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mobil: 602 370 677

Vypouštění balónků 
s přáním k Ježíškovi

Zdravé město Dobříš vás zve na 
akci „Vypouštění balónků s přá-
ním k Ježíškovi“. 
Akce je součástí projektu Český 
Ježíšek a zároveň pokus o rekord 
ve vypouštění balónků v celé ČR. 
Balónky s přáníčkem od nás ob-
drží účastníci zdarma před jejich 
vypuštěním. 

Kdy: pátek 9. 12. 2016 od 14.30 
hod. (balónky budou vypuštěny 
v 15.15 hodin).
Kde: parkoviště za radnicí (Mí-
rové náměstí).
Akce v rámci aktivit Zdravého 
města a MA21.

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  prosinec | 2016 

Pozvánka na 
veřejné zasedání 
Zastupitelstva 
města Dobříše, 

které se uskuteční ve čtvrtek 
15. 12. 2016 od 17.00 hod. 
v Konírně zámku Dobříš.
Z programu: běžné agendy 
• rozpočet města na r. 2017 • 
majetkové věci • a dal.

Program jednání bude v termí-
nu zveřejněn na úřední desce 
města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. On-line přenos jed-
nání na webu města.

Stručně řečeno – naše komunika-
ce s veřejností se musí zlepšit. Pro-
střednictvím dostupných médií 
občany informujeme o záměrech 
do budoucna, ale forma předává-
ní informací je pro občany často 
nesrozumitelná a někdy se těžko 
v předkládaných dokumentech 
orientují. Brali jsme jako samo-
zřejmost, že si občané přejí opra-
vu silnic a chodníků, rekonstruk-
ce chátrajícího majetku města, 
lepší péči o zeleň, rozšíření péče 
o seniory a  další věci, které měly 
všechny volební strany ve svých 

programech. Je to jasné, ale neu-
měli jsme včas a kvalitně tyto cíle, 
zpracované do rozvojového pro-
gramu města, občanům předložit 
a vysvětlit. Stane se například, že 
již z pouhého záměru rozšíření 
kapacit bydlení pro seniory v do-
mech s pečovatelskou službou se 
„tichou poštou“ a šeptandou mezi 
občany ještě před projednáním 
stane údajný záměr ničení měst-
ské zeleně, výstavba mrakodrapu 
nebo plánovaný obchod s chudo-
bou. Ze všeobecně požadovaných 
opatření ke zklidnění a usměrnění 

Betlémské světlo letos opět přivezou a rozdají dobříšští skauti. Více na straně 10. Foto: Eliška Klimtová

Vážení spoluobčané,
využívám možnosti obrátit se na vás ze stránek 
Dobříšských listů a podělit se s vámi o pocity, 
dojmy a nové zkušenosti z dvouletého půso-
bení na radnici v tomto volebním období. Ne-
budu vypočítávat přehled toho, co se nám za 
tento čas již povedlo udělat (to ostatně sami 
vidíte a není toho rozhodně málo) a také vás 
zde nechci podrobně seznamovat s  dalšími 
plány. Chci se spíše zamyslet nad tím, jak se 
nám daří s vámi, našimi spoluobčany, nalézat 
společnou řeč.

dopravy a omezení průjezdu těž-
ké dopravy městem se, po zpraco-
vání projektů a zahájení realizace 
prvních kroků, stane „kauza“ pre-
zentovaná na internetu a v  ce-
lostátním tisku, a  to v době, kdy 
pisatelům ještě nemůže být zřej-
mé, jak bude stavba po dokon-
čení vypadat. Množí se petice pro 
něco a zároveň proti všemu, dost 
často ve stejné věci s naprosto 
protichůdným obsahem. Otázkou 
zůstává, do jaké míry je na vině 
nepochopení.
Pro druhý poločas našeho půso-
bení na radnici chceme v každém 
případě informovanost obča-
nů zlepšit výrazným způsobem. 
Prvním naším cílem je postupně 
zvýšit frekvenci vydávání Dob-
říšských listů (DL) z měsíčníku na 
čtrnáctideník. Do vydávání DL 
chceme zapojit spolky, školy, pří-
spěvkové organizace a další sub-
jekty. 

Pokračování na straně 2
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Vážení spoluobčané,

pokračování z titulní strany
Nově bude ustavena redakční rada, ve které budou zastoupeni (kromě zástupců samosprávy 
a státní správy) také spolky, školy, zástupci kultury, sportu a další ve městě působící subjekty. 
Nejedná se tedy o rušení DL, ale naopak jejich rozšíření a zkvalitnění. Dalším plánovaným krokem je 
zveřejňování aktuálních záměrů na webu města i v DL a také ve spolupráci s internetovým médiem 
Dobříšsko aktuálně a dalšími médii. 
Více se hodláme ptát na stanoviska občanů k našim záměrům, pořádat ankety k ožehavým tématům 
a diskusní „kulaté stoly.“ Naše priority pro rok 2017, kterými jsou: sportovní hala, společenský dům, 
rozšíření kapacity škol a kapacity sběrného dvora, zahájení revitalizace náměstí, jakož i zahájení re-
konstrukce zimního stadionu a zlepšení městské zeleně, by se měly stát věcí nás všech, občanů 
města Dobříš. 

Přeji Vám jménem svým i jménem svých spolupracovníků šťastné a veselé Vánoce, hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017.

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Komu vyhovuje nefunkční Kontrolní výbor města Dobříše?!

Vážení spoluobčané, reaguji na nehoráznou pomluvu ze strany člena kontrolního výboru města 
Dobříše pana Bc. Lukáše Zídka (člena ODS), neboť se vážně dotýká práce celého našeho výboru.
Kontrolní výbor (dále jen KV) se schází šestkrát ročně a zabývá se nejdůležitějšími usneseními 
zastupitelstva, která konfrontuje s aktuálními právními předpisy České Republiky a vyjadřuje se 
k jednotlivým bodům usnesení z tohoto pohledu. Aby bylo vůbec možné pojmout tuto agendu, 
hned na počátku fungování KV jsem nastavil pro všechny členy výboru jasná pravidla, a to v tom 
smyslu, že každý člen výboru se bude zabývat těmi usneseními, která jsou mu blízká, ať už profes-
ně, tematicky a věcně, morálně anebo lidsky, zpracuje k tématu stručnou zprávu, a pokud KV jeho 
zprávu odsouhlasí, tento dokument bude podkladem usnesení KV, o kterém KV hlasuje. Tento 
způsob práce s sebou ovšem nese osobní odpovědnost za takovou zprávu a neumožňuje členům 
KV do všeho mluvit a za nic nenést odpovědnost. To byl také jeden z důvodů, proč někteří členové 
původního KV odešli. 
Pan Zídek se zmiňuje o usnesení KV, které nebylo ověřeno ze strany ověřovatelů. Já se však do-
mnívám, že nesouhlasil pouze pan Zídek jako zástupce ODS, neboť doslova chránil své spolustra-
níky, kterých se usnesení dotýkalo (zvláště poslední bod usnesení). Oba ověřovatelé měli zápis 
s předstihem k dispozici, ale nepodařilo se mi ani jednoho v reálném čase sehnat. Proto jsem 
starostovi města předal zápis jako neověřený, což jsem mu při předání zdůraznil. Nechám na čte-
nářích, ať posoudí sami, po přečtení usnesení, zda je či není v zájmu občanů Dobříše, jejichž zájmy 
KV chrání.

Usnesení KV
1.1. Kontrolní výbor v souladu s usnesením ZM doporučuje zachovat etapizaci zástavby schvále-
nou v územním plánu před změnou etapizace, kterou provedla RM v říjnu loňského roku. 
1.2. Kontrolní výbor doporučuje ukončit neprodleně příkazní smlouvu s firmou ACCON managers 
& partners s.r.o. 
1.3. KV nadále vyžaduje detailní právní analýzu ke kauze ulice Západní, jak bylo požadováno již 
v minulém zápisu KV a rovněž všechny možnosti řešení současné situace.
1.4. KV žádá RM, aby předložila KV návrh dohody s účastníky v kauze ulice Západní, který bude 
aktualizován k 30. červnu 2016 a ve které budou zakomponovány skutečnosti vycházející ze soud-
ních rozsudků a rozhodnutí krajského úřadu.
1.5. KV požadoval na zastupitelstvu v kauze pí. Š., aby sdělil jméno osoby (nebo osob), které způ-
sobily škodu městu ve výši 516 tis. Kč tím, že město nepřihlásilo pohledávku do insolvenčního ří-
zení. KV žádá o sdělení, jak se MěÚ vypořádal s touto nedbalostí, která znamená ztrátu minimálně 
150 tis. Kč pro město po insolvenčním řízení výše uvedeného dlužníka. Dále KV žádá o sdělení, 
jaká opatření byla v souvislosti s tímto případem přijata, aby se podobným případům zabránilo. 
1.6. V souvislosti s výše uvedenými problémy má KV za to, že majetek města nebyl vždy spravován 
s péčí řádného hospodáře. Proto KV požaduje řádnou inventuru pohledávek po lhůtě splatnosti. 
KV požaduje, aby RM uložila finančnímu odboru MěÚ Dobříš zpracovat přehled zásadních po-
hledávek po lhůtě splatnosti s uvedením, v jakém stádiu je u těchto pohledávek řízení (žaloby, 
exekuce, splátkový kalendář apod.) nebo jiný způsob jejich vymáhání.
Kontrolní výbor pracuje tak, jak pracují jeho členové. Pouze jedenkrát byl svolán KV náhradní 
pro neúčast jeho členů. A pokud se podíváme na účast na jednáních KV autora hanlivého článku, 
musím konstatovat, že se ze dvanácti jednání KV zúčastnil pouze sedmkrát, proto jsem také, po 
jeho čtyřech absencích v řadě za sebou, navrhnul jeho vyloučení z KV. Takže jak nám pan Bc. Zídek 
(člen a představitel ODS) doporučuje, nechám na zdravém a selském úsudku každého z nás, aby 
si udělal obrázek o tom, jak kdo pracuje, kdo je platným členem KV a jaké zájmy chrání, zda nás 
občanů města jako celku, nebo úzké stranické a někdy pochybné zájmy členů ODS. 

Ing. Karel Vítek, CSc., 
předseda KV

Politická „korektnost“ pana 
starosty Mgr. Stanislava Vacka 
Vážení spoluobčané, považuji za nutné vás in-
formovat o politické nekorektnosti současného 
starosty Mgr. Stanislava Vacka. Pana starosty, 
který často používá ve svých výrocích nepravdy, 
nepřesnosti a zavádějící informace. 
Vrcholem bylo poslední jednání zastupitelstva 
města (dále jen ZM) dne 10. 11. 2016, kde se 
většina předkládaných bodů vyznačovala všemi 
uvedenými přívlastky. 
Dovolte, abych uvedl jeden příklad za všechny. 
Pan starosta Mgr. Stanislav Vacek uvedl v rozho-
voru pro Dobříšsko aktuálně, který vyšel 16. září 
2016, velmi závažné nepřesnosti a nepravdy. 
V rozhovoru uvedl, že město Dobříš, v době, kdy 
jsem byl starostou, zaplatilo za studie revitaliza-
ce Mírového nám. téměř 11 miliónů Kč. Na za-
stupitelstvu města, které se konalo 26. září 2016, 
jsem na tuto lež reagoval a na základě diskuse, 
která se rozpoutala, pověřilo ZM finanční výbor 
kontrolou faktur, které byly vyplaceny v souvis-
losti s projektovou činností revitalizace Mírové-
ho nám. Na zmíněném zastupitelstvu se pan 
starosta částečně omluvil, prý opomenul pouze 
říci, že se nejednalo jen o studii, ale že šlo také 
o projektové dokumentace. Již to je velmi zá-
važná nepřesnost a dezinformace. Je skutečně 
diametrální rozdíl, zda se jedná pouze o studii, 
nebo o projektové dokumentace, které vyžadují 
nesrovnatelně náročnější práci a jinou časovou 
dotaci. 
A co tedy zjistil finanční výbor a předložil na ZM 
dne 10. 11. 2016?
Že souhrn všech projektových prací, které měs-
to v letech 2008 až 2012 zaplatilo v souvislosti 
s projektem revitalizace Mírového nám. činí 
celkem 5 525 612 Kč včetně DPH, nikoliv tedy 
starostou Mgr. Stanislavem Vackem uváděných 
11 miliónů korun. 
Uvádím, že částka zahrnuje mnohé speciální 
projekty inženýrských sítí pod náměstím, které 
byly zpracovány v podrobnosti projektu pro sta-
vební povolení, tedy nikoliv pouze koncepční 
studie. Pro město Dobříš byla zpracována pro-
jektová dokumentace pro stavební povolení ar-
chitektonického a dopravního řešení Mírového 
náměstí, která obdržela veškerá kladná vyjádře-
ní dotčených orgánů státní správy. Dokumen-
tace však nemohla být využita k podání žádosti 
o stavební povolení z důvodu blokace Krajské-
ho úřadu, který skrze tehdejšího hejtmana Davi-
da Ratha odmítl podepsat souhlas se záměrem 
(velmi zdatně mu v tom sekundoval současný 
místostarosta města MUDr. Stanislav Holobra-
da). Souhlas kraje byl podmínkou k udělení sta-
vebního povolení, jelikož se na náměstí nachází 
krajská komunikace. Je prokazatelné, že město 
Dobříš za zmíněnou částku cca 5,5 miliónů ko-
run včetně DPH (malá část tohoto byla hrazena 
z dotací pro západní etapu) získalo nejen kom-
plexně zpracovaný projekt pro stavební povo-
lení rekonstrukce celého Mírového náměstí, ale 
rovněž dosáhlo vydání několika samostatných 
povolení a souhlasů na jednotlivé stavby v rám-
ci tohoto projektu. Mimo jiné průběh a výsledek 
architektonické soutěže je v odborných kruzích 
uváděn jako příkladový, což je také uvedeno 
v Respektu 13.–20. 4. 2014 v článku pana Ada-
ma Gebriana.
Nevím, jak na tato fakta bude reagovat pan sta-
rosta, ale jedno je jisté. Je pryč doba, kdy před-
chozí vedení města odvážně a otevřeně projed-

Příspěvky členů Zastupitelstva města Dobříše:
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návalo projekty s dotčenými účastníky 
a hlavně s veřejností formou četných 
setkání a diskusí, veřejných projedná-
vání a snažilo se tak o konsensuální 
výsledek, který reflektuje jak potřeby 
občanů, tak potřeby města. Takto ote-
vřený a transparentní dialog města 
s veřejností realizaci projektů sice zpo-
maluje, ale jsem přesvědčen, že je to 
postup správný, což dokazuje i první 
cena v národním kole Za strategické 
plánování udržitelného rozvoje města, 
za podporu demokratických procesů, 
spolupráce s NNO (nestátní neziskové 
organizace) a širokou veřejností, kte-
rou město Dobříš získalo v roce 2009.

 Mgr. Jaroslav Melša, 
člen zastupitelstva města za ODS

Když se o věcech otevřeně nemluví, tak je doma dusno. Platí to i pro 
město Dobříš? 
Každý máme zkušenost, že když se o věcech otevřeně nemluví, tak je doma dusno a navíc se věci 
neřeší. Naopak, pokud lidé, přes rozdílnost názorů, dokáží o věcech mluvit, pak je šance, že se dokáží 
na něčem rozumném dohodnout a realizovat věci, na kterých jim společně záleží. Bohužel musím 
konstatovat, že pokud bych měl popsat aktuální situaci v zastupitelstvu, tak ji asi nejpřiléhavěji vy-
stihuje atmosféra dusna. Místo aby se komunikační příkopy z minulých dob zasypávaly, tak se mi 
zdá, že se spíše prohlubují.
Čím to je? Základem pro to, aby vznikl prostor pro dobrou komunikaci o jednotlivých věcech a cel-
kovém rozvoji města, je otevřenost a úplnost informací, které se mají diskutovat a které jsou radou 
města předkládány nám – členům zastupitelstva. Místo toho vnímám, že se někdy informace „drží 
pod pokličkou“, předávají se a podávají tak, že jsou neúplné nebo prezentované nestandardním 
způsobem. Při zastupitelstvech pak vyplyne, že se věci mají trošku jinak. Opakovaně se stává, že se 
na zastupitelstvu ukáží věci, o kterých minimálně významná část zastupitelů vůbec neví a dokonce 
ani o ní nejsou informováni občané, kterých se věc přímo dotýká. Není pak divu, že jsou občané na-
štvaní a píší petice, že zaskočení a nedostatečně informovaní zastupitelé jsou rozčarovaní, protože 
se po nich chce, aby spolurozhodovali o věcech, o kterých mají pouze dílčí či zkreslené informace. 
Jako příklady takto vedené (ne)komunikace lze uvést například způsob projednávání některých 
změn územního plánu, záměry spojené s prodejem či neprodejem Papeženky a s tím spojeného 
dopadu na činnost dobříšských skautů a Zlatého listu, nesystémový přístup k řešení projektu zastře-
šení zimního stadionu nebo často bezobsažné zápisy ze zasedání rady města, z kterých občanům 
města ani nám zastupitelům města není jasné co, jak a proč se schválilo.
Bohužel nejvíce vnímám problém špatné komunikace či (ne)spolupráce v oblasti strategického 
rozvoje města, kde priority rozvoje města nejsou s námi zastupiteli v podstatě vůbec diskutovány. 
A když, tak jsou nám s časovým odstupem v minimalistické podobě pouze oznamovány. Osobně 
mám pocit, že vedení města vložilo budoucnost rozvoje města do rukou jedné dotační agentury, 
čeká na to „co z ní vypadne“ a ono se jí zatím moc nedaří. Nám zastupitelům jsou pak předkládány 
„bez ladu skladu“ spíše dílčí vytržené a často nedostatečně promyšlené nápady. V prostředí takto 
neotevřené a řízené (ne)komunikace je pak zákonitě dusno, realizace vizí města (pokud nějaké jsou) 
je problematická a zastupitelstvo se spíše zmítá ve zbytečných názorových střetech místo toho, aby 
spolupracovalo a věnovalo se rozvoji města. 
Vzpomenu-li si za této situace na to, jak v podstatě všechny subjekty šly do komunálních voleb 
s heslem prosadit co nejvyšší transparentnost řízení města, tak mne – jednoho ze zastupitelů tato 
situace velice trápí a zároveň zaráží. Do zastupitelstva jsem nekandidoval s cílem, abych psal články, 
jako je tento, ale abych se jako jeden z 21 členů zastupitelstva spolupodílel na rozvoji města. Je to 
škoda!

Ing. Ivo Salcman, člen zastupitelstva města za KDU-ČSL

Nový styl práce dobříšské 
radnice: „Zkusíme to!“
Prostě to na nás zkouší. Jsme uprostřed volební-
ho období a ještě k tomu před Vánocemi.
A tak je potřeba makat a není kdy se s věcmi pá-
rat, obzvláště když starosta je na radnici opuš-
těn, jako kůl v plotě. 
Stává se z toho již pravidlo a není divu, že nedů-
věra nejen opozičních zastupitelů, ale i značné 
části dobříšské veřejnosti, vzrůstá. Poté, co se 
koaliční partneři pokusili změnit pořadí etapiza-
ce v rozšiřování města do oblasti Brodců, poté, 
co se jim nepodařilo přes odpor veřejnosti pro-
sadit zástavbu Dukelského náměstí, testuje ve-
dení radnice dalšími způsoby naši opoziční bdě-
lost, respektive bdělost dobříšské veřejnosti. 
Naposledy jsme pár pokusů zažili při listopa-
dovém veřejném zastupitelstvu. Nejdříve zpa-
nikařili skauti. Není divu, rada města předkládá 
návrh, kterým skautům připravuje prodej stře-
chy nad hlavou. Dělá to proto, že o koupi bytů 
údajně projevili zájem nájemníci. Z těch tří je na 
ZM přítomná vnučka pouze jedné z nich, ta však 
zájem neprojevila, i když „něco o tom slyšela“. 
Záměr prodeje obhajuje paní místostarostka 
Neubergerová tím, že prý volala jedna paní, jejíž 
jméno si nepamatuje, a projevila zájem o koupi 
jedné bytové jednotky. Uznejte vážení dobříšští, 
že pro takový návrh nemůže zvednout ruku ni-
kdo, ani sám předkladatel.
Přichází na řadu změna rozpočtu. Ve vedení 
města máme spoustu ekonomických odborní-
ků, a tak nás překvapí fakt, že návrh na 4 mili-
onovou investici z rozpočtu města na nafuko-
vací bruslařskou halu obhajuje pan radní Vávra 
úvodní větou „Nejsem ekonom, ale určitě ušetří-
me“. Pravda, ušetřili jsme, protože návrh nepro-
šel, byl totiž absolutně nepřipraven. 
A máme tu na pořadu založení nového spolku 
„Dobříššký sport“, jehož výhodnost obhajuje 
starosta, nicméně obsáhlé stanovy, které kromě 
toho, že přináší další byrokratickou bariéru, vy-
kazují závažné nedostatky právního charakteru, 
a tak návrh neprochází, protože pro něj nehlasu-
jí ani odborníci, kteří ho předkládají. 
A nakonec se ukazuje, že kromě skautů zpani-
kařili i starostové okolních obcí, kteří mají pocit, 
že vedení Dobříše s nimi nespolupracuje ve věci 
odpadového hospodářství a že si prostě jen rea-
lizuje svůj zájem na jejich úkor.
Pro mě z toho všeho vyvstává otázka. Je to 
prostě jenom špatně odvedená práce vedení 
města anebo jsou to výstřely naslepo, které mají 
odvést a unavit naši pozornost? Komu by se to 
hodilo. Díky všem, kteří jsou pozorní.
Šťastné vánoční svátky

Ivana Lenerová, 
zastupitelka města za ODS

Zpráva o údržbě zeleně
V těchto dnech město Dobříš provádí na úseku 
údržby zeleně sezónní práce, mezi které patří 
úklid spadaného listí (s ohledem na bezpeč-
nost přednostně z komunikací a chodníků, ale 
i z travnatých ploch). V posledních dnech byly 
či právě jsou prováděny na základě rozsáhlé-
ho monitoringu zdravotní a bezpečnostní řezy 
stromů, např. v lokalitách Na Čihadlech, okolí 
Dukelského náměstí, atd...
Pokud stav některého stromu již nelze řešit 
jinak, je nutno s ohledem na bezpečnost ob-

čanů provést bezodkladně jeho pokácení.
Město Dobříš ještě do konce roku 2016 a na 
jaře 2017 provede kácení dřevin. Provádí se 
zvýšený monitoring v terénu, při kterém bylo 
zjištěno, že „letité“ stromy v našem městě vy-
kazují špatný zdravotní stav, jsou suché, pře-
stárlé, stromy havarijní či stromy napadené 
různými chorobami. Zdůrazňujeme, že žádný 
strom není pokácen bezdůvodně, tomuto úko-
nu předchází celá řada náležitostí dle zákona 
č.  114/1992 Sb., o  ochraně přírody a krajiny, 
tzn. pokácet strom se stanovenou velikostí (ob-
vod 80 cm, měřený ve výšce 130 cm) je možné 

jen na základě rozhodnutí – povolení ke kácení 
odboru výstavby a životního prostředí Měst-
ského úřadu Dobříš (OVŽP). V tomto povolení, 
které se vydává jen ze závažných a prokáza-
ných důvodů, je zároveň vždy určena náhradní 
výsadba, kterou město beze zbytku splňuje.
O konkrétním kácení budeme v pravidelných 
intervalech informovat na internetových strán-
kách města www.mestodobris.cz.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
radní pro bezpečnost a správu majetku města
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Co se děje na dobříšských silnicích? 
V ulici Příbramská došlo k plánované obnově vodovodu a kanalizace a nyní je mimo jiné částečně 
uzavřena ulice Pražská a pracuje se i na části Mírového náměstí. Co a proč se tam děje? 
V současné době probíhají obnovy sítí a přípravy na rekonstrukci náměstí. Dobříšské Mírové ná-
městí projde rekonstrukcí a před tou je nezbytné opravit současnou síť vodovodu a splaškovou 
a dešťovou kanalizaci. Kanalizace i vodovod na Mírovém náměstí byl vybudován ve 20.–30. letech 
minulého století. Vodovod je kapacitně nevyho-
vující a vodovodní potrubí je za hranicí životnos-
ti, což má za následek úniky vody, a jeho obnova 
je nevyhnutelná. Kanalizace je vyskládaná stoka 
z kamenů, je netěsná a vlivem stáří je rovněž za 
hranicí životnosti. Splašková kanalizace je tedy 
vyměněna za kanalizační potrubí z polypropy-
lenu a obnovuje se dešťová kanalizace, která je 
z části zanesená a z části nefunkční.
Jak už bylo řečeno, v části ulici Příbramská byla 
již obnova vodovodu a kanalizace provedena. 
V  současné době je ale realizována další etapa 
prací – nejen v části Mírového náměstí, ale i v ulici 
Pražská. V následující etapě pak proběhne propo-
jení obou těchto částí, a tím bude umožněno od-
kanalizování Komenského náměstí. Dokončení 
těchto prací je naplánováno do konce roku 2017. 
Následně bude obnova dokončena v části auto-
busové nádraží, před Penny marketem až k nově 
budovanému kruhovému objezdu u kotelny. 
Po obnově sítí bude následovat rekonstrukce 
povrchů, úprava a obnova zeleně a městského 
mobiliáře.

VHS Dobříš spol. s r.o.

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

Již déle než čtyři roky slouží ke spokojenosti 
obyvatel města Dobříše zrekonstruovaná část 
Mírového náměstí mezi křižovatkou u České 
Spořitelny, a.s a kulturním domem. Předmě-
tem rekonstrukce byla nejen obnova povrchů, 
ale také rekonstrukce inženýrských sítí pod 
komunikací. Celkové náklady projektu činily 
8 820 950 Kč, dotace z ROP SČ byla přiznána ve 
výši 3 435 266 Kč, zbývající náklady byly hraze-
ny z rozpočtu města. Vzhled této původní části 
náměstí se vyznačuje upraveným, moderním 
dojmem. 

Za město Dobříš Ing. Markéta Samcová, 
projektová manažerka 

Změna otvírací doby 
Informačního střediska 
města Dobříše

Změny otvírací doby Informačního střediska 
města Dobříše:
Vánoční otevírací doba:
27. 12. – 30. 12. 2016 od 10.00 do 12.00 a od 
13.00 do 16.00 hodin.
Od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017 je otvírací doba: 
pondělí–pátek 8.00–17.00 hodin.
V týdnu 2. 1. – 6. 1. 2017 je Informační stře-
disko z důvodu inventury uzavřené.
Další informace na tel.: 318 523 422, 
e-mail: infocentrum@mestodobris.cz.

Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, k ně-
muž neodmyslitelně patří oslavy nadcházejících 
svátků, ráda bych připomněla podmínky použí-
vání zábavné pyrotechniky ve městě Dobříš.
Město Dobříš přistoupilo počátkem roku k ome-
zení používání zábavné pyrotechniky na úze-
mí města, a to Obecně závaznou vyhláškou 
č. 1/2016 o veřejném pořádku ve městě Dobříši. 
Dle vyhlášky je používání zábavné pyrotechniky 
mimo dny a místa stanovené touto vyhláškou 
činností, která by mohla narušit veřejný pořá-
dek v obci.
Narušitel veřejného pořádku se dopouští pře-
stupku, za který je udělována peněžitá sankce. 
Strážníci budou důsledně dohlížet na dodržová-
ní podmínek používání zábavné pyrotechniky, 
přestupky budou řešit blokovou pokutou. 
Co se rozumí pod pojmem používání zábav-
né pyrotechniky? Používáním zábavné pyro-
techniky se rozumí nakládání s pyrotechnickými 
výrobky, zejména provádění pyrotechnických 
efektů, odpalování ohňostrojů.
Rozlišujeme 3 kategorie zábavné pyrotech-
niky:
– Kategorie F1 (od 15 let) – třaskající granule, 

bouchací kuličky, vánoční prskavky
–  Kategorie F2 (od 18 let) – rakety, fontány, prs-

kavky 
– Kategorie F3 (pouze při splnění odborné 

způsobilosti) – svatební ohňostroje, barevné 
mohutné/gradující kytice (světlice), pískající 
chvosty nebo stříbrné třpytky

Platí tedy, že dětem do 15 let zábavná pyro-
technika do rukou nepatří vůbec!
Připomínám, že zakoupená pyrotechnika musí 
vždy obsahovat návod v češtině, údaj o kate-
gorii, CE a registrační číslo musí být uvedeno na 
obalu.

Kdy a kde se smí zábavná pyrotechnika pou-
žívat? Zábavná pyrotechnika se smí používat na 
veřejných i neveřejných prostranstvích ve vzdá-
lenosti větší než 20 m od budov, vozidel a jiného 
majetku, pouze:
dne 30. 4. a 6. 12. každého roku od 18.00 do 
22.00 hod. 
dne 31. 12. každého roku od 18.00 hod. do 
01.00 hod. následujícího dne a roku.
Jaké jsou povinnosti při používání zábavné 
pyrotechniky? Osoba používající zábavnou 
pyrotechniku dle podmínek stanovených vy-
hláškou v plném rozsahu odpovídá za škodu 
vzniklou touto činností a je povinna neprodleně 
odstranit odpad vzniklý touto činností.
Je možné udělit výjimku pro jiný než povole-
ný termín? Rada města Dobříš může na základě 
žádosti udělit výjimku. Žádost o výjimku musí být 
podána pořadatelem akce nejméně 45 dní před 
jejím konáním (v nově připravované vyhlášce je 
již navrženo jen 15 dní) a musí obsahovat: 
– jméno, příjmení nebo název, trvalý pobyt 

nebo sídlo pořadatele akce, identifikační číslo 
nebo číslo rodné (pouze jedná-li se o fyzickou 
osobu podnikající pod rodným číslem), 

– označení druhu akce, datum konání, počátek, 
konec a místo konání, předpokládaný počet 
osob, které se akce zúčastní, 

– počet členů pořadatelské služby.
Děkuji všem za dodržování podmínek používání 
zábavné pyrotechniky ve městě Dobříš, a to ne-
jen jménem malých dětí, starých osob, ale i jmé-
nem našich zvířecích mazlíčků, kterým vadí hluk 
daleko více než nám lidem. 
Přeji vám všem krásné prožití nadcházejících 
svátečních dnů.

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
radní pro bezpečnost a správu majetku města

Aby zábavná pyrotechnika byla zábavnou

Oznámení 
V pátek 23. 12. 2016 bude celý Městský 
úřadu Dobříš uzavřen. 

Bc. Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš

Uzávěrka příspěvků  
do lednového vydání Dobříšských listů  

bude 16. prosince 2016.  
Redakce DL – Mgr. J. Kastnerová,  
tel.: 318 521 302, kd@dobris.net, 

www.listy.dobris.net
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Třídění odpadu v Dobříši
PAPÍR
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou vůbec. Množství, které se ve světě ročně zrecyklu-
je, se počítá na miliony tun. Každá česká domácnost vytřídí ročně zhruba 50 kilogramů papíru 
– přibližně 90 % z toho je recyklováno a využito. Díky třídění a recyklaci papíru zachráníme 
ročně v České republice statisíce vzrostlých stromů. 

SKLO
Sklo – tento materiál je známý už tisíce let. A prakticky od samého počátku bylo jeho použití 
spojeno hlavně s potravinami, nápoji a později s okny. V současné době má sklo ještě mno-
hem širší škálu použití – od těchto skleněných obalů a okenních tabulí až po speciální optická 
vlákna sloužící k přenosu datových informací apod.

Kolik papíru a skla vytřídíme 
v Dobříši?
• V Dobříši máme celkem 31 kontejnerů 

na papír. Celkově se nám v minulém roce 
podařilo vytřídit 160 tun papíru, což zna-
mená, že jsme dokázali naplnit plných 
3  700 modrých kontejnerů. Kdybychom 
všechny tyto kontejnery vyskládali vedle 
sebe, utvořily by řadu dlouhou 5 km.

• V Dobříši máme celkem 63 kontejnerů na 
sklo. Za minulý rok jsme celkově vytřídili 
93 tun skla, což znamená, že jsme doká-
zali naplnit 822 nádob na sklo.

• Kdybychom ze všeho dobříšského skla 
sesbíraného za rok do zelených kontejne-
rů vyrobili nové pivní lahve, bylo by jich 
neuvěřitelných 55 000.

• Víte, že se papír dá recyklovat nejvýše 7×! 
Zato sklo prakticky donekonečna.

• Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůsta-
ne tu po nás tisíce let.

• Až 80 % z každé lahve je z recyklovaného 
skla.

• Recyklace skla potřebuje o 90 % energie 
méně než výroba nového skla.

Nejčastějším způsobem recyklace je vý-
roba nového papíru. Papírny vyrábějí jak 
100% recyklovaný papír (např. sešity, ar-
chivní boxy, šanony, toaletní papír), tak 
papír jen s určitým podílem recyklátu. 
S  trochou nadsázky je tak možné říci, že 
každý papír, který si koupíte, obsahuje 
určitý podíl vláken ze sběrového papíru. 
Papírové vlákno má velice zajímavé vlast-
nosti, a proto se používá i pro výrobu 
tepelných izolací. V některých zemích je 
dokonce přidáváno do asfaltových směsí, 
kterými se pokrývají vozovky. Takto upra-
vený asfalt prý déle vydrží. 

Nejčastěji se z recyklovaného skla vyrábí 
lahve na minerálky, pivo a ostatní obalo-
vé sklo. Ve specializovaných továrnách se 
z odpadního skla vyrábí tepelné izolace – 
skelná vata, a tzv. pěnové sklo, což je ma-
teriál, který je vhodný jako izolační zásyp 
okolo domů, nebo jako izolace základové 
desky místo kamenného štěrku. 
Jako obalový materiál patří sklo z hlediska 
vztahu k životnímu prostředí a recyklaci 
k  těm nejšetrnějším. Starým sklem se dá 
nahradit až 65 % sklářských písků, při-
čemž hlavní výhodou výroby nového skla 
ze starého je ohromná úspora energie, 
která může činit až 90 % oproti výrobě ze 
sklářských písků.



6� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Den geografických informačních systémů (GIS) 
je celosvětová osvětově informační akce, bě-
hem níž specialisté na GIS informují laickou 
veřejnost o tom, co je GIS a jak ovlivňuje náš 
každodenní život. Den GIS je součástí týdne ge-
ografického uvědomění a letos vyšel tento den 
na středu 16. 11. 2016 (vždy 3. středa v listopa-
du). Do letošního Dne GIS se zapojilo i  město 
Dobříš prostřednictvím aktivity správce GIS, 
Ing. Radima Webera.
V rámci této akce uspořádal v pondělí 14. 11. 
2016 přednášku o GIS na Gymnáziu Karla Čapka 
pro studenty 3. ročníku a septimy v rámci země-
pisného semináře. Studenti se seznámili s  tím 
co je to GIS, s jeho vývojem, využíváním me-
tod mapování a typů geografických informací, 
s  obsahem mapového díla, seznámili se s  po-
užívanými počítačovými programy a na závěr 
jim byly představeny konkrétní mapové výstu-
py a  praktické využití GIS napříč jednotlivými 
obory od státní správy přes správce technické 
infrastruktury až po ochranu přírody a krajiny. 
V úterý 15. 11. 2016 byl v rámci Dne GIS (týd-
ne geografie) uspořádán workshop pro úřed-
níky městského úřadu, kde byli seznámeni se 
stávajícím mapovým prostředím a mapovými 
aplikacemi provozovanými na mapovém por-
tálu města. Hlavní částí workshopu byla ukáz-
ka ovládání a využitelnosti jednotlivých ma-
pových aplikací. V závěrečné části se úředníci 
dověděli novinky o modernizaci GIS na úřadě 
a  jeho další blízké budoucnosti. Během listo-
padu je plánován další workshop pro úředníky, 
kteří se nemohli na tento termín z různých dů-
vodů dostavit.
Třetí přednáškou v rámci týdne geografie a zá-
roveň přesný termín Dne GIS 16. 11. 2016 měla 
být opět přednáška pro studenty Gymnázia 
Karla Čapka, tentokrát pro seminář z informa-
tiky. Z  organizačních důvodů (výběrové šetře-
ní České školní inspekce) ale musela být tato 
přednáška přesunuta na 23. 11. V rámci této 
přednášky se studenti dověděli základy GIS 
z pohledu Informatiky, typů datových modelů, 
seznámili se se základy programovacích jazyků 
používaných v  GIS a v závěrečné části mohli 
shlédnout praktické ukázky vytváření konkrét-
ních mapových aplikací.

Odbor výstavby a životního prostředí

ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ A SESTRY ROTTO-
VY – čtvrtek 8.12. od 17.00
Spisovatelka Martina Bittnerová vypráví o  po-
čátcích ženského emancipačního hnutí v Če-
chách a o ženách, jimž vděčíme za to, že ve 
svém volném čase po opečování rodiny a do-
mácnosti smíme také chodit do zaměstnání. 
Poslední přednáška podzimního semestru Malé 
dobříšské univerzity – na další se můžete těšit 
v půlce února. Vstupné 70 Kč; káva/čaj v ceně.
ZELENÁ, MODRÁ aneb PROMĚNY... – od 1. 12. 
do 31. 12.
Výstava prací dětí a rodičů ze sdružení „Dej mi 
šanci“. Vernisáž ve čtvrtek 1. prosince v 15.00.
ŠANCE NA FAJN ODPOLEDNE – čtvrtek 1. 12. 
od 15.00
Program pro děti ze sdružení „Dej mi šanci“. 
Chcete se přidat? Ozvěte se nám!
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.
Výtvarná dílna s Jíťou: VÁNOČNÍ SVÍCÍNEK 
– pondělí 5. 12. od 12 do 17 hodin
Letos naposled! Vlastnoručně vyrobený svícen 
ozáří vaši štědrovečerní tabuli. Vstup volný, ma-
teriál zdarma.

Lojzíček, pexeso i dárkový poukaz do knihovny 
v prodeji! Neváhejte:
Alois Rys: VZPOMÍNKY NA DOBŘÍŠ 
Vzpomínky dobříšského rodáka (1909–2000) – 
poutavé vyprávění s bohatým doprovodem do-
bových fotografií. Za předvánoční cenu 100 Kč!!!
PEXESO / TRIXESO s mottem: sova 32krát ji-
nak... Tolik radosti za 30 / 45 Kč!
DÁRKOVÝ BALÍČEK MěK Dobříš: za cenu roč-
ního registračního poplatku (80/150/220 Kč) zís-
káte pro vaše blízké příjemné bonusy. Co třeba 
volný vstup na jednu z akcí knihovny dle vlast-
ního výběru? Nebo malý knižní dárek??? Nebo 
něco úplně jiného??? Ať tak či tak, popřemýšlej-
te, zda někoho z rodiny či přátel tak trochu ne-
popostrčit směrem ke knihovně... Máme otevře-
no šest dní v týdnu a je k nám možné chodit bez 
koruny v kapse.

Milí čtenáři, přejeme vám klidné adventní obdo-
bí a krásné Vánoce a těšíme se na vás i v příštím 
roce. 
A jak máme otevřeno:
Do pátku 23. 12. včetně OTEVŘENO,
sobota 24. 12. – neděle 1. 1. ZAVŘENO,
a od ledna další rozšíření výpůjční doby!!!

Veselé vánoční hody a dobrý vstup do roku 
číslo 17 vám přeje Romana Bodorová 

a všichni její kolegové

Knihovna v prosinci: Počátky emancipace 
v Čechách. Zelená, modrá... a další
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v čase rozjímání o vánočních nákupech jen malá 
pozvánka do knihovny:

V listopadovém čísle bylo zajímavé připomenutí 
svátku dne veteránů, které je připomínáno vždy 
11. 11., tedy v den ukončení první světové války. 
V našem městě stále žijí účastníci květnového 
povstání roku 1945, mezi které mimo jiné patří 
pánové Cyril Velebil, Přemysl Šmejkal, Antonín 
Fulín, Bruno Fulín a do nedávna i Ladislav Buč-
ko. Bohužel jsem se ale dozvěděl, že posledně 
jmenovaný zemřel právě na den veteránů, tedy 
11. 11. 2016. 

S tímto pánem jsem měl tu čest se setkat bohu-
žel jen jednou, a to v dubnu tohoto roku, kdy 
jsme spolu vedli rozhovor, který se týkal doby 
jeho působení na Slovensku, kdy se společně 
se svým otcem a bratrem zapojili do pomoci 
místním partyzánům, a to nejenom během Slo-
venského národního povstání. Měl jsem v plánu 
se letos u něj zastavit ještě jednou, ale bohužel 
se mi tento záměr již nepodaří realizovat, o to 
víc mě jeho ztráta mrzí. Jeho vzpomínky jsou

zahrnuty v knize „Ještě není konec, bojujeme 
dál“, v  které jsou uveřejněné i vzpomínky výše 
zmíněných pánů a nejenom jich. Kniha by měla 
vyjít v květnu příštího roku. 
Ještě jsou mezi námi ti, co si pamatují, ještě se 
můžeme ptát. Nepromarněme tuto šanci. 
Osobní vzpomínky pana Bučka z konce války 
otisknou Dobříšské listy ve dvou pokračováních 
v DL 1 a 2/2017.

S veškerou úctou rodině pana Bučka Petr Kadlec

Veteráni na Dobříši

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311, www.mestodobris.cz
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 � Výstava Druhý život českých svitků Tóry
Výstava představuje tradici svitku Tóry a jeho 
místo v životě synagog. Dále přibližuje osudy 
svitků Tóry v období holocaustu a po něm. Ex-
pozici doplňuje stejnojmenný dokumentární 
film režiséra Ivana Pokorného. Součástí výstavy 
je i sada grafik dobříšského výtvarníka Miro Po-
grana s názvem „Kámen, který mluví“. Výsta-
va vznikla ve spolupráci s KS Dobříš.
Výstavní sál KD, výstava potrvá do 22. 12. 
Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota 
zavřeno, ne 14–16 hod.

 � 3. 12. Vánoční koncert Swing bandu Dobříš
Na tradiční vánoční koncert vás zvou dobříšští 
swingaři. Kromě příjemné muziky se můžete tě-
šit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš.
Společenský sál KD, sobota 3. prosince od 
19.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

Tak jako každý rok přivítáme advent a blížící se 
vánoční svátky na dobříšském náměstí spolu se 
sv. Mikulášem a jeho družinou. 

Program a účinkující:
16.00 Zahájení a kulturní program (Divadel-

ní spolek Disk Dobříš):
 Koledy v podání sborů: Lentilky – 4. MŠ, 

1.  a 2. ZŠ Dobříš. Zatančí aerobic Sokol 
Dobříš a sokolské ženy, zazpívá Tereza 
Wessová. 

17.00 Příchod sv. Mikuláše a jeho družiny – 
mikulášská nadílka

17.50 Zdravice starosty města 
18.00 Rozsvícení vánočního stromu a ohňo-

stroj 
Podvečerem provází 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: Divadelní 
spolek 263 01, Dokas Dobříš s.r.o.
Úterý 6. prosince, Mírové náměstí Dobříš od 
16.00 hodin.

Pozvánka na vánoční 
představení
Snad při probíhajících vánočních dnech, ke 
zpříjemnění chvil klidu a spokojenosti, snad vás 
budeme moci přivítat k opětovnému uvedení 
operetky „V tichém domě na Čertovce“, kterou 
sehraje ochotnický divadelní spolek KRUH. 
Právě proto, že nepatříme mezi špičkové her-
ce – ochotníky zdejší dobříšské scény, vám ale 
zaručujeme, že v těchto svátečních, vánočních 
dnech se budeme snažit hrát a zpívat pro vás 
v  duchu klasického ochotnického divadla. Za-
vedeme vás do roku 1913. Příběh se odehrává 
v Praze, kdy ještě nebyla požadována a vnuco-
vána nesmyslná taškařice a vulgarita do herec-
kých výkonů, ale naopak lidová tvorba.
Přijde-li vám pak vhod takovéto pozvání, pak 
26. prosinec 2016 (na Štěpána) od 19.00 hod. je 
kulturní dům v Dobříši připraven vás upřímně 
přivítat.

Ale již v těchto dnech vám náš divadelní 
spolek přeje k Vánocům 2016 mnoho zdraví, 
štěstí a také k uvítání nadcházejícího roku 
2017 si přejeme spolu s vámi mnoho splně-
ných snů, přání a dobrých dnů.

Za Dobříšský divadelní spolek Kruh 
Mirek Procházka

www.kddobris.cz

KULTURA PROSINEC

Připravujeme na LEDEN

5. 1. Vernisáž výstavy: Jan Kristofori 
(1931–2004) – obrazy a grafiky
Jan Kristofori patří mezi přední české uměl-
ce, jejichž dílo je považováno za významný 
přínos celosvětové kultuře. Část svého života 
prožil i na Dobříši, kde si našel nejen přátele, 
i svou životní partnerku Jarmilku. 
POZOR, TIP NA KRÁSNÝ VÁNOČNÍ DÁREK 
– vstupenka na představení
9. 1. Žena z Korinta – Oldřich Daněk 
Patří k nejbrilantnějším textům v dějinách 
českého dramatu.
V hlavní roli Lyké charismatická Hana Maci-
uchová, Eurípidia ztělesní Jaromír Meduna 
a jeho otrokyni Hébé Johanna Tesařová. 
Předprodej vstupenek od 1. 12. v IS Dobříš 
Vstupné: předprodej 220 Kč, na místě 250 Kč.
20. 1. U-Prag – koncert
27. 1. Půl na půl – recitál Petry Hapkové 
a Nadi Válové
Nejúspěšnější písně dua Hapka&Horáček 
a  nejznámější písně Evy Olmerové, včetně 
průřezu vlastní tvorby obou zpěvaček.

 � 10. 12. Kuklík Tyjátr – Tři mušketýři
Oblíbená divadelní partička KUKLÍK TYJÁTR vás 
srdečně zve na reprízu své úspěšné hry na moti-
vy klasické předlohy Tři mušketýři... 
Společenský sál KD, sobota 10. prosince od 
19.30 hod. Dobrovolné odchodné. PŘIJĎTE 
SE POBAVIT!

 � 16. 12. Vánoční koncert na zámku Dobříš
Zveme vás na náš tradiční vánoční koncert na 
zámku Dobříš. Můžete se těšit na hudbu baroka 
a klasicismu, mj. na Vodní hudbu od G. F. Hän-
dela, Koncert C dur J. Haydna, na skladby L. van 
Beethovena, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dal.
Hrají: Symfonikové Českého rozhlasu.
Sólisté: Marek Zvolánek – trumpeta, Petr 
Nouzovský – violoncello, Naďa Chrobáková – 
soprán.
Vánoční verše přednese oblíbená herečka, zpě-
vačka a moderátorka Michaela Dolinová. 
Režie koncertu: Ludvík Sklenář.
Pořádá: KS Dobříš, předprodej vstupenek 
v IC Dobříš, tel.: 318 523 422.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, pátek 16. pro-
since od 19.30 hod. Vstupné: 250 a 300 Kč. 

 � 18. 12. 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 18. prosince od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

 � 26. 12. V tichém domě na Čertovce – diva-
delní představení

Divadelní spolek KRUH vás zve na lidovou ope-
retu „V tichém domě na Čertovce“.
Společenský sál KD, pondělí 26. prosinec 
2016 (na Štěpána) od 19.00 hod. Vstupné 
dobrovolné.

Důležité upozornění!!!
Žádáme občany a především mládež, aby 
dodržovali pokyny MP a nevstupovali do 
označené zóny odpaliště 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 ban-
kou a v blízkém okolí.) Hrozí nebezpečí po-
škození vozidla. Děkujeme.

Pozor!!! 
Od 12.00 do 20.00 hod. bude náměstí 
uzavřeno pro autobusovou dopravu. Au-
tobusové zastávky budou přesunuty na 
hlavní komunikaci. 

Posledním výlepovým dnem v roce 2016 je  
čtvrtek 22.12.!!! 
Plakáty na tento výlep budou v KD přijímány 
nejpozději do 15.00 hod. dne 21. 12. 2016.

Šťastné Vánoce, pevné zdraví a hodně  
příjemných setkání s kulturou v r. 2017  

vám přeje Kulturní středisko Dobříš.

Ohlédnutí 
Vracím se tímto k oslavě devadesátých naroze-
nin pana MUDr. Antonína Nedvídka. K tomuto 
životnímu jubileu uspořádali kolegové pana 
MUDr. Nedvídka ze Swing Bandu setkání jeho 
přátel, muzikantů a posluchačů. Na pódiu se 
celý večer střídali kapely, muzikanti, zpěváci... 
skvělá hudba, báječná atmosféra. Přeji panu 
MUDr.  Nedvídkovi ještě jednou hodně zdraví, 
spoustu životního elánu, pevné rodinné zázemí. 
Přeji ale tímto také nám, všem dobříšákům, aby-
chom se mohli ještě dlouhou dobu těšit z kon-
certů a vystoupení, na kterých pan MUDr. Ned-
vídek společně se Swing Bandem předává dál 
svou lásku k hudbě, radost z muziky a muzicí-
rování. 

Petra Neubergerová

Předprodej vstupenek na koncert kape-
ly Horkýže Slíže (10. 3. 2017) bude zahá-
jen 1.  12. 2016 v trafice U Davida nebo na  
https://goout.net/cs/praha
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Projektový den OČMU

Dne 18. listopadu se uskutečnil projektový den 
Ochrana člověka za mimořádných událostí.
Celá akce byla zahájena vyhlášením cvičného 
požárního poplachu. Děti na 1. stupni se za po-
moci svých třídních učitelů učily, jak si poradit 
v problémových situacích. Žáci 6. a 7. ročníku 
si pod vedením spolužáků z 9. ročníku zkusili 
například zabalit evakuační balíček, nahlásit 
mimořádnou událost, poskytnout první pomoc 
zraněnému nebo jak se správně zachovat po za-
znění varovného signálu, žáci 8. ročníku si navíc 
zopakovali pravidla bezpečnosti silničního pro-
vozu.

Projektománie a cesta do Anglie

Od roku 2014 je naše škola zapojena do aktivity eTwinning, která podporuje spo-
lupráci evropských škol postavenou na používání informačních a komunikačních 

technologií. Hlavním místem pro setkávání a spolupráci je eTwinningový portál www.etwinning.
net a koordinátorkou aktivit v naší škole je Lucie Jindráková, M.B.A, která nás přihlásila v letošním 
školním roce do projektománie (http://www.etwinning.cz/projektomanie/zapojene-skoly-do-

-projektomanie), 
což je projekt 
v rámci EU a týká 
se probíhajících 
projektů a koordi-
nuje také schvále-
né projekty. 
Vzhledem k tomu, 
že pro komunika-
ci v projektech je 
nutná znalost an-
glického jazyka, 
pořádala škola již 
podruhé v krát-
ké době týdenní 
zájezd do Anglie, 
o který byl mezi 

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
žáky 2. stupně velký zájem. V druhé polovině 
září se žáci podívali nejen do Londýna, kde si 
prohlédli National Gallery, London Eye, Buc-
kingham Palace, obchod s hračkami Hamleys 
nebo muzeum Madame Tussaund´s, ale vyjeli 
i do jeho okolí. Navštívili například nejstarší 
chlapeckou soukromou školu Eton College, 
podívali se do královského města Windsor, 
prohlédli si univerzitní město Oxford, navštívili 
prehistorickou památku Stonehenge a město 
Winchester, zajeli si i k slavným útesům White 
Cliffs. Důležitou součástí celého zájezdu byla 
ale především komunikace v anglickém jazyce 
s rodilými mluvčími v rodinách, i v průběhu ce-
lého zájezdu. 
Národní podpůrné středisko nám pro letošní 
školní rok schválilo projekt s názvem „One year 
– two countries – many friends“, který uskuteč-
ňujeme společně s Cristinou Arnau Villa ze Špa-
nělska a projekt s názvem „Adventures in my 
town“, který probíhá ve spolupráci s Nelli Kul-
dmaa Kohtla-Järve Tammiku Põhikoo z Eston-
ska. Žáci tak mohou prakticky uplatnit znalosti 
získané v anglicky mluvící zemi během zájezdu 
a propojit je se znalostmi získanými výukou an-
glického jazyka ve škole. Oba projekty se týkají 
spolupráce mezi žáky různých zemí, konkrétně 
se třídou žáků z Barcelony a Estonska. Letošní 
rok je ve znamení představování měst i škol, 
kde žijeme, a také předávání informací a zku-
šeností týkajících se studia, různých kulturních 
zvyků a tradic. Děti už se představily navzájem 
a teď budou společně poznávat světy a místa, 
kde ony samy žijí. 

Projekt ALCIS 2 – více pohybu 
pro naše děti
V rámci Evropského týdne sportu se naše škola 
zapojila do projektu ALCIS 2, jehož cílem je za-
členit fyzickou aktivitu, cvičení a sport do kaž-
dodenního života dětí a podpořit zdravý životní 
styl. 

Celý projekt zahájila hodina skupinového cvi-
čení, která proběhla v září pod vedením lekto-
rek aerobiku z Aerobik studia Orel Dobříš. Při 
této úvodní hodině děti obdržely „Diář mého 
pohybu“, do kterého si po dobu 6 týdnů za-
znamenávaly svoji každodenní pohybovou 
aktivitu. Na závěrečné lekci projektu si děti 
opět společně zacvičily s lektorkami aerobiku 
a zhodnotily svoji pohybovou aktivitu během 
celého projektu. 
Děkujeme Kláře Jandové a Denise Havlíčkové, 
lektorkám z Aerobik studia Orel Dobříš, za pří-
jemné zpestření našich hodin tělesné výchovy.

Miroslava Kloudová, 2. ZŠ Dobříš



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 9

Paměť národa v ZŠ TRNKA
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 proběhla další beseda pro veřejnost, kterou 
uspořádal spolek Trnkový květ, zřizovatel ZŠ TRNKA. Naše pozvání přijal ten-

tokrát Michal Šmíd, pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů a správce sbírky Paměť ná-
roda.
Téměř dvouhodinové setkání bylo věnováno právě tomuto projektu, jehož cílem je sbírat a archivo-
vat životopisná vyprávění pamětníků naší nedávné minulosti. Počátky projektu sahají do roku 2001, 
kdy sdružení novinářů a historiků Post Bellum začalo zaznamenávat vzpomínky válečných veteránů. 
Digitální archiv audio i videonahrávek, který dnes slouží badatelům i široké veřejnosti, vznikl o něko-
lik let později, v roce 2008. Od té doby se k němu přidávají různé organizace i jednotlivci, kteří sbírají 
vyprávění pamětníků. V současné době archiv obsahuje přes 3000 svědectví veteránů druhé svě-
tové války, protinacistických odbojářů, obětí holocaustu, politických vězňů, duchovních, disidentů, 
ale i představitelů moci – agentů KGB či StB, politických funkcionářů a dalších pamětnických skupin. 
Díky ukázkám konkrétních příběhů jsme měli možnosti si uvědomit, jak je důležité uchovávat vzpo-
mínky pamětníků proto, abychom porozuměli naší historii. Archiv vyprávění (www.pametnaroda.cz) 
je přístupný nejen pro badatele, ale také pro učitele, studenty nebo pro kohokoliv, kdo se zajímá 
o moderní dějiny.
Poslední letošní akcí pro veřejnost, kterou pořádá Trnkový květ, z.s., bude tvořivé advent-
ní setkání pro děti ve věku 5–9 let s Františkou Vandasovou nazvané Betlémská zavařenina. 
Setkání se uskuteční 12. 12. 2016 od 15 hodin v ZŠ TRNKA, Příbramská 938. Kapacita míst je 
omezená, prosíme zájemce, aby se přihlásili na adrese franvan@post.cz.
Přejeme všem krásné Vánoce a nashledanou v TRNCE v roce 2017. 

Petra Klvačová

Workshopy pro rodiče s dětmi, 
s pokusy a kreativní dílnou
Spolek Brdský šikula dne 2. 11. 2016 zorganizo-
val dva Workshopy pro rodiče s dětmi, s pokusy 
a kreativní dílnou v ZŠ Trnka.
V první části jsme se věnovali práci se suchým 
ledem. Lépe řečeno, pomocí hravých pokusů 
jsme se s dětmi naučili a snažili jsme se pocho-
pit, co je to sublimace. Upevnili jsme své vě-
domosti ohledně skupenství vody a porovnali 
jsme tání se sublimací. Pak jsme kouzlili s rozdíl-
nou teplotou. Vytvořili jsme mlhu, zahráli jsme 
se na pohádku „Hrnečku vař!” a všechny děti si 
pohrály s bublinami plněnými plynným CO2.
Ve druhé části workshopu děti společně s rodiči 
v kreativní dílně tvořily krásný výrobek, pomocí 
techniky decoupage. Každý si svůj výrobek od-
nesl domů na památku.
Tento projekt byl realizován s fi nančním přispěním 
Středočeského kraje. Děkujeme ZŠ Trnka za po-
skytnutí prostor. http://brdsky-sikula.webnode.cz.

Za Spolek Brdský šikula 
Anna Čišková a Natálie Votrubová

Ježíškova dílna anebo 
vánoční tvoření pro děti 
i rodiče v Muzeu Dobříš

Advent v Muzeu Dobříš bude ve znamení tvo-
řivosti a inspirace. Vykouzlete si doma vánoční 
atmosféru s vlastnoručně vyrobenými ozdoba-
mi nebo potěšte své blízké vlastnoručně vyro-
beným dárkem. Pro návštěvníky je připravena 
výstava vánočních ozdob, dekorací a všeho, co 
k Vánocům neodmyslitelně patří, a potrvá od 
26. listopadu do 8 ledna. Přijďte se nejen inspi-
rovat vystavenými kousky, ale také vyrobit si 
vlastní vánoční ozdoby. Ježíškova dílna bude 
pro malé i velké tvořivé návštěvníky otevřená 
v sobotu 10. prosince od 13 do 16 hodin a v so-
botu 17. prosince od 13 do 16 hodin. 

Nová kniha popisuje historii židovské komunity v Dobříši
Dne 6. listopadu 2016 vyšla kniha Židé v Dobříši. V tento den zároveň proběhl slavnostní křest kni-
hy v prostorách konírny dobříšského zámku. Publikace zaznamenává historii židovské komunity 
v Dobříši od poloviny 17. století až do druhé světové války. Autorka knihy Jindřiška Rosenbaumová 
popisuje soužití dobříšských Židů s většinovým obyvatelstvem, vyjmenovává význačné dobříšské 
občany židovského původu, připomíná jejich osudy a upozorňuje na přínos židovských podnikatelů 
pro rozvoj města. Ten je nejlépe symbolizován faktem, že to byli právě Židé, kdo v Dobříši položili 
základy rukavičkářského průmyslu, kterým se později město proslavilo i v zahraničí. 
V samostatných kapitolách se kniha věnuje i významným památkám židovské kultury, spojenými 
s Dobříší. Popisuje osudy dobříšských synagog, židovského hřbitova i posvátných svitků Tóry. Text je 
doplněn mnohdy unikátními historickými fotografi emi a dokumenty. 
Podnětem pro vydání knihy byla snaha připomenout obyvatelům Dobříše osudy místní komunity, 
jejíž tradice byla během druhé světové války téměř zlikvidována. „Po tři sta let byli Židé nedílnou 
součástí města Dobříše. Šlo o komunitu, která byla velmi aktivní a pro život města důležitá – a kte-
rou se nacistům podařilo během krátkého období zničit. Z 94 židovských občanů Dobříše a okolí, 

transportovaných do koncentračních táborů, přežili 
pouze dva. Byla bych ráda, kdyby má kniha posloužila 
alespoň jako malá připomínka všech těchto zbytečně 
zmařených životů,“ říká Jindřiška Rosenbaumová. 
Knihu Židé v Dobříši vydává Muzeum Dobříš s pomocí 
Nadačního fondu obětem holocaustu. Publikace vy-
chází v nákladu 1000 ks, za cenu 100 Kč bude v prodeji 
v prostorách Infocentra Dobříš. 
Autorka knihy Mgr. Jindřiška Rosenbaumová se naro-
dila 26. ř í jna 1983 v Př í brami. Na Husitské  teologické  
fakultě  Univerzity Karlovy vystudovala obor judaisti-
ka-husitská  teologie. V Muzeu Dobř í š  vede odborné  
workshopy s tematikou židovských tradic a historie; je 
rovněž autorkou zdejší stá lé  ž idovské  expozice.

Iveta Šedivá, Muzeum Dobříš

Speciální škola na 
Dobříši?
Speciální škola na Dobříši na-

dále funguje a doufám, že i v budoucnu bude 
poskytovat vzdělání žákům se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, především žákům s různým 
stupněm mentálního postižení, s kombinova-
nými vadami, poruchami autistického spektra, 
závažnými poruchami učení a chování. Žáci 
se vzdělávají v současné době podle školních 
vzdělávacích programů pro základní vzdělává-
ní, pro žáky s  lehkým mentálním postižením, 
pro vzdělávání v oboru speciální škola. Došlo 
k úpravě školního vzdělávacího programu pro 
žáky 1. stupně podle platných zákonů. 

Žákům je poskytována maximální možná speci-
álně pedagogická podpora při zvládání nároků 
základního vzdělávání. 
Naším cílem je pomoci žákům dosáhnout co 
možná nejvyššího stupně znalostí a dovednos-
tí, které jim umožní uplatnit se v běžném životě 
a v dalším studiu.
Teno typ základní školy má nadále své místo 
v soustavě vzdělávání. Učitelky, asistentky peda-
goga i ostatní zaměstnankyně školy jsou připra-
vené pomoci, podpořit své žáky i jejich rodiče. 
Za jejich náročnou, odpovědnou práci jim velice 
děkuji.
Na závěr Vám i svým kolegyním přeji klidné 
vánoční svátky a šťastný nový rok.

Mgr. Burešová Eva 
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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

Vánoce nám vždy znovu opakují: Člověku na 
míru je láska. Ne lecjaká, ale jen ta, která vše 
vydrží. Láska, která se stala tělem v Betlémě 
judském, za časů Heroda krále. Její jméno je 
Ježíš.
Přejeme vám pokoj a zdraví nejen na Vánoce, 
ale po celý nový rok.

Za společenství křesťanů ŘKF Dobříš
Karel Satoria a Petr Blecha 

Od 27. 11. 2016 do 8. 1. 2017 zveme na vý-
stavu „Betlémskou pěšinkou“, výtvarné práce 
dětí z kroužku Barvička – v Pastoračním centru 
sv. Tomáše. 

„Přišel, aby vysvobodil...“

Plesejte, nebesa, a jásej, země, ať zvučně plesají 
hory, vždyť Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se 
nad svými ujařmenými! Sijón říkával: „Hospodin 
mě opustil, Panovník na mě zapomenul.” Což-
pak může zapomenout žena na své pacholátko, 
neslitovat se nad synem vlastního života? I kdy-
by některé zapomněly, já na tebe nezapomenu. 
Hle, vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám 
před sebou stále. (Iz 49,13–16)
V narození Ježíše Krista se splnilo dávné proroctví 
– Hospodin potěšil svůj lid, slitoval se nad svými 
ujařmenými. Pro ty, kdo věří, je to obrovská věc! 
Ježíš byl poslán, abychom nebyli smutní, aby-
chom měli radost. S Ježíšem přichází svoboda 
od každého ujařmení. Co to znamená? Najed-
nou ti, kdo je zotročovali, pochopili, že jim jejich 
služebníci nepatří. Římští císaři zuřili! Politruci se 
mstili. Ale Ježíš zbavuje své věrné strachu z ko-
hokoli. A tak si zpívali oběti režimů i ve vězení… 
Vysvobození se ale netýká jen železných okovů. 
Existují i vězení duše, smutku, podceňování, sa-
moty. Z teorie „citové vazby“ (attachmentu) víme, 
jak je pro vývoj dítěte zásadně důležité cítit teplo 
matky, její objetí, přijímat od ní ochranu, lásku 
i nasycení. Když se matka o dítě nestará, odstrku-
je je, když mu neposkytuje zázemí, ovlivní to celý 
další život člověka. Může mít všechno, ale pořád 
mu něco chybí. Je si nejistý, všechny podezírá, že 
to s ním nemyslí dobře. Je celoživotně nešťastný. 
Trpí poruchou citové vazby. 

To samé funguje i ve víře – k církvi se člověk 
připojuje a už si s sebou nese nějakou „rodin-
nou výbavu“. Silnou nebo poškozenou citovou 
vazbu. V Bibli máme svědectví desítek postav 
o důvěře a věrnosti. Čteme, jak Abraham a Izák 
překonávali strach i sami sebe, jak se Jákob učil 
spoléhat na Boha a nikoli na svou mazanost. Jak 
se David školil v pokoře a poslušnosti. A další 
a  další. Máme jako na dlani stovky let příběhu 
víry. Boží věrnost je v něm konstantou, právě 
tak jako lidská nepevnost. A přece Bůh neopou-
ští. Jestliže dobrá matka nemůže zapomenout 
na své pacholátko, tím spíše ne on, který si nás 
vyryl do svých dlaní. Zvláštní obraz. Něco, co se 
nedá zapomenout i proto, že to bolí, že to zjiz-
vuje.
Náš obraz má v dlaních, naše hradby před se-
bou. Zdi Jeruzaléma byly dávno stržené v době, 
kdy to prorok psal. Ale v očích Božích jakoby 
stále existovaly. To znamená, že naše integrita, 
naše pevnost, naše já je v Hospodinových očích 
pohromadě. I když sami hyneme, podléháme, 
u něho jsme uchováni celiství.
Připomínáme tohle proroctví právě o Vánocích. 
Vždyť příchod Božího Syna je jeho naplněním. 
Důvodem k radosti! 
Vskutku požehnané a radostné vánoční svátky 
přeje vám všem 

Samuel Hejzlar, evangelický farář 
v Dobříši a v Hořovicích

FARNÍ SBOR ČCE V DOBŘÍŠI SRDEČNĚ ZVE VEŘEJNOST 

Dne 11. 12. od 16.00 (třetí adventní neděle) na „Vánoční koledy v evangelickém kostele”. Přijďte 
si společně s druhlickými zazpívat koledy. 
Dne 18. 12. od 10.30 (čtvrtá adventní neděle) na tradiční vánoční pásmo nejmenších a vánoční hru 
dětí a mládeže. Letos jsme pro vás nacvičili hru br. faráře Luď ka Rejchrta: VĚŽ. 
Evangelický kostel na Dobříši, Husova 1556. Vstupné dobrovolné, určeno pro potřeby dětí a mládeže.
Zveme rovněž na pravidelné bohoslužby v adventu a o Vánocích – každou neděli od 10.30, na 
Boží hod vánoční 25. 12. a na Nový rok 1. 1. 2017 s vysluhováním sv. večeře Páně.

Za Farní sbor ČCE, Samuel Hejzlar, tel.: 603 578 108

V neděli 4. 12. od 18.00 zveme na koncert 
STAROČESKÉ RORÁTY: České adventní zpěvy 
převážně ze 16. století v podání Dobříšského 
chrámového sboru, varhanní doprovod Lucie 
Klára Toth. V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Vstupné dobrovolné. Vstupné dobrovolné je ur-
čeno na podporu dobříšských varhan.
Ve středu 7. 12. od 19.00 zveme na další za-
myšlení nad katechismem katolické církve 
s  P.  Karlem Satoriou. V Pastoračním centru sv. 
Tomáše v Dobříši. 
V neděli 11. 12. od 17.00 zveme na koncert 
příbramského chrámového pěveckého sbo-
ru Codex Temporis – v kostele Nejsvětější Troji-
ce v Dobříši. Zazní adventní a vánoční písně od 
renesance po současnost. Vstupné dobrovolné 
je určeno na podporu dobříšských varhan.
V neděli 18. 12. od 15.00 zveme na divadelní 
představení „Vánoční hra aneb o tom slavném 
narození“, navazujícím na tradici barokních 
vánočních her. Hraje dětský divadelní soubor 
Kukadýlko z Dobřichovic, hudbou a zpěvem do-
provází Laskavé experimentální studio ze ZUŠ 
Řevnice. V kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Vstupné dobrovolné je určeno na podporu dob-
říšských varhan. 
BOHOSLUŽBY na Štědrý den 24. 12. 
V Dobříši v kostele Nejsvětější Trojice ve 14.30 

bude bohoslužba slova pro děti a ve 24.00 půl-
noční mše.
V Rosovicích bude ve 22.00 slavení Eucharistie 
(mše). Ve Staré Huti bude ve 22.00 bohoslužba 
slova. 

Úplný přehled vánočních bohoslužeb najde-
te na www.farnostdobris.cz a na nástěnkách 
kostela a PCSvT.

V pondělí 26. 12. od 16.00 PŮJDEM SPOLU 
DO BETLÉMA: Zveme na putování od kostela 
Nejsvětější Trojice v Dobříši (u zámku) k živému 
Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. To-
máše. Cestou si zazpíváme koledy a poslechne-
me si vánoční vyprávění anděla, pastýřů a dal-
ších poutníků. 

Betlémské světlo bude 
i v Dobříši
Betlémské světýlko, plamínek, který bývá každo-
ročně zapálen přímo v Betlémě, poputuje letadly 
a vlaky a těsně před Vánoci přijede i na Dobříš. 
Pokud byste také měli rádi doma na Vánoce Bet-
lémské světlo, můžete si pro něj přijít:
opět přímo k vlaku v sobotu 17. prosince 
– převezmeme ho v Praze od skautů přijíždějících 
z Vídně a povezeme osobním vlakem z pražského 
Hlavního nádraží s příjezdem na Dobříš v 11.55. 
Tento vlak zastavuje ve všech stanicích a zastáv-
kách a tak si pro světýlko můžete přijít třeba 
i v Malé Hraštici, Mokrovratech a Staré Huti.
23. prosince od 14.30 do 15.00 do kostela Nej-
světější Trojice nebo od 15.00 do 17.30 do 
Pastoračního centra svatého Tomáše. Letos 
bude znovu možnost přijít si pro světýlko do 
průjezdu kavárny Velbloud na Mírovém ná-
městí, také 23. 12. od 15.00 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 nemohoucí, 
je sdělit nám svoji adresu na tel. č. 724 063 193, 
my si vás zařadíme mezi ty, kterým světýlko každo-
ročně nosíme 23. prosince odpoledne až domů.
Skautky z Minnehahy, světlušky z Lampyris 
a  táborníci ze Zlatého listu vám přejí krásné 
vánoční svátky plné pohodových okamžiků 
prozářených třeba i tím nejmenším světýlkem. 
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Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a Římskokatolická farnost v Dobříši zve na Advent-
ní koncerty a představení pořádané v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

2. neděle adventní dne 4. prosince 2016 od 18.00 hodin
Zazní původní staročeské roráty v podání Dobříšského chrámového sboru pod vedením Petry Šim-
kové, na varhany doprovodí Lucie Klára Tóth. Přijďte zakusit adventní atmosféru, jak ji prožívali naši 
předkové. 
3. neděle adventní 11. prosince 2016 od 17.00 hodin
6. benefi ční koncert z cyklu „Koncerty pro varhany” v podání Chrámového pěveckého sboru Codex 
Temporis z Příbrami pod vedením Lukáše Marka. Zazní adventní a vánoční písně od renesance 
po současnost. 

4. neděle adventní dne 18. prosince 2016 od 15.00 hodin 
Vánoční hra, aneb o tom slavném narození, divadelní představení vtipné a řízné aktovky Tomáše 
Vůjtka, navazující na tradici barokních vánočních her. Tato hra, původně napsaná pro ostravské di-
vadlo Aréna, je v Dobřichovicích pro velkou oblibu publika i aktérů uváděná již několikátou sezónu. 
Hraje dětský divadelní soubor Kukadýlko z Dobřichovic, hudbou a zpěvem doprovází Laskavé expe-
rimentální studio ze ZUŠ Řevnice. 
Dobrovolné vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan.

Vánoční 
a novoroční 
pozdravení z červeného 
domečku
Je advent, všichni se začínáme chystat na 
Vánoce. V našem dětském domově budeme 
v adventu s dětmi dělat to, co se dělá v každé 
rodině – péct cukroví, zdobit stromeček, vy-
mýšlet vhodné dárky, těšit se na Ježíška. Dou-
fáme, že Vánoce se dětem vydaří, a že alespoň 
část dětí stráví Štědrý den se svými rodiči. 
Přelom roku je vždy časem hodnocení starého 
roku a plánování roku nového. Rok 2016 byl 
pro náš dětský domov úspěšný. Vytvořili jsme 
bezpečný domov pro 23 dětí, oslavili jsme prv-
ní rok bydlení v domečku na Dobříši, zažili jsme 
s dětmi spoustu chvil výjimečných – sjíždění 
vody, lyžování, výlety, oslavy,… i chvil běžných 
a každodenních. Nevíme, jaký bude rok 2017, 
ale doufáme, že bude minimálně stejně úspěš-
ný jako rok loňský. Přejeme vám klidný advent, 
veselé Vánoce a tvořivý rok 2017…  

Pracovníci DD Korkyně

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

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
V poklidném adventním období vás 
zveme načerpat vánoční atmosféru 
na zámek Dobříš. Adventní prohlídky 
jsou pro vás připraveny každý adventní 
víkend. K vidění budou krásné jesličky 
zapůjčené Spolkem příbramských bet-
lémářů. 
I ve všední dny probíhají vánoční pro-
hlídky. V sobotu 3. prosince můžete 
zažít opravdové „peklo“ v zámeckém 
sklepení, kde se na vás těší čerti, čerti-
ce a především Lucifer s knihou hříchů 
a pekelnou váhou. 
O dostupnosti vstupenek se informujte 

na pokladně zámku a v den akce přímo na místě (zámecká brána u rybníka Koryto).
V sobotu 3. 12. proběhne v Zrcadlovém sále tradiční Benefi ční večer Nadačního fondu Zdeňky 
Žádníkové. Hostem večera bude Spiritual kvintet a výtěžek večera bude věnován nadačnímu fondu.
V pátek 16. prosince proběhne Vánoční koncert, který pro vás tradičně pořádá KS Dobříš. O do-
stupnosti vstupenek se informujte v IC Dobříš.
Na každoroční Vánoční koncert Příbramské fi lharmonie se můžete těšit v sobotu 17. prosince 
v časech 17.00 a 19.30 hodin. Zrcadlovým sálem tradičně zazní Česká mše vánoční od Jakuba Jana 
Ryby. O dostupnosti vstupenek se informujte na pokladně zámku.
A k Vánocům také patří tradičně ryba, proto doporučujeme navštívit Prodejnu ryb Dobříš (ul. Par-
tyzána 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.

PROSINEC 2016

ADVENTNÍ PROHLÍDKY
Harmonogram na www.zamekdobris.cz
– kulturní program
3. 12. Peklo na zámku
Vstupné: 60 Kč – pokladna zámku
3. 12. Benefi ční večer NF Zdeňky Žádníkové
Zrcadlový sál, 17 hodin
Vstupné: 190 Kč/110 Kč – již vyprodáno
16. 12. Vánoční koncert 
Rozhlasoví symfonikové a sólisté
Zrcadlový sál, informace a vstupenky v IC Dobříš
17. 12. Příbramská fi lharmonie
Zrcadlový sál, 17.00 a 19.30 hodin
Vstupné: 150 Kč – pokladna zámku

Skřítkovský 
Mikuláš 
Přijďte si 4. 12. od 15.00 užít s Denisou Havlíč-
kovou a Veselou rodinou zábavného Mikuláše 
dokonce i v rytmech hudby. Ve Skřítkově děti 
nestrašíme, naopak je všechny s Mikulášem, an-
děly a čerty pobavíme.
A navíc tento rok můžete podpořit akci, kdy 
děti darují vánoční dárek dětem. Více info o akci 
„Krabice od bot” naleznete na našich stránkách. 
Těšíme se na vás! 
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Prestižní akce s kaňkou 
Ve vánočním čase máme za sebou již více než 
polovinu funkčního období současné radnice.
A ta zrovna v tomto období nešetří s penězi da-
ňových poplatníků, ba přímo naopak.
Před krátkým časem se mi dostala do ruky infor-
mace, že město Dobříš utratilo nemalou částku 
za jistou kulturní akci. 
Tou kulturní akcí byl koncert Lucie Bílé na Dob-
říši. Na tom by nebylo nic špatného, ale faktem 
je, že město Dobříš utratilo 100 000 Kč za nákup 
VIP lístků doprovázený bohatým rautem. 
Myslím si, že částka by mohla být využita jinak, 
adresněji a účelněji. 

I přesto děkuji městu Dobříš za uspořádání této 
prestižní akce, ale příště prosím bez těch výhod 
pro své přátele a kamarády, přece jenom jde 
o peníze nás všech.

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš

Archmanka
Psáno jako vzpomínka na dobu před 30 roky, 
kdy parta lidí, kteří nelitovali času ani námahy, 
postavila dílo, které se už asi nikdy nemůže opa-
kovat. 
Byl podzim roku 1986. Parta nadšenců dokon-
čovala v akci Z stavbu lyžařského areálu na sva-
hu, kterému se říká Archmanka. 
Finanční stránku zajistil MěNV a my jsme budo-
vali to, co bylo nejen snem naším, ale i mnohých 
před námi. Na stráni, těsně u lesa po celé dél-
ce, byl vybudován vlek. Za ním, ještě blíže lesu, 
stály 3 stožáry s osvětlením. Dole na stráni byl 
potok přemostěn 6 metrovými panely v celé šíři 
svahu. Byl postaven menší domek se strojov-
nou, v  němž byla i místnost jako skladiště po-
třebného materiálu k tréninku závodního sjez-
dového lyžování a šatna na přezutí bot. 
Nejdůležitějším organizátorem byl Jan Máša, ale 
i my ostatní jsme tu budovali svůj lyžařský sen. 
František Kadlec s lidmi v jeho pracovním do-
sahu postavili motor s převodovkou, František 
Kozohorský navozil nákladním autem stavební 
materiál a Jana Pinková byla ve spojení MěNV. 
Hned první zimu 1986–87 napadlo před Vánoci 
30 cm sněhu a za stálého přihrnování a kropení 
vodou se tu lyžovalo do 22. března. Jen krátké 
oblevy nám nedovolily trénovat. 
Když jsme 22. března naposledy na svahu jezdili, 
zelenala se tráva na louce a obilí na poli otoče-
ném k jihu, jen na severním svahu Archmanky 
bylo ještě chladno…
I jiné plány byly v hlavách tehdejších nadšen-
ců, postavení delšího vleku lesem k nejvyššímu 
bodu kopce, tím prodloužení svahu a postavení 
velkého nájezdu. Postavil se nájezd, proklestila 
trasa zamýšleného vleku, víc už se neuskutečnilo. 
Přišla sametová revoluce a s ní svoboda názorů 
i činů, někteří, snad aby se pomstili bývalému ne-
náviděnému režimu, rozbili téměř vše, co se roz-
bít dalo. Zůstaly jen stožáry osvětlení, přemostě-
ní potoka a vzpomínka na partu nadšenců…
Dnes je Archmanka vším možným plevelem za-
rostlou strání. 

Josef Tichý

Píšete nám

VOLNÁ HERNA 
– „Místo pro ro-
dinu“
Vstupné 15 Kč 
člen / 30 Kč ne-

člen rodinného centra. Herničku pro veřejnost 
máme otevřenou v pondělí a ve středu od 
14.30 do 16.30 hodin, v úterý, čtvrtek a pá-
tek od 8.00 do 12.30 hodin. Děti si mohou po-
hrát, rodiče mají možnost využít půjčovnu knih 
či stolních her a dal.
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. 
OTEVÍRACÍ DOBA O VÁNOCÍCH: od 23. pro-
since zavřeno, těšíme se na vás po Novém roce 
v pondělí 2. ledna 2017. 
MIMOŘÁDNÉ AKCE: 
Středa 7. prosince od 18.30 do 20.30 – JE MÉ 
DÍTĚ PŘIPRAVENO NA VSTUP DO ŠKOLY? Po-
slední přednáška letošního roku bude přede-

vším pro rodiče dětí, kteří se v dubnu chystají na 
zápis do prvních tříd ZŠ. Ing. Marie Nováková si 
přichystala tato témata: 
Co má dítě umět před vstupem do školy? Na 
co si učitelé nejčastěji stěžují? Jaké návyky je 
dobré osvojit si před nástupem do školy? 
Vstupné 100 Kč dospělý / 50 Kč dítě. Kde: Měst-
ská knihovna Dobříš, Školní 36, Dobříš, dopro-
vodná služba hlídání dětí v RC Dobříšek, Na Ná-
břeží 1650, Dobříš.
Úterý 20. prosince od 16 do 17.30 hodin – VÁ-
NOČNÍ TANEČKY – taneční vystoupení v duchu 
Vánoc si pro vás připravila taneční příprav-
ka a děvčata z kurzu Dance mix s lektorkou 
MgA. Renatou Kubátovou. Vstupné dobrovolné. 
Kde: Velký sál PCST, Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
 
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek. 
Informace a přihlášky: Katka Nekvapilová,  
tel.: 608 906 559, e-mail: rcdobrisek@gmail.com, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

V neděli 6. listopadu proběhlo slavnostní 
vyvrcholení projektu Odkaz židovské minulosti 
Dobříše
Slavnostní den byl zahájen vernisáží výstavy Druhý život českých svitků Tóry v kulturním domě. 
Výstava je doplněná sadou grafik dobříšského výtvarníka Miro Pograna s názvem „Kámen, který 
mluví“. Grafiky vznikly na počest zaniklým židovským obcím v bývalém Československu. Výstava 
v KD bude otevřena do 22. 12.
V rámci vernisáže v kulturním domě představil Petr Kadlec, předseda Okrašlovacího spolku Dobříš, 
své dvě nové knihy. Jedna se jmenuje Rukavice Dobříš, židovský odkaz městu, druhá, inspirova-
ná vzpomínkami Klementa Salače, nese pojmenování Osudy lidstva, dobříšské židovské a jiné 
povídky. 
Druhá výstava v rámci projektu probíhá na dobříšském zámku, kde byla otevřena v zámecké galerii za 
přítomnosti paní kněžny. Výstava Židovské tradice a zvyky bude otevřena do poloviny ledna 2017.

Součástí projektu Odkaz židovské minulosti 
Dobříše byl i klavírní koncert téměř slepé ži-
dovské klavíristky a zpěvačky Kateryny Kol-
cové-Tlusté, která diváky seznámila s tradič-
ní židovskou hudbou. Před koncertem jsme 
dali prostor paní Jindřišce Rosenbaumové, 
aby představila svou knihu Židé v Dobříši.
Projekt Odkaz židovské minulosti Dobří-
še připravil Spolek E–Plus za spolupráce 
Okrašlovacího spolku Dobříš. 
Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli.

Za polek E-Plus Jitka Pogranová

DOBŘÍŠEK V PROSINCI
Na závěr tohoto roku bychom rádi poděkovali za podporu městu Dobříš (příspěvek 
z Fondu sportu, kultury a volného času a dar starosty na sociální oblast), Ministerstvu 
práce a sociálních věcí ČR (dotační program Rodina a ochrana práv dětí), krajské pobočce 

Úřadu práce v Příbrami (dotace na vytvoření 2 pracovních míst v rámci VPP) a Středočeskému kraji 
(dotace mysliveckého kroužku a finanční podpora z Humanitárního fondu). Děkujeme všem part-
nerům a dobrovolníkům, lektorům, Kulturnímu středisku Dobříš, Pastoračnímu centru sv. Tomáše, 

zámku Dobříš, realitní kanceláři Energon reality, s.r.o., a všem dalším, 
kteří jsou aktivně spojeni s Dobříškem nebo naši činnost podpořili 
finančním či hmotným darem. 
Bez vaší celoroční podpory by naše nabídka programů a služeb 
nebyla možná. Děkujeme.

Spokojené, láskou a porozuměním naplněné vánoční svátky,
v novém roce všechno dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů…

…přeje Rodinné centrum Dobříšek.
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Monopoly pro dospělé
Následující text vznikl na základě vlastní zkušenosti a přítomnosti na více jak 4 hodinovém veřejném 
zasedání zastupitelstva města Dobříš, dne 10. 11. 2016.
Co jsem viděl, slyšel a co si myslím?
Viděl jsem opakovanou argumentační nepřipravenost zástupců rady (koalice TOP 09, ČSSD, ANO, 
Starostové a Nezávislí) k předkládaným bodům jednání – neschopnost obhájit a racionálně zdůvod-
nit předkládané návrhy řešení a chybějící ekonomické rozvahy. To je zarážející u vládnoucí koalice 
slibující efektivní využívání finančních prostředků a zájem o občany na prvním místě. Někteří členo-
vé vládnoucí koalice se také vyhýbali odpovědím, podávali nesrozumitelné argumenty, nevysvětlili 
důkladně svá stanoviska, přestože o to byli žádáni, a byli dokonce přistiženi při lhaní. Oponující 
a diskutující zastupitelé i občané byli nejednou znevažováni (úšklebky, komentáře, zjevná netrpěli-
vost). K těmto projevům se opakovaně uchyloval i moderátor jednání – starosta města – což pova-
žuji za nezvládnutí jeho role. Nejednou zazněly stížnosti, nejen od opozice, ale i z řad přítomných 
občanů, na nedostatečnou komunikaci a transparentnost na straně rady města a vládnoucí koalice.
Vyjádřením neúcty k luxusu demokratické rozpravy, který ještě stále máme, je podle mého názoru 
i četnost předčasných odchodů zastupitelů z jednání a absence některých koaličních zastupitelů. 
Z obsahu jednání vyplývá, že stále neexistuje dlouhodobá a komplexní vize udržitelného rozvoje místní 
komunity a města. Chyběla mi témata, která by mohla oslovit širší veřejnost a především mladou gene-
raci. Těžko, podle mého názoru, můžeme mladým lidem zazlívat, že se zdráhají chodit k volbám anebo 
že jsou málo občansky aktivní, když jim vládnoucí generace nenabízí smysluplný výhled do budoucna 
a místo toho řeší spíše marginálie a navíc způsobem, který vyvolává údiv, pochyby a rozladěnost. 
Propadáte pocitu beznaděje? Není to, zatím, nevyhnutelné. V zastupitelstvu, v poradních komisích 
a mezi občany jsou stále lidé, kteří dokáží argumentovat, připravit se na jednání, upozornit na ne-
jasnosti, ptát se. Navíc můžete začít pravidelně chodit na veřejná zasedání a pouhou přítomností 
projevit svůj zájem o plnění slibů vládnoucí koalice. Zároveň si můžete vytvořit vlastní názor na 
kvalitu jednání a argumentace jednotlivých zastupitelů. Také tím vyjádříte podporu zastupitelům, 
které jste volili, nebo jejichž názory jsou vám blízké.
Pokud se rozhodnete vzdát snahy jakkoliv tento stav místní politiky ovlivnit, můžete časem s pře-
kvapením zjistit, že vámi zvolení zástupci pochopili svou roli především jako účast v „dospělé verzi“ 
hry v monopoly, kde jde pouze o vlastní prospěch vyjádřený finančním ziskem a množstvím nemo-
vitého majetku. 
Já se této možnosti nevzdávám, a co vy?

Jiří Štěpo, občan města Dobříše, bez politické příslušnosti

Proč vedení města nehraje otevřenou hru
Otřesný zážitek měli ti z dobříšských občanů včetně mladých skautů, kteří se zúčastnili lis-
topadového zasedání zastupitelstva a také ti, kteří ho pozorně sledovali v přímém přenosu 
doma u svých přijímačů. Starosta Vacek opět nemluvil pravdu a nebyl sám.
Sál kulturního domu v Dobříši byl tentokrát zaplněný víc než obvykle. Na 15. zasedání zastupitel-
stva Dobříše přišli především dobříšští skauti, jejich rodiče a příznivci, aby se pokusili vyjednávat 
se zastupiteli a zachránit svoji klubovnu před případným prodejem. K tomu je přimělo usnesení 
(7/19/2016/RM) rady města Dobříše, která vzala na vědomí informaci týkající se možného prodeje 
nemovitých věcí ve vlastnictví města Dobříše v roce 2017 a to konkrétně pozemku parc. č. st. 
2293, jehož součástí je budova č.p. 1603 (Papežanka), kde mají skauti klubovnu. Zastupitel-
stvo však mělo na svém 15. zasedání „pouze“ přijmout prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci 
na vlastnické právo k jednotkám v domě č.p. 1603. V objektu Papežanky jsou dva byty 1+1, k nimž 
náleží garáže, jeden byt 2+kk a dva nebytové prostory – skautská klubovna a zázemí rybářského 
svazu. V současné době jsou obývány pouze dvě bytové jednotky a jeden byt je prázdný. Jakmile by 
však zastupitelstvo schválilo prohlášení o rozdělení vlastnických jednotek v domě, nic by již nebrá-
nilo dalšímu kroku, tedy prodeji ať už celé či jednotlivých prostor budovy.
Nejistota a obavy skautů z ohrožení jejich zázemí, nutného pro další existenci oddílu, tedy byly 
jednoznačně na místě. Město by totiž mohlo nabídnout skautům náhradní prostory, čímž by přišli 
o ideální polohu místa pro využití dětí, v dosahu centra, v blízkosti zeleně, mimo souvislou zástavbu 
a silniční provoz. Rada města sice nevydala žádnou informaci, že by chtěla skauty připravit o mož-
nost dále užívat pronajaté prostory v budově, zároveň však skauty předem nekontaktovala, aby jim 
takovou jistotu garantovala. Skauti přitom již dva roky upozorňují na to, že jim chybí prostory pro 
další rozvoj oddílu. Od roku 2011 se totiž členská základna skautského oddílu na Dobříši zvýšila více 
než dvojnásobně. V současné chvíli má skautský oddíl 180 aktivních členů a je pochopitelné, že do 
stávajících kluboven se nevejdou. Skauti jsou přitom jedna z organizací, které město Dobříš nestojí 
takřka nic. Zároveň se všichni shodují na tom, že skauti dělají důležitou práci a jejich příspěvek do 
veřejného prostoru je pozitivní a významný.
Místostarostka Petra Neubergerová (TOP 09), která předkládala zastupitelstvu návrh na prohlášení 
vlastníka, se snažila uklidnit napjatou atmosféru v jednacím sále s vysvětlením, že se jedná o čistě 
„formální“ krok, jehož výsledkem bude „pouze“ rozdělení budovy Papežanky na bytové a nebytové 
jednotky. O prodeji nemovitosti se zatím jednat nemělo. „To přijde až v druhé řadě“, poznamenala 
však nakonec místostarostka. Také starosta Stanislav Vacek (STAN) se snažil uchlácholit přítomné, 
že není v záměru města, konkrétně rady města, prodávat prostory v objektu „Papežanky“, které vy-
užívá skaut jako klubovnu. „Jsou tu vlastně zbytečně, …možná.“ dodal na adresu zaplněného sálu. 
Poté starosta Vacek zdůvodnil předložený návrh následovně: „…občané, kteří bydlí v těch bytech, 
mají zájem je koupit.“ To souhlasně potvrdil i radní Tomáš Hadžega (ČSSD): „To nebyl zájem rady ani 
města ty byty prodávat, prostě ty lidi, co tam bydlí tak mají zájem ty byty odkoupit. To byl prvotní impuls. 

Zároveň však také potvrdil, že město z prodeje 
nebude mít žádný velký prospěch.
Následně nastal nečekaný zvrat v jednání, když 
se zastupitel Jaroslav Melša (ODS) otázal pří-
tomné dcery nájemnice bytu v Papežance, zda 
podávala písemnou žádost o odkoupení bytu.
„Já jsem žádnou písemnou žádost nedávala. 
Na prohlídku přišel někdo z města k nám a do-
tazovali se, jestli bychom měli zájem koupit 
ten byt do osobního vlastnictví“ odpověděla. 
O slovo se přihlásili i zástupci skautů a potvrdili, 
že osobně došli za nájemníky Papežanky, aby se 
jich zeptali, zda ví o plánovaném prodeji objek-
tu. Ti o prodeji nevěděli vůbec nic a na přímý 
dotaz skautů, zda podávali nějakou žádost 
o prodej – odkup bytu, odpověděli: „Ne, my 
jsme žádnou žádost nepodávali.“
O vysvětlení tohoto evidentního rozporu mezi 
tvrzením starosty a občanů požádal zastupitel 
Ivo Salcman (KDU-ČSL). Jeho dotaz však sta-
rosta přešel jakoby bez povšimnutí, aniž by mu 
odpověděl, a již dával slovo zastupiteli Adamu 
Böhmovi (ODS), který měl naštěstí stejný dotaz: 
„Můžete říct, kdo to inicioval?“. Starosta rozhodil 
bezradně ruce a odpověděl alibisticky: „Já jsem 
s nikým nemluvil.“ Posléze se ujala vysvětlení 
místostarostka Neubergerová: „Já si to jméno ne-
pamatuju, ale kancelář města oslovila osoba, já si 
opravdu nepamatuju to jméno té dámy, oslovila se 
žádostí o prodej nebo o možný prodej toho bytu. 
Já jsem ten telefonát, byl to jenom telefonický roz-
hovor, já jsem o tom informovala radu města, rada 
rozhodla o přípravě prohlášení vlastníka.“ Přitom 
na webových stránkách města je ke stažení 
formulář, který musí písemně vyplnit každý 
zájemce o koupi nemovitosti od města. 
Na závěr si dovoluji položit nejen čtenářům 
tohoto příspěvku, ale i vám všem rodičům, 
učitelům, babičkám a dědečkům jednu otáz-
ku: Jak byste odpověděli odrůstajícímu dítě-
ti, kdyby se zeptalo:
„Jak to, že ti lidé ve vedení města lžou a pro-
chází jim to?”
Přeji vám všem poklidné prožití adventu. 

Jana Vlnasová

Vážení spoluobčané,
výbor Základní organizace ČZS 
Dobříš vás zve na druhou tematic-
kou přednášku na téma „Setí a  sá-

zení, základní agrotechnika plodin“, která se 
koná dne 9. prosince v restauraci Slovanka 
od 18.00. 
První přednáška na téma „Půda“ kterou velmi 
pěkně připravil Ing. Miloš Stránský, akreditovaný 
poradce Mze, proběhla 18. 11. 2016, a tak pokra-
čujeme ve vzdělávání všech zájemců o zahrádka-
ření. V otevřené diskuzi jsme společně probrali 
aktuální problémy a otázky zahrádkaření a spol-
kové činnosti na Dobříšsku se všemi účastníky.
Dne 15. listopadu 2016 jsme za přítomnosti 
celní správy otevřeli novou kampaň na naší 
pálenici a  vyrobili jsme první litry ovocné pá-
lenky. Všechny zájemce o ochutnání letošní 
pálenky a našeho kysaného zelí srdečně zve-
me k návštěvě pálenice (za provozu) na dny 
29.  a  30.  prosince 2016 od 9.00 do 12.00. 
Některé naše produkty si bude možné zakoupit. 
O dalších akcích našeho spolku se dozvíte vždy 
z vývěsní skříně ZO ČZS Dobříš p. s. na Mírovém 
náměstí nebo na naší moštárně.

Karel Vítek předseda ZO ČZS Dobříš p. s. 
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Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska v projektu 
Centra společných služeb 
Dne 1. 7. 2016 se Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska zapojil do projektu „Posilování administra-
tivní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS). 
Služby nabízené Centrem společných služeb jsou určeny jak pro obce, tak pro občany. 
Hlavním cílem Centra společných služeb je napomoci zvýšení profesionality veřejné správy, zkvalit-
nění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb, zvýšení dostupnosti a kvality posky-
tovaných veřejných služeb pro občany. Občané mohou využít Centrum společných služeb například 
při omezené dostupnosti svého obecního úřadu a vznášení dotazů, poradenství v oblasti dotací, při 
pomoci s komunikací se specializovanými úřady, při podávání podnětů k rozvoji území apod. 
Centrum společných služeb sídlí na Mírovém náměstí 1551, 263 01 Dobříš, telefonní kontakt 
605 344 750, e-mail: pavel.janecek@sodn.cz, petra.svojtkova@sodn.cz 

M.A.S. a M.A.P. = propojení školství a komunitního plánování

Zkratky MAS a MAP patří v sou-
časné době na celorepublikové 
úrovni neodmyslitelně k sobě. 
Místní akční skupina (= MAS) 
Brdy–Vltava se ujala zpracování 
dokumentu Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání (= MAP) pro 
region Dobříšska a Novoknín-
ska. V MAP jsou zahrnuty ob-
lasti předškolního, základního, 
ale i  zájmového a neformálního 
vzdělávání a je zde popsáno je-
jich budoucí směřování. Cílem 
tohoto projektu je rozvoj kvalit-
ního a inkluzivního vzdělávání 
dětí a žáků do 15 let a vytvoření 

místního partnerství mezi školami, zřizovateli a dalšími aktéry ve vzdělávání v území Dobříšska a No-
voknínska. Právě dobře nastavená spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti školství přináší mož-
nosti pro zvýšení kvality v oblasti vzdělávání. Jaké aktivity v MAP realizujeme? Po společné diskusi se 
zástupci škol a zřizovateli jsme sestavili souhrn investičních potřeb škol a školských zařízení v našem 
území a odevzdali jsme tento seznam na ministerstvo školství. Kdyby škola nebo další instituce v ob-
lasti vzdělávání chtěly žádat o dotační prostředky z evropské unie i národních zdrojů, musí být jejich 
záměr zařazen v tzv. Strategickém rámci MAP (dokument naleznete zde: www.brdy-vltava.cz, Rozvoj 
školství – MAP pro ORP Dobříš). Dále průběžně připravujeme vzdělávací aktivity pro pedagogy, zři-
zovatele škol a zástupce rodičů. Přidanou hodnotou tohoto vzdělávání je jeho realizace přímo v na-
šem regionu, a zejména učitelé tak nemusí dojíždět za vzděláváním, což vždy představuje pro školu 
organizační komplikace z důvodu nutnosti zajištění suplování. Dále jsme vytvořili pracovní skupiny, 
které budou společně definovat, co dalšího školy a školská zařízení v našem území potřebují a v čem 
mohou spolupracovat. Dle současného stavu věcí by měly být tyto potřeby a náměty následně zo-
hledněny v dotačních titulech zaměřených na vzdělávání ze strany MŠMT. Výstupy z pracovních 

skupin budou sloužit rovněž jako podklad pro 
konkrétní projekty škol a neformálního a zájmo-
vého vzdělávání z našeho území.

Zahraniční návštěva v území MAS Brdy–Vltava
V úterý 11. října 2016 přivítaly zástupkyně MAS Brdy–Vltava ve Wellness Centru Svaté Pole skupi-
nu pedagogů z univerzit v Rusku a Kazachstánu. Oslovila nás Česká zemědělská univerzita v Praze 
s  prosbou, zda bychom zahraniční návštěvě představili aktivity, které v MAS Brdy–Vltava realizu-
jeme. Účastníci se především zajímali o rozvoj sociální oblasti a o konkrétní projekty, které naše 
organizace realizovala. Představili jsme koncept Sociálního fondu regionu Brdy–Vltava založeného 
na principu péče o spoluobčany, který jsme rozvinuli na úrovni regionu a koncept pracovní čety, 
která je složená z osob ohrožených sociálním vyloučením a stará se o údržbu veřejných prostranství 
členských obcí MAS. Dále se nás pedagogové ptali na to, jak se nám daří zapojovat místní obyva-
tele do rozvoje našeho území. Představovali jsme jim, jak pracujeme na setkáních s aktéry a jakým 
způsobem zapojujeme lidi v obcích do rozvojových aktivit. Akce se konala v rámci mezinárodního 
projektu Sustainable Agriculture and Rural Development, který realizuje několik evropských univer-
zit. Jsme rádi, že jsme mohli naše myšlenky představit zahraničním účastníkům, a věříme, že naše 
nápady využijí ve výuce předmětů zaměřených na rozvoj venkova na svých univerzitách. 

Ing. Petra Svojtková, region Od Brd k Vltavě

Vzpomínka

Dne 8. 12. 2016 uplyne již 10 let, co nás navždy 
opustil pan František Kajgr st., a 26. 2. 2007 
následujícího roku i jeho manželka, milující ma-
minka a babička paní Jana Kajgrová. 

S láskou vzpomíná dcera Dana s rodinou

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 16. 12. 
uplyne 10 let od smutného dne, kdy nás navždy 
opustila paní Miloslava Mezková ve věku 68 let. 
Dne 18. 1. 2017 ulynou 4 roky, kdy také navždy 
odešel pan Viktor Mezek ve věku 79 let.

S láskou na oba vzpomínají syn Milan  
s manželkou a dětmi, rodina Popkova, Slepičkova 

a Veselých. Kdož jste je znali, vzpomeňte s námi. 
Děkujeme.

Dne 19. 12. 2016 uplyne 
11 let od úmrtí našeho 
drahého manžela, tatínka 
a dědečka pana Bohumí-
ra Nevosada. Vzpomíná-
me také na jeho nedožité 
80.  narozeniny, které by 
oslavil 7. 11. 2016.

Manželka Jožka a děti 
s rodinami

Rok za rokem ubíhá, 
čas prý rány hojí. Letos, 
30. prosince, si připomíná-
me smutné výročí deseti let, 
co nás navždy opustil milo-
vaný manžel, tatínek a  ka-
marád pan Josef Svojtka.

Stále vzpomínají rodina 
a přátelé

Dovolujeme si vás pozvat na 
seminář
Jak žít s dospívajícími a dospělými lidmi 
s autismem a mentálním hendikepem
Seminář se koná pod vedením PhDr. Hyn-
ka Jůna, Ph.D. v pondělí 5. prosince 2016, 
9–13 hodin v  budově Městské knihovny 
Dobříš, Školní 36. Vstup zdarma.
V případě zájmu o hlídání dětí během se-
mináře se předem domluvte na telefonu: 
730 925 459.
Aktivity projektu „Farní charita Starý Knín 
pomáhá rodinám s dětmi i v roce 2016“ jsou 
podpořeny z dotačního programu Rodina.



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 15DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 15

Výročí 25 let od založení oddílu Zlatý list
Náležitou oslavu pro veřejnost a členy oddílu jsme připravili 27. září v naší klubovně a následně 
v trampském kempu nedaleko Dobříše. Na oslavu vrcholící posezením u slavnostního ohně přišlo 
zhruba 120 účastníků. Akce se v přátelském duchu zúčastnily všechny generace současných i býva-
lých členů oddílu a další naši přátelé a sympatizanti. Atmosféru zpestřilo několik kytar, basa, banjo, 
housle, flétna a zpěv všech, kteří měli náladu zpívat.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří podporují nebo v minulosti podporovali náš oddíl na této 
dlouhé, někdy nelehké, ale i zábavné a rozhodně nekončící cestě. Také děkujeme městu Dobříš, že 
dlouhodobě podporuje naši činnost.

Za tábornický oddíl Zlatý list Matěj „Matysaj“ Štěpo

Aerobik studio Orel Dobříš podporuje 
děti ve školách! 

Aerobik studio Orel Dobříš se zapojilo do projektu nazvaného ALCIS 2, neboli Aktivní učení pro děti ve 
školách, podporující zvýšení pohybové aktivity u dětí ve věku 8 až 13 let. Projekt organizovaný v rámci 
Evropského týdne sportu probíhal celkem v 10 zemích Evropské unie a trval od září do prvního listo-
padového týdne. Projekt pod hlavičkou Českého svazu aerobiku a fitness – FISAF.CZ spočíval ve spo-
lupráci fitness center a základních škol. Aerobik studio Orel Dobříš spolupracovalo s 2. základní školou 
v Dobříši, kde se projektu zúčastnilo 8 tříd. Během šesti týdnů tak děti absolvovaly dvě praktické a čtyři 
teoretické lekce, při kterých se dozvěděly spoustu informací o benefitech fyzické aktivity. Naše lektor-

ky dětem ukázaly vše-
stranné cvičení zábav-
nou formou, s různými 
druhy pomůcek. Samy 
děti tak zjistily, že u po-
hybu si užijí spoustu 
legrace! Mimo jiné děti 
také získaly diáře, kam 
si po celou dobu zapi-
sovaly svoji fyzickou ak-
tivitu. Akci si užily nejen 
děti, ale i učitelé, a my 
věříme, že jsme alespoň 
troškou přispěli k tomu, 
že děti na pohyb neza-
nevřou a budou se hý-
bat víc a víc.

Ing. Denisa Havlíčková

ČINNOST Městské policie Dobříš 
za měsíc říjen 2016
Blokové pokuty celkem: 50 200 Kč
Počet přestupků – blokové pokuty: 124 

Vybírám z naší činnosti: 
1. 10. 2016 v 11.35 hod. Strážníci pomáhali. 
Na Dukelském náměstí, v domě s pečovatel-
skou službou ležela ve svém bytě na zemi žena 
(r. 1935). Sice byla při vědomí, ale nemohla vstát. 
Hlídka MP byt otevřela náhradním klíčem, který je 
umístěn pro případ ohrožení života na MP. Žena 
byla transportována do nemocnice v Příbrami. 
1. 10. v 13.10 hod. Parkování v zákazech u zám-
ku neustává. Řidiči zde parkují v zákazu stání, na 
zeleni, v protisměru, v křižovatce, což není pří-
pustné a tato jednání jsou kvalifikována jako pře-
stupková jednání. Byly uloženy blokové pokuty. 
5. 10. v 9 hod. Zjištěn pochůzkový prodej, kte-
rý je na území města Dobříše zakázán. Tentokrát 
se jednalo o prodej parfémů… dále 7. 10. byla 
zjištěna další nabídka „zaručeně“ levného elek-
trického proudu… v Přemyslově ulici. Přestupky 
se řeší blokovými pokutami a vykázáním z naše-
ho města. Podvodníky tu trpět nebudeme. 
6. 10. ve 20.30 hod. Oznámila na služebnu MP 
žena z Dobříše, r. 1960, že byla napadena nezná-
mým mužem. Vše se mělo odehrát před prodej-
nou Penny Market na Mírovém náměstí, kdy k ní 
přistoupil neznámý muž a udeřil jí hřbetem ruky 
na levou tvář a z místa odjel dodávkou v červené 
barvě – RZ nevěděla. Hlídka MP propátrala okolí 
parkoviště u Penny Marketu, ale vozidlo s pacha-
telem podezřelým z TČ nebylo nalezeno.
9. 10. 17.52 hod. Syn napadl fyzicky své rodi-
če. Stalo se v místech „Na Kole“. Nemocný syn 
se nepohodl s rodiči a následně je oba fyzicky 
napadl. Odmítl si vzít léky na svou nemoc. Do-
šlo k agresivitě. Na místě incidentu po příjezdu 
strážníků se již nacházel lékař a rychlá záchran-
ná služba. Až po příjezdu strážníků a záchranářů 
syn začal spolupracovat. Hlídku ani záchranáře 
nenapadl. Byl však nutný odvoz do nemocnice. 
18. 10. v 10.40 hod. Stížnost na „podivína“, kte-
rý pokřikoval v anglickém parku na veřejnost.
Zjištěn muž bez domova, který se ukrýval v jed-
né z jeskyní. Jednalo se o dobříšského občana. 
MP ve výborné součinnosti se sociálním odbo-
rem poskytla muži pomoc. Ten měl problém 
s duševním stavem. Strážníci doprovodili muže 
k lékaři. Ten konstatoval nutný odvoz do psychi-
atrické léčebny. 
18. 10. ve 14. hod. Policie ČR žádala strážníky 
a hasiče o součinnost. Ve 2. MŠ, v Přemyslově 
ul., se nacházel roj včel. Hasiči místo vystříkali 
a okolí bylo vyznačeno zátarasovou páskou. 
19. 10. od 10.30 do 12 hod. Strážníci regulo-
vali dopravu v Hostomické ul., kde došlo k do-
pravní nehodě – převrácený kamion. Naštěstí 
bez zranění. 
25. 10. v 15.02 hod. Dopravní nehoda na svě-
telné křižovatce – kamion × osobní vůz. Řidič 
kamionu doslova „přimáčkl“ osobní vozidlo až 
k obrubníku. Řidiči se na místě dohodli. Nebylo 
potřeba přivolání dopravní policie. Nehoda se 
odehrála bez zranění. 
29. 10. ve 23.30 hod. Napadení hlídací služby 
– strážného. Stalo se na vlakovém nádraží, kdy 
měly čtyři osoby napadnout muže – strážného 
(r. 1978), který střeží celé vlakové nádraží a stro-
je. Případ je v šetření Policie ČR.

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
 zástupce velitele MP Dobříš 

Jelenec běloocasý, častá oběť dopravních nehod 
v okolí Dobříše
Jelenec běloocasý patří k druhům zvěře, který se velmi dobře přizpůsobuje lidské civilizaci.
Ve své domovině v Americe se běžně vyskytuje na farmách, v parcích a navštěvuje i zahrady a parko-
viště ve městech. Na silnicích v USA zahyne ročně přes 700 000 jelenců. Pro zvýšení ochrany lidí i zví-
řat se kolem dálnic staví naváděcí zábrany a speciální přechody, které se jelenci brzy naučí používat.
Také zde na Dobříšsku můžeme jelence zahlédnout při svých procházkách v Brodcích, na Vlašce 
nebo v brdských lesích. Přichází až k lidským obydlím a při cestě za potravou překračují silnice. Při 
stále narůstajícím dopravním provozu proto dochází díky tomu velmi často k dopravním nehodám. 
Řidiči by měli zvýšit pozornost hlavně v oblasti dobříšského sanatoria, cestou lesem z Dobříše do 
Rosovic a na nájezdu k dálnici na Příbram (Chotobuš). Srážkou se zvěří riskují své zdraví, život, po-
škození vozidla, ale také úhyn obyvatel brdských lesů jelenců běloocasých. 
Myslivci ze sdružení Vargač, Rosovice a Colloredo-Mannsfeld spol. s r.o. často asistují policii při řešení 
nehod. V minulém roce byl vykázán úhyn 20 ks a příčinou je hlavně sražení zvířete vozidlem. Ale je 
to jen část skutečných ztrát, protože řada kusů se nedohledá.

Také v letošním roce bylo v uvedených 
silničních úsecích několik střetů jelenců 
s automobily. Poslední případ se stal 4. lis-
topadu tohoto roku na Svaté Anně, kde ři-
dička srazila dospělého jelence, jehož bo-
dové ohodnocení paroží dosáhlo stříbrné 
medaile (foto).
Dobříšská populace přišla o kvalitního 
chovného jedince. Situace je stále vážněj-
ší a vyžadovala by již nějaká opatření pro 
vyšší bezpečnost silničního provozu i zvý-
šenou ochranu zvěře.

Ing. Václav Pařízek
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Milí spoluobčané, 

rád bych Vám popřál klidné prožití adven-
tu, šťastné vánoční svátky a úspěšný vstup 
do nového roku. 

Petr Dragoun, starosta

Příjemné prožití vánočních svátků a šťastný 
nový rok přejí zastupitelé obce Stará Huť.

Zastupitelstvo obce schválilo:
�	Smlouvu o dílo na zhotovení změny č. 1 
Územního plánu Stará Huť mezi Obcí Stará Huť 
a Ing. arch. Milanem Salabou;
�	revokaci usnesení č. 3/9/2015 z 9. zasedání 
zastupitelstva obce ze dne 14. 12. 2015;
�	revokaci usnesení 9/7/2015 ze dne 7. 9. 
2015 z důvodu změny názvu firmy;
�	Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Stará Huť a GasNet, s.r.o. IČ 27295567, 
zastoupeným GridServices, s.r.o., IČ 27935311, 
a panem Pavlem Hruškou na pozemky parc. č. 
854/3 a 327/77 pro plynárenské zařízení STL 
plynovodní přípojka stavby EVIS: 9900080896;
�	záměr prodeje části pozemku parc. č. 836/1 
katastrální území Stará Huť o výměře 6 m2 za 
účelem narovnání stávajícího stavu;
�	mimořádný členský příspěvek do Svazku 
obcí Dobříšsko a Novoknínsko ve výši 24 314 Kč 
v návaznosti na projekt HZS Středočeského 
kraje „Obnova rychlého zásahového automobi-
lu stanice HZS Dobříš“. Položka budou součástí 
rozpočtu na rok 2017;
�	mimořádný členský příspěvek do Svazku 
obcí Dobříšsko a Novoknínsko ve výši 9 500 Kč 
ročně v letech 2017 až 2019 na dofinancování 
projektu Svazu měst a obcí ČR „Centrum spo-
lečných služeb“;
�	dotaci ve výši 40 000 Kč na rok 2017 orga-
nizaci Brdy–Vltava o.p.s., Sociální fond regionu 
Brdy–Vltava, IČ 27586481, na zajištění soci-
álních služeb v regionu Brdy–Vltava. Položka 
bude součástí rozpočtu na rok 2017;
�	směrnici č. 1/2016 o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu;

Zastupitelstvo obce souhlasí:
�	s vytvořením dobrovolného svazku obcí 
„Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko“, 
jehož stanovy jsou přílohou tohoto usnesení;
�	s tím, aby Obec Stará Huť ve smyslu ust. § 49 
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, uzavře-
la Smlouvu o vytvoření dobrovolného svazku 
obcí „Svazek obcí regionu Dobříšsko a  Novok-
nínsko“, kterou uzavírá Obec Čím, Město Dobříš, 
Obec Chotilsko, Obec Obořiště, Obec Velká Le-
čice, Obec Stará Huť a Obec Voznice, v souladu 
s návrhem, který je přílohou usnesení;
�	s tím, aby prvními členy předsednictva dob-
rovolného svazku obcí byl Mgr. Stanislav Vacek, 

jako zástupce Města Dobříše a jako předseda 
zakládaného Svazku obcí regionu Dobříšsko 
a Novoknínsko, pan Jiří Šťástka, jako zástupce 
Obce Chotilsko a pan Miloslav Haniš, jako zá-
stupce Obce Čím, a aby Město Dobříš na jedná-
ních orgánů takto zakládaného dobrovolného 
svazku obcí zastupoval starosta Města Dobříše, 
Mgr. Stanislav Vacek;
�	aby osobou, která podá návrh na zápis takto 
vytvořeného dobrovolného Svazku obcí regio-
nu Dobříšsko a Novoknínsko do veřejného rejs-
tříku, bylo zmocněno Město Dobříš;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje 
�	pana Petra Dragouna, starostu Obce Stará 
Huť, podpisem zakladatelských dokumentů 
Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko;
�	radu obce ke schválení nájemní smlouvy na 
pozemek, případně nezbytnou část pozemku, 
parc. č. 665/25 v k.ú. Stará Huť pro potřeby re-
kultivace bývalé skládky TKO ve snaze o získání 
dotace z prostředků OPŽP ČR na dobu přípravy 
projektu rekultivace, jeho realizaci a dobu udr-
žitelnosti, tj. po dobu asi 7 let;
�	starostu obce k uzavření kupní smlouvy na 
odkup pozemku od p. Jedličky dle zpracované-
ho geometrického plánu za dohodnutou cenu 
1 200 Kč/m2;
�	starostu obce o zahájení jednání o funkč-
nosti a konečné podobě valu v lokalitě Nad 
Strží.

V diskusi starosta informoval o výměně svítidel 
veřejného osvětlení v rámci dotace, požádal 
zastupitele o sdělení připomínek a návrhů na 
rozpočet na rok 2017 a požádal o návrhy na PF 
2017. Dále informoval o plánované výměně 
osvětlení na kapličce, které bude zaměněno 
za trvale umístěnou LED výzdobu, a průběhu 
posledních prací na házenkářském hřišti. Pří-
tomné pozval na rozsvícení vánočního stromu 
v sobotu 26. 11. 2016. 
Pan Klika žádá o prověření stavu suchých stro-
mů podél chodníku na Prachandu. Dále si stě-
žuje na vysoké ceny nájmu hrobových míst na 
hřbitově Dobříš a dotázal se na situaci s případ-
ným prodejem kulturního domu.
Pan Březina upozornil na skládku vytěženého 
materiálu na „Roštírnách“. Starosta odpověděl, 
že se jedná o deponii materiálu vlastníka.

Pozvánky

Zveme vás na bohoslužbu Slova o Štěd-
rém večeru od 22 hodin v kapličce na návsi. 
 
Pohádková babička Vás zve na posezení 
„Těšíme se na Ježíška, na čerty jen vzpomí-
náme“ v úterý 6. prosince v 17 hod. v místní 
knihovně ve Staré Huti.
 
Milí přátelé a příznivci naší školy, dovol-
te nám, abychom Vás pozvali na vánoční 
zastavení spojené s jarmarkem, který se 
koná 8. prosince 2016 v 17 hod. v Kulturním 
domě Stará Huť. Těšíme se na vaši návštěvu.

Dana Kunrtová

Klub důchodců pořádá dne 14. 12. 2016 zá-
jezd do Památníku Vojna a na cestě zpátky se 
zastavíme na Svaté Hoře. Odjezd je ve 12 hod. 
od kapličky, přihlášky a poplatek 20 Kč přijímá 
paní Fiřtová každý čtvrtek od 14  do 16 hod. 
v klubovně na obecním úřadu.

Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Marta Krištofová, Jiřina Motlo-
vá a pánové Evžen Koupý a Milouš Teřl.

Srdečně blahopřejeme!

Plesová sezona – rozpis na rok 2017
14. ledna Hasičský ples
27. ledna Myslivecký ples
  4. února Obecní ples
25. března Sportovní ples

Informace z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 31. 10. 2016

Zprávy z Obecního úřadu:

Milí občané, s blížícím se zimním obdobím 
se na Vás opět obracíme s prosbou o zajiště-
ní bezpečného úklidu sněhu. Prosíme, abyste 
v případě sněžení neponechávali své vozy za-
parkované na chodnících a nejlépe ani na ko-
munikacích, kde by mohly být překážkou při 
úklidu sněhu. Předejdete tak jednak případ-
ným nechtěným poškozením, ale především 
usnadníte práci těm, kteří se starají o naši bez-
pečnost. Děkujeme.

Upozornění!

V měsíci listopadu došlo k havarijní situaci na 
kanalizačním řádu. Jednalo se o naprosté za-
nesení některých šachet úklidovými či hygie-
nickými ubrousky. Jedná se o materiál, který 
už ze své podstaty není určen ke snadnému 
rozložení. V kanalizaci se pak zachytí a postup-
ně se na sebe nabaluje až do kolapsu řádu.
Žádáme tímto občany, aby do záchodových mís 
neházeli jakékoli hygienické a úklidové potřeby, 
ale ani například papírové kapesníčky a papíro-
vé utěrky. Všechny tyto hygienické a úklidové 
potřeby jsou vyráběny tak, aby se ani působe-
ním vody nerozpadaly. V odpadech a následně 
v kanalizačním řádu pak působí neplechu.

Tříkrálová sbírka

V lednu bude opět probíhat v naší obci, stejně 
tak jako v celé republice, Tříkrálová sbírka. Malí 
koledníci jsou doprovázeni dospělou osobou, 
mají pokladničku označenou logem CHARITY 
Česká republika a opatřenou pečetí Městské-
ho úřadu Dobříš. Zároveň mají k prokázání 
průkaz Charity ČR. Upozorňujeme, že není 
v  silách koledníků uskutečnit sbírku pouze 
v jediném dni, tedy na Tři krále. Proto probíhá 
během prvních dvou lednových týdnů.
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Základní škola 

Než jsme se nadáli, už je tu zase 
prosinec a s ním pro děti nejkrás-

nější měsíc plný dárků.
5. prosince navštíví školu Mikuláš s anděli 
a  čerty. 21. prosince pojedeme do Prahy na 
fi lmové představení Anděl Páně. 22. prosince 
uspořádáme vánoční besídku a půjdeme jako 
každý rok do lesa ke Strži připravit vánoční 
hostinu pro lesní zvířátka. Nejdůležitější akcí 
měsíce bude vánoční jarmark, na který se děti 
připravují už celý měsíc.

Foto: Návštěva Sladovny v Písku

Sport

Oddíl kopané přeje všem občanům a fandům kopané příjemné vánoční svátky a hodně zdraví 
v novém roce 2017. Nejlepším střelcem podzimu se stal Adam Žižka.

Házená má výročí a nové hřiště 

V letošním roce uplynulo již 55 let od obno-
vení oddílu národní (původně české) házené 
ve Staré Huti. K tomuto výročí dostali huťští 
házenkáři a házenkářky od obce dar největší 
jaký si léta přáli a po jakém toužili. Komplet-
ně zrekonstruované hřiště, s novým, moder-
ním a krásně barevným, umělým povrchem. 
A nejenom oni, ale samozřejmě i ostatní 
huťští sportovci. Protože hřiště je víceúčelo-
vé, určené nejen pro házenou, ale i pro jiné 
sporty, jako tenis, nohejbal, kopaná a další. 
A to je dobře. Byla by škoda nechat ho „ležet 
ladem“ v období, kdy se házená nehraje. Za 
tento krásný „dárek“ patří naše poděkování 
představitelům Staré Huti v čele se staros-
tou P. Dragounem. Hlavně díky jemu a jeho 
neutuchající energii a vůli, dotáhnout věc od 
přání do skutečnosti a organizačním schop-
nostem při realizaci, se stal sen skutečností. 
Poděkování patří samozřejmě i všem těm, 
kteří se na vybudování hřiště podíleli při bri-
gádách ve svém volném čase nebo v rámci 
své podnikatelské činnosti. Ať už to byli há-
zenkáři, fotbalisté, rodiče hrajících dětí, či 
další obyvatelé Staré Huti. Pro nás házenká-
ře je to navíc závazek udržet národní háze-
nou ve Staré Huti i do budoucna. Věříme, že 
i s  pomocí zrekonstruovaného hřiště, se to 
podaří. Už nyní o tom svědčí zájem děvčat, 
kterých stále přibývá. 

Protože se jedná o poslední vydání Zpravo-
daje v letošním roce, přejeme všem členům 
a příznivcům oddílu NH i všem těm co nám po-
máhají, krásné svátky vánoční, hodně sváteční 
pohody a do nového roku moc a moc zdraví, 
štěstí, radosti a úspěchů nejen při sportu, ale 
v životě vůbec.

Za národní házenkáře Jan Stamberg, 
předseda oddílu

Poděkování

Děkuji kolektivu Památníku Karla Čapka ve 
Strži za dokonalé uspořádání svatebního ob-
řadu mého syna, dále pak p. Langerovi a ce-
lému personálu České hospody za vynikající 
přípravu a průběh stavební hostiny. Všem 
vřelé díky za jejich perfektní a profesionální 
práci.

S úctou Rádlová Jitka s rodinou

Děkuji paní Němcové a paní Březinové za ná-
vštěvu a přání k mým narozeninám.

Božena Bálková

Srdečně děkuji členkám SPOZ pí. Pechanové 
a pí. Kubátové za návštěvu a přání k mám 
70.  narozeninám, rovněž za hezký dárek 
s příjemně stráveným odpolednem.

Vřelý dík Karel Růžička

Tabulky po podzimní části:
II. liga ženy
1. Sokol Tymákov B 8 6 1 1 154 : 84 13
2.  TJ Plzeň Újezd 8 6 0 2 176 : 96 12  
3.  Sokol Blovice 8 4 1 3 146 : 124 9
4.  SK Chomutov NH 8 2 0 6 81 : 161 4
5.  TJ Stará Huť 8 1 0 7 77 : 169 2
Muži
1. TJ Stará Huť 7 6 0 1 151 : 110 12
2. NH Řevnice 7 4 1 2 146 : 127 9
3.  TJ Sokol Podlázky 7 3 1 3 138 : 142 7
4. TJ Sp. Modřany 7 3 1 3 117 : 126 7
5. Sokol Bakov 7 3 0 4 135 : 134 6
6. TJ Avia Čakovice 7 3 0 4 110 : 118 6
7. KNH Spoje Praha 7 2 1 4 100 : 113 5
8. TJ Repub. Praha 7 2 0 5 76 : 103 4
Starší žačky
1. Sokol Bakov  4 4 0 0 97 : 25 8
2. Sokol Březno 4 3 0 1 51 : 32 6
3. TJ Sp. Modřany 4 1 1 2 41 : 44 3
4. TJ Avia Čakovice 4 1 1 2 22 : 57 3
5. TJ Stará Huť 4 0 0 4 23 : 76 0

Hezké odpoledne

V sobotu 5. Listopadu bylo venku již pravé chladné podzimní počasí. V kulturním domě ve Staré 
Huti však bylo milo a útulno. Děti z místní ZŠ, členové dramatického kroužku, zde sehrály několik 
krátkých pohádek. Malí herci byli ze všech ročníků školy. Všichni se velice snažili. Ti nejmenší ze 
2. třídy se na divadelní prkna teprve zvykají. Hráli s velkým nadšením. Odměnou jim byl veliký 
potlesk. Ti starší jsou na jevišti už jako doma. I jejich vystupování bylo velice pěkné. Pohádky dětí 
zpestřilo i taneční vystoupení starších děvčat. Velké množství diváků bylo s vystoupením dětí veli-
ce spokojeno a potěšeno. My diváci si uvědomujeme, že za divadelními úspěchy nejmenších herců 
stojí paní Darmar Majzelová a Romanka Mocová. Kostýmy pro děti šije paní Drozdová, s oblékáním 
dětí pomáhá paní Motáková. Instalaci mikrofonů jako vždy zařídil mistr zvuku pan Michal Seman-
čík. Velké poděkování patři i panu Petru Hoff manovi, který pro tuto akci bezplatně zapůjčil velký 
sál kulturního domu. Za všechny diváky dětem za hezky zahrané pohádky moc děkuji.

Marie Volfová

Zprávičky z mateřské školičky 

Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad… Hrátky s listy jsme si užili. Děti 
listy nalepovaly, vyráběly věnečky, obrázky zvířátek. Na zahradě se zapojily do shrabování listí. 
Krásné, slunečné počasí jsme měli při drakiádě na fotbalovém hřišti. Starší kamarádi ze ZŠ, z dra-
matického kroužku nám zahráli divadlo – pohádku O skřítkovi a vílách. Tímto děkujeme všem her-
cům za krásný zážitek a také paní Maizelové a Romaně Mocové, které s dětmi pohádku nacvičily.
Poděkovat bychom chtěli všem, kteří se s námi zapojili do soutěže Domestos, zvláště maminkám 
paní Nachlingerové a Měrkové.
Listopad v MŠ jsme měli opravdu pestrý. Přijelo k nám Loutkové divadlo Kejklíř s pohádkou Tři 
zlaté vlasy děda Vševěda. Děti tak poznaly starodávné dřevěné loutky Marionety a po pohádce si 
mohly zkusit i tyto loutky vodit.
Uskutečnili jsme vycházku do Památníku Karla Čapka a exkurzi do fi rmy Joalis. Děti přinesly kašta-
ny, skořápky a tvrdé pečivo pro zvířátka, které jsme předali zaměstnancům fi rmy.
Všichni se připravujeme na Vánoce – vyrábíme na jarmark, nacvičujeme vánoční besídku. Všem 
čtenářům přejeme pohodové a klidné Vánoce, zdraví a štěstí v novém roce.

Děti a kolektiv MŠ Stará Huť





SILVESTR
31.12.2016











DÁRKOVÝ POUKAZ
K VÁNOCŮM

Pražská 1808, Dobříš fitness.dobris.net   tel.: 722 500 997   603 274 986

coffee pointprodej výživových doplňků posilovnacardio zóna

Darujte vašim blízkým nebo přátelům pod stromeček
dárkový poukaz – hodina s osobním trenérem

nebo odběr zboží ve vámi vybrané hodnotě





http://www.mojeprazirna.cz/



