 % DPH; celkem tedy 70 Kč 
včetně DPH.

Ceník svozových známek TKO pro 
rok 2016

Četnost svozů cena pro nádobu 110 l
1× týdně po celý rok 2 050 Kč
1× 14 dní po celý rok 1 200 Kč
Sezonní 1 850 Kč 
(1× týden v zimě, 1× 14 dní v létě)
1× týdně v zimě 1 600 Kč 
1× měsíc po celý rok 800 Kč
Jednorázový pytlový svoz 75 Kč

Základní škola 

Přiblížil se vánoční čas ... 
... a my ve škole jsme obklope-

ni nejenom dětmi, ale také chvojím, třpytem 
a jinými věcmi, co připomínají Vánoce. Těší-
me se na vánoční jarmark, který bude plný 
dětských výrobků a vystoupení. Proto Vás 
zveme do Kulturního domu ve Staré Huti 
1. prosince 2015 od 17 hodin. Můžete si 
s námi zazpívat koledy a načerpat vánoční at-
mosféru.

Žáci mezi sebou diskutují o tom, zdali mezi 
nás přijde Mikuláš s čerty, když je letos takové 
teplo. Co dodat? Snad jen Filípkův výrok k ob-
rázkům z vánočního katalogu. „Tuto stavebnici 
si přejií od Ježíška“. „Ale ta je moc drahá“ říká 
paní učitelka.“ Já vím, proto si ji přeji od Je-
žíška„. Není tedy co dodat... Všichni se těšíme 
na Ježíška.

Obec Stará Hu hledá do pracovního po-
měru zaměstnance na částečný pracov-
ní úvazek pro úklidové a údržbové práce 
v obci. Požadujeme spolehlivost, fl exibilitu, 
alespoň trochu fyzickou zdatnost a přede-
vším ochotu pracovat. Vhodné pro aktivní 
důchodce. Podrobnosti a přihlášky v kan-
celáři obecního úřadu, tel. 318 522 269.

Milí občané, s blížícím se zimním obdobím 
se na Vás opět obracíme s prosbou o za-
jištění bezpečného úklidu sněhu. Prosíme, 
abyste v případě sněžení neponechávali 
své vozy zaparkované na chodnících a nej-
lépe ani na komunikacích, kde by mohly být 
překážkou při úklidu sněhu. Předejdete tak 
jednak případným nechtěným poškozením, 
ale především usnadníte práci těm, kteří se 
starají o naši bezpečnost. Děkujeme.
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Zápis do 1. tříd

S předstihem oznamujeme, že zápis do naší 
školy se uskuteční 21.–22. ledna 2016 od 
14 do 17 hodin. Jelikož očekáváme větší počet 
žáků, je nutné si předem objednat čas zápisu 
v Mateřské škole ve Staré Huti nebo telefonic-
ky na čísle 318 522 266.

Krásné prožití svátků vánočních, hodně zdra-
ví, štěstí a úspěchů v roce 2016 přeje celý ko-
lektiv Základní školy ve Staré Huti.

Dana Kunrtová

Tříkrálová sbírka

V lednu bude opět probíhat v naší obci, stej-
ně tak jako v celé republice, Tříkrálová sbírka. 
Malí koledníci jsou doprovázeni dospělou 
osobou, mají pokladničku označenou logem 
CHARITY Česká republika a opatřenou pečetí 
Městského úřadu Dobříš. Zároveň mají k pro-
kázání průkaz Charity ČR. Upozorňujeme, že 
není v silách koledníků uskutečnit sbírku pou-
ze v jediném dni, tedy na Tři krále. Proto probí-
há během prvních dvou lednových týdnů.

Srdečně zveme na Posezení 
u kamen 

Památník Karla Čapka každoročně pořádá 
předvánoční program pro veřejnost – Poseze-
ní u kamen. Ani v letošním roce tomu nebude 
jinak. Program začne v sobotu 12. prosince 
od 13 hodin. Těšit se můžete na vystoupení 
plzeňského hudebního souboru GUTTA a tra-
diční české koledy si můžete před Vánoci 
připomenout s hudebním uskupením Josefa 
Hrabáka. Chybět nebude ani malý předvánoč-
ní trh. 

Poděkování

Pátek 13. může být pro mnoho lidí symbolem 
neštěstí a strachu. Pro Karla Kratochvíla však 
ten letošní listopadový znamená znovunaro-
zení. A to především zásluhou dvou občanů 
Staré Huti, kteří mu poskytli okamžitě první 
pomoc v podobě masáže srdce a tím zachrá-
nili jeho život. Jedná se o pány Jiřího Kadlece 
a Pavla Hrušku. 
Jménem obce Stará Hu jim tímto děkuji.

Ve středu 18. 11. 2015 pak občané naší obce 
poskytli první pomoc také před místním ob-
chodem, kde zkolaboval neznámý člověk. Ko-
lemjdoucí společně se zaměstnanci obchodu 
zavolali záchrannou službu a do jejího příjezdu 
jej udržovali při vědomí. 
Jsem pyšný na to, že si nejsme navzájem lho-
stejní. Děkuji vám všem.

Petr Dragoun, starosta

Milí spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám popřál klidné prožití 
adventu, šastné vánoční svátky a úspěšný 
vstup do nového roku. 

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků a šastný 
nový rok přejí zastupitelé obce Stará Hu.

Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubi-
lea dožívají paní Anna Pechanová a pan 
Miloš Červenka.

Srdečně blahopřejeme!

Oddíl kopané tímto přeje všem krásné 
a klidné vánoční svátky. Nový rok 2016 
oslavujte bujaře, sejdeme se na jaře.

Milá Aničko, 
Tvoje působení ve Sboru pro občanské zále-
žitosti je pro nás velkou inspirací, jak profe-
sionálně a precizně, ale přesto vždy s dobrou 
náladou, nekonečným elánem a nemizejícím 
úsměvem na tváři dokážeš navodit báječnou 
a rodinnou atmosféru při aktivitách našeho 
sboru, a už jde o obřady nebo návštěvy u ju-
bilantů. 
K Tvému životnímu jubileu přejeme především 
hodně zdraví, rodinnou pohodu a spoustu po-
zitivní energie, kterou dokážeš předávat své-
mu okolí.

Za členky Sboru pro občanské záležitosti 
Lenka Kubátová

Milá paní Pechanová,
dovolte mi, abych Vám srdečně blahopřál k Va-
šemu životnímu jubileu. Jako dlouholetá uči-
telka v místní mateřské škole a zároveň členka 
Sboru pro občanské záležitosti stále zaséváte 
radost a pohodu do života mnoha občanů 
obce, svých sousedů. K Vašemu jubileu přeji 
hodně zdraví a nadále hodně elánu. 

Petr Dragoun, starosta 

Pozvánka

Od 2. prosince do poloviny ledna 2016 bude 
ke shlédnutí Malá vánoční výstava výtvarných 
prací dětí Základní školy v Galerii knihovna 
v budově Obecního úřadu ve Staré Huti. Ten-
tokrát s podtitulem KDO SE POD JMELÍM 
POLÍBÍ, TEN SE DRUHÉMU ZALÍBÍ aneb 
VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY.

Zveme vás na bohoslužbu Slova o Štědrém 
večeru od 22 hodin v kapličce na návsi.

28. 10. se na Strži odehrála už tradičně soutěž 
o nejlepší moučník. Vyhlásili jsme letos dvě ka-
tegorie, slaný a sladký moučník. Kupodivu se do 
slaného moučníku nikdo nepustil, a tak souboj 
probíhal jen ve sladké kategorii. A tam byla ve-

liká konkurence! Patnáct soutěžících zkusilo své 
štěstí s nejrůznějšími druhy dobrot. První místo 
nakonec obsadila Naa Cihelková s mini sladký-
mi brambůrkami, druhé místo obsadila Andrea 
Lexová s ananasovým koláčem a třetí místo Iva 
Chroumalová s obráceným koláčem. Čestnou 
cenu poroty získala Soňa Helebrantová s ma-
minčinými řezy. Vítězům gratulujeme a všem 
soutěžícím děkujeme za účast – byli jste báječní! 
Program ještě doplnilo hudební vystoupení Jo-
sefa Hrabáka a Martina Zajíčka. Všem děkujeme 
za krásnou atmosféru a už te jsme zvědaví, co 
kdo upeče příští rok!

Tereza Todorová

Známe vítěze moučníkové soutěže! 

Letošní teplý a slunný podzim byl příležitostí
k vycházkám do okolí obce 



DOBŘÍŠSKÉ LISTY 13NOVÝ SMĚR   13

  

Oproti předchozím ročníkům si svoje postavení muži pohoršili a ženy 
naopak polepšily. Suverenitu mužů narušily Čakovice, ale jenom díky „vý-
bornému výkonu“ domácího rozhodčího. Naopak nebýt porážky v Mod-
řanech, mohly ženy být po podzimu v čele. U mladších žákyň se při jejich 
premiérové účasti v mistrovských soutěžích ani lepší umístění nečekalo. 
Ale při jejich chuti do hry a tréninkové píli se na jaře mohou dočkat i prv-
ního vítězství.

Muži 
1. TJ Spartak Modřany 7 6 0 1 142 : 109 12
2. TJ Stará Hu 7 6 0 1 162 : 123 12
3.  Sokol Bakov 7 4 0 3 139 : 144 8
4. TJ Sokol Podlázky 6 3 0 3 108 : 103 6
5. NH Řevnice 7 2 1 4 119 : 127 5
6. KNH Spoje Praha 7 1 2 4 102 : 122 4
7. TJ Republikán 7 2 0 5 70 : 102 4
8. TJ Avia Čakovice 6 1 1 4 91 : 103 3

Ženy 
1. TJ Sokol Březno 5 4 1 0 77 : 58 9
2. TJ Stará Hu 5 3 1 1 69 : 49 7
3. KNH Spoje Praha 5 3 0 2 95 : 89 6
4. TJ Spartak Modřany 5 2 0 3 88 : 98 4
5. Sokol Bakov 5 2 0 3 77 : 78 2
6. TJ Avia Čakovice 5 1 0 4 54 : 88 2

Mladší žákyně 
1. TJ Sokol Březno A 5 5 0 0 71 : 22 10
2. TJ Sokol Březno B 5 4 0 1 56 : 44 8
3. Sokol Bakov A 5 3 0 2 59 : 31 6
4. TJ Spartak Modřany 5 2 0 3 51 : 50 4
5. Sokol Bakov B 5 1 0 4 30 : 71 2
6. TJ Stará Hu 5 0 0 5 27 : 76 0

Začátek plesové sezóny v roce 2016 

 9. ledna Myslivecký ples
 16. ledna Hasičský ples

 30. ledna Country bál
 6. února Obecní ples

Protože je toto poslední letošní číslo Zpravodaje, přejeme všem hráč-
kám, hráčům, trenérům a příznivcům krásné Vánoce, prožité ve zdraví, 
sváteční pohodě a radosti z dárků. Do nového roku pak hodně zdraví 
štěstí a úspěchů v práci, škole, na hřišti a v životě jako takovém vůbec. 

Děkujeme Všem za podporu našeho malého a ryze českého sportu, 
hlavně pak zastupitelům Staré Huti, v čele se starostou P. Dragounem.

Za výbor oddílu NH Jan Stamberg

Národní házená – konečné tabulky Oblastního přeboru, podzim 2015

Obecní úřad Stará Hu,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará Hu, tel.: 318 522 269,  

www.starahut.eu 
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