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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Dobříš sportovní
Nezapomněli jsme ani na sportovní vyžití ve městě. Největší změna
je určitě patrná ve sportovní hale,
kde se kompletně mění povrch
sportoviště, rozšiřuje se sportovní
plocha a vytváří se lepší podmínky
zejména pro potřeby školní tělesné
výchovy. Tato rekonstrukce bude
stát více než 5 mil. Kč a vrátí se nám
v kvalitním sportovním prostředí,
které ocení nejen děti, rodiče, ale
i další sportovci.
Následně by měly být zahájeny
rekonstrukce chladicího zařízení zimního stadionu za více než
22 mil. Kč. I zde usilujeme o dotaci,
abychom šetřili městský rozpočet.
Město již se svou žádostí o dotaci bylo zařazeno do příslušného programu a nyní čeká pouze
na rozhodnutí Evropské komise
o uvolnění potřebných finančních
prostředků do příslušného programu. Jakmile se tak stane, určitě se
to od nás dozvíte.

Vážení spoluobčané,
s končícím létem je ideální čas přijít s novinkami, které by vás mohly nejen zajímat, ale navíc
by nám všem i v mnohém zpříjemnily život ve
městě. A co se tedy právě realizuje, dokončuje
nebo teprve plánuje?
Dobříš – město pro rodiny s dětmi
Nejspíš jste si všimli, že po celou dobu prázdnin
byl v budovách všech základních i mateřských
škol čilý stavební ruch. Týká se to především
ZŠ Komenského nám. 35, kde probíhá zásadní
rekonstrukce kuchyně, jídelny, dostavba šaten a přístavba učeben. Rekonstrukce si vyžádá přes 40 mil. Kč, ale z toho se více jak 26 mil. Kč městu vrátí
ze získané dotace. Děti pak využijí všechny nové prostory naplno nejpozději do konce letošního roku, kdy bude rekonstrukce ukončena.
Stranou ale nezůstanou ani mateřské školy. Právě v těchto dnech probíhá
poslední fáze výběrového řízení na dostavbu dvou tříd 5. mateřské školy
v hodnotě téměř 20 mil. Kč, které by měly být dokončeny ještě před zahájením školního roku 2018/2019, ty pak navýší kapacitu mateřské školy
o více než 50 míst.
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Dobříš se opravuje a modernizuje
Stavební práce jste mohli zaznamenat i v areálu sběrného dvora
Na Chmelnici, kde probíhá rozšíření a modernizace za více než
8 mil. Kč. I v tomto případě se spolufinancováním z dotačních prostředků. Zásadnější opravou navíc
prochází i střecha kostela Povýšení sv. Kříže za téměř 2 mil. Kč, a to
opět s dotací – tentokrát od Ministerstva kultury ve výši 200 tis. Kč.
Stranou nezůstává ani centrum
města a přilehlé ulice. Na Mírovém
náměstí se dokončuje již druhý rok
trvající výměna vodovodu a kanalizace, která je nezbytná pro realizaci celkové opravy náměstí. V ulici
Na Lukách a okolí je dokončována
výměna inženýrských sítí a následovat bude komplexní úprava
povrchů. Opravují se samozřejmě i chodníky, městský mobiliář
a dopravní značení, navýšeny byly
i prostředky na údržbu komunikací
a městské zeleně.
Sledujte dění ve městě online
Je toho samozřejmě mnohem více,
co by stálo za zmínku, ale o tom
zase až příště.
pokračování na straně 2

Dobříšský regionální trh
Také v září se
můžete těšit na
regionální trh!
Přijďte si nakoupit čerstvé
regionální potraviny, poslechnout si příjemnou hudbu a užít si skvělou atmosféru, která na každém trhu
panuje.
Zářijové trhy se konají v sobotu 9. 9. 2017 od 8.00 hod. na
dobříšském tržišti za Kopáčkovým domem.
Těšíme se na vás!
Pavel Bodor, tel.: 731 266 464,
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz
Nikol Sevaldová, tel.: 721 708 808,
e-mail: trhy@mestodobris.cz

VÝZVA: Zdravé a aktivní
odpoledne v Dobříši 2017
Kdy? Středa 4. 10. 2017 od 15.00
do 18.00 hodin
Kde? Kulturní dům Dobříš a přilehlé prostranství
Co? Akce zaměřená na zdravý
životní styl ve všech podobách (stravování a pitný
režim, pohyb, volný čas,
odpočinek a relaxace, zvládání stresu, duševní oblast)
Jste příspěvková organizace,
nezisková organizace, spolek,
podnikatel, živnostník, jednotlivec z Dobříše či blízkého
okolí?
Máte zájem se prezentovat
nebo můžete nabídnout své
služby, výrobky nebo program
pro návštěvníky této akce?
Neváhejte a přihlaste se do středy 6. 9. 2017 na e-mail: krutova@mestodobris.cz.
Těšíme se na spolupráci s vámi.
za Zdravé město a MA21
Šárka Krůtová, DiS., koordinátor

MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

zdarma
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Pokračování z titulní strany
Pro všechny, kteří chtějí být podrobněji a „online“ informováni o situaci ve městě, bude
v krátké době k dispozici internetová podoba
Dobříšských listů (http://dlonline.cz), která poskytne mnohem větší prostor spolkům, neziskovým organizacím i občanům pro prezentaci své
činnosti i názorů. Plánujeme také větší využití
facebookových stránek města.
Příště na zastupitelstvu: elektronické hlasování a změny územního plánu
Na nejbližším jednání zastupitelstva města,
12. 9. 2017, bude mezi hlavní témata patřit,
kromě rozpočtového opatření, jednání o novém jednacím řádu zastupitelstva, který počítá
s elektronickým hlasováním. Dalším diskuto-

vaným tématem bude určitě i několik žádostí
o změnu územního plánu a problematika povinnosti zpracování územních studií pro lokality
určené územním plánem.
Jsem rád, že se zajímáte
Závěrem bych rád poděkoval aktivním občanům za zájem o dění ve městě a podněty, které
se k nám dostávají třeba prostřednictvím aplikace Hlášení závad na webu města, e-mailem, písemně nebo i osobně. Také bych vás rád pozval
na všechny akce, které v nejbližší době pořádá
město i ostatní organizátoři, z nichž nejvýznamnější je jistě tradiční udílení Cen města Dobříše
23. 9. spojené s koncertem.
Přeji vám příjemné prožití nadcházejících dnů
babího léta
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Dobříšské listy online
Vážení čtenáři, již 10 let máte možnost si Dobříšské listy přečíst v plném znění i v elektronické verzi.
Statické stránky DL jsme nahradili moderním redakčním systémem. Nyní bychom vám rádi představili nový webový portál Dobříšských listů – DLonline.
Ale dovolte nám ještě nejdřív malé ohlédnutí v čase. Dobříšské listy vydáváme více než 22 let ve
spolupráci s Městským úřadem Dobříš a obcí Stará Huť. V průběhu této doby se podoba DL postupně modernizovala a měnila. V současnosti, kdy informace přijímáme z různých zdrojů zcela samozřejmě a automaticky, nám při pohledu na jejich počátky vyvolávají úsměv na tváři.
Původní malou černobílou brožurku o pár stranách, která vycházela v malém nákladu, nahradily
noviny většího formátu, v té době dokonce s dvoubarevnou obálkou. Následovalo rozšíření počtu
redakčních stran, zvýšení nákladu na současných 3 500 ks, rozrostl se počet distribučních míst, přešli
jsme od novinového papíru na křídový. V současné době vychází DL jako plnobarevný měsíčník.
Na tomto místě bychom ještě rádi poděkovali dlouholeté šéfredaktorce a kamarádce, Jindřišce Kastnerové, která se po
celou tuto dobu starala o redakci DL. Její
nadhled a zkušenosti při práci redaktora
vytvořily z DL oblíbené a vyhledávané periodikum s velkým počtem pravidelných
čtenářů. Na její práci od začátku tohoto
roku úspěšně navázala paní Nikol Sevaldová.
Nový webový portál Dobříšských listů splňuje požadavky moderního online média.
Mezi hlavní přínosy patří zejména možnost pružně informovat o novinkách, aktuálním dění ve městě, kulturních a společenských akcích atd. Příspěvky, oproti
klasické tištěné, verzi nejsou limitovány
svým rozsahem, takže si budete moci přečíst jejich nezkrácenou verzi, doplněnou
o fotografie, které by se jinak do tištěné
verze DL nevešly. V neposlední řadě jistě
oceníte fulltextové vyhledávání v příspěvcích a samozřejmě responzivní mobilní
verzi. Ale vlastně – podívejte se sami – novou online verzi Dobříšských listů najdete
na adrese www.DLonline.cz.
Za CD Studio Stanislav Frank,
vydavatel DL

Dopravní informace – plánovaná
uzavírka – Běh města Dobříše 7. 10. 2017
Z důvodů konání Běhu města Dobříše, který se uskuteční 7. 10. 2017, bude od 7.00 do 15.00 hodin
úplná uzavírka celé oblasti ulic Fričova, Za Poštou, Školní, V Lipkách, Husova, Tylova, U Slávie,
Mánesova. V celé oblasti bude nutné ve výše uvedeném čase vyparkování všech vozidel.
Veškeré informace, včetně dopravní situace a dopravního značení uzavírky, naleznete na webových
stránkách města Dobříš www.mestodobris.cz a na úřední desce města.

Pozvánka na veřejné zasedání
Zastupitelstva města Dobříše,
které se uskuteční v úterý 12. 9. 2017 od
17.00 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu zveřejněn
na úřední desce města Dobříše a na www.
mestodobris.cz.
Online přenos jednání na webu města.

4. kulatý stůl na téma
Prevence kriminality
Město Dobříš pořádá 14. září od 18.00 hod.
v prostorách Kulturního domu Dobříš již
v pořadí čtvrtý kulatý stůl, tentokrát na
téma Prevence kriminality.
Na programu bude zejména seznámení veřejnosti s připravovaným dokumentem Plán
prevence kriminality města Dobříše na období
2017–2021, ale účastníci budou moci diskutovat či přispět svým námětem i k tématu kriminality jako takové.
Hlavním hostem bude ředitelka MAS Brdy–Vltava, o.p.s., paní Bc. Markéta Dvořáková, DiS.,
která pro komisi prevence kriminality a ve spolupráci s komisí a dalšími subjekty dokument
připravovala.
Plán prevence kriminality bude jedním ze strategických dokumentů města, na které bude
možno se odvolávat v podávaných žádostech
o dotaci. U většiny programů je třeba dokládat
soulad projektového záměru se strategiemi
obce, kraje, případně státu. Prevence kriminality má široký záběr, proto i použití dokumentu
pro dokladování projektů bude mít široké využití – od Operačního programu Zaměstnanost
(zejména prioritní osy 1, 2 a 3), přes IROP (téměř všechny prioritní osy), MV ČR, MŠMT ČR,
Národní programy, Středočeský kraj a další.
Jako konkrétní příklady možných projektů/
aktivit bych vyzdvihla zejména vybudování kamerového systému ve městě; veřejná zařízení
pro hry a sport dětí a mládeže (vybudování či
rekonstrukce sportovišť, hřišť a venkovních posiloven); projekty pro prevenci domácího násilí; podporu bezpečnosti v souvislosti s migrací;
ochranu osobních údajů; podporu činnosti
nízkoprahových klubů; pořádání příměstských
táborů pro ohrožené skupiny; podporu sociálního bydlení a poskytování sociálních služeb;
pořízení zabezpečovacích systémů do škol/
školek atp.
Během večera získá město cenné připomínky
k dokumentu i další podněty k problematice
kriminality, které budou do návrhu zapracovány. Hotový plán prevence kriminality bude
předložen ke schválení Zastupitelstvu města
Dobříše na jeho listopadovém jednání.
Aby bylo možné získat od veřejnosti konkrétní
připomínky k dokumentu, zveřejníme návrh
v dostatečném předstihu na webových stránkách města www.mestodobris.cz.
Těšíme se na vaši účast.
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
předseda komise pro prevenci kriminality
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Kolik je vlastně Dobříšáků?
Kladu si otázku uvedenou v nadpisu už delší dobu a docela mě ta otázka znepokojuje. Počet obyvatel města Dobříš je důležitý v mnoha souvislostech. Měli bychom vědět, pro kolik obyvatel máme
vodu, jakou kapacitu pojme čistička odpadních vod nebo pro kolik obyvatel se likviduje komunální
odpad. Počet obyvatel je také velmi důležitý pro řešení dopravy, kapacity mateřských a základních
škol a našla by se určitě celá řada dalších důležitých problémů, které s počtem obyvatel souvisejí. V neposlední řadě i to, kolik peněz získává město z daní vybraných státem. Měl jsem tedy zájem zjistit, jak to v našem městě s počtem obyvatel vlastně je. Podle údajů městského úřadu bylo
k 10. červenci 2017 evidováno celkem 8 920 občanů. A nyní se dostávám k jádru pudla. Toto číslo
je fiktivní. Realita počtu obyvatel je výrazně odlišná. Odhaduje se, že v našem městě trvale bydlí
o 1 000 až 2 000 obyvatel více. Samozřejmě to nikdo není schopen spočítat přesně, protože se jedná
o obyvatele, kteří v Dobříši sice trvale bydlí, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu. Bohužel musím
konstatovat, že tito trvale bydlící, ale nepřihlášení k trvalému pobytu neporušují žádné zákony ani
vyhlášky. Trvalý pobyt mají obvykle v Praze a má to jistě celou řadu důvodů, které nemám v úmyslu
zkoumat. Faktem však je, že aniž by si to uvědomili, poškozují naše město. Především tím, že na
každého občana je v letošním roce daňový výnos do rozpočtu města cca 12 000 Kč. Z toho jasně
vyplývá, že město Dobříš přichází ročně zcela jistě o více než 10 000 000 Kč. Ale aby toho nebylo
málo, většina trvale bydlících, ale nepřihlášených k trvalému pobytu využívá výhody standardních
občanů města. Vždyť město je zřizovatelem mateřských a základních škol, které nemalými částkami financuje. Z městského rozpočtu jsou hrazeny opravy a údržba komunikací, likvidace odpadů
a také údržba zeleně. Bez financí města se samozřejmě neobejdou příspěvkové organizace jako
knihovna, kulturní dům i pečovatelská služba. Samozřejmostí je několikamilionový grant města do
sportu, kultury a spolků. Myslíte si, že občané, kteří nejsou přihlášeni k trvalému pobytu, tyto aktivity
nevyužívají? Odpovězte si sami. Nemám v úmyslu zneklidňovat váženého občana města tím, že by
město Dobříš nebylo schopné výše zmíněné položky financovat i nadále. Stejně tak určitě aktuálně
nehrozí problém s vodou nebo kapacitou škol. Přesto mi dovolte alespoň malý morální apel na naše
„nepřihlášené“ spoluobčany. Byl bych rád, kdyby posoudili svůj vztah k městu Dobříš a nečekali na
to, až současné nebo budoucí vedení města začne aktivně přemýšlet o tom, jak zvýhodnit občany
přihlášené k trvalému pobytu.
Článek obsahuje mé osobní názory a není názorem vedení města.
Ing. Tomáš Hadžega, místostarosta města

Uzávěrka příspěvků

do říjnového vydání Dobříšských listů bude 19. září 2017. Příspěvky do online verze
Dobříšských listů můžete zaslat kdykoli v průběhu měsíce na adresu redakce.

Přednáška Prevence kriminality
(nejen) pro seniory
Ve středu 9. srpna uspořádala Městská policie
Dobříš v klubovně důchodců Domu s pečovatelskou službou na Dukelském náměstí přednášku na téma Prevence kriminality pro seniory.
Přednášejícím byl strž. Bc. Václav Svoboda, který
je strážníkem Městské policie Dobříš. Přednášky
se účastnilo cca 35 seniorů.
Témata, která jsme se seniory probrali a která jsou stále důležitá, byla zejména podomní
prodej a obrana proti násilí. Novinkou byla tzv.
SOS tlačítka. SOS tlačítko je technická pomůcka, která v případě aktivace při ohrožení života
a zdraví seniora přivolá na místo potřebnou
pomoc. Město Dobříš v současné době jedná
s dodavatelem této technické možnosti pro
dobříšské seniory a v současné době je zjišťován
formou dotazníkového šetření zájem veřejnosti,
zejména samotných seniorů a jejich rodinných
příslušníků.
Během přednášky se mohli senioři dotazovat
k jednotlivým tématům. Jejich dotazy se týkaly
zejména technických prostředků osobní ochrany, zabezpečení majetku a právní pomoci v případě, že se stanou obětí trestného činu.
Přednáška byla proložena i několika případy
z policejní praxe, včetně humorných historek,
které zvýšily zajímavost celé akce. Podle pozitivních ohlasů samotných seniorů lze již nyní soudit, že se přednáška povedla, a věřím, že nebude
poslední.
Ing. Markéta Čermáková, MBA,
radní pro bezpečnost a správu majetku města
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Podzimní akce pořádané městem Dobříš
Dobří(š) v pohybu
KDY? 10. 9. 2017 (neděle) od 10.00 hodin
KDE? Sportoviště a zázemí sportovních spolků v Dobříši
CO? Sportovně zaměřená akce pro děti a rodiče. Vstupné zdarma.
Prezentace sportovních spolků, nábory dětí a mládeže pro
školní rok 2017/2018 – fotbal, orientační běh, florbal, atletika,
basketbal, aerobik, hooping, zumba, roztleskávačky, bojové umění taekwon-do ITF, sebeobrana – bojové umění krav
maga, kapap, tenis.
Prevence kriminality v Dobříši – 4. kulatý stůl
KDY? 14. 9. 2017 (čtvrtek) od 18.00 hodin
KDE? Společenský sál KD Dobříš
CO? Akce pro občany města Dobříše, kteří se chtějí seznámit, diskutovat, přispět svým námětem k novému projektu „Plán prevence kriminality města Dobříš 2017–2021“.
Cena města Dobříše za rok 2016
KDY? 23. 9. 2017 (sobota) od 19.00 hodin
KDE? Zrcadlový sál zámku Dobříš
CO? Kulturní a společenská akce u příležitosti předání Ceny města
Dobříše paní Haně Rysové a manželům Livii a Jeromovi Colloredo-Mannsfeldovým.
Hudební program v podání Baroque Jazz Quartet. Vstupné dobrovolné.

Znáte nízkoprahový klub Terén?
Se začátkem nového školního roku bychom vám chtěli připomenout, některým představit, sociální službu, kterou nízkoprahový klub Terén je. Klub Terén
je nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku od 11 do 18 let z Dobříše a blízkého okolí. A proč nízkoprahové? Jednoduše proto, že můžete přijít
a odejít kdy chcete, nevyplňujete žádnou přihlášku, nic neplatíte, stačí, když
se nám představíte křestním jménem nebo pod přezdívkou. Zdali se zapojíte
do dění v klubu, je zcela na vás.
Otevírací doba zůstává již od ledna 2016 stejná a jsme tady pro vás a vaše děti
každé pondělí, úterý a čtvrtek od 12 do 18 hod., ve středu od 14 do 16 hod.
Sídlíme na adrese Jáchymovská 1869. Služba je zcela ZDARMA. Dětem se věnují tři sociální pracovnice.
Terén nabízí bezpečné prostředí nejen pro trávení volného času. V klubu platí
základní pravidla, mezi která patří: žádný alkohol, žádné drogy v klubu a přilehlém okolí, žádná agrese, vzájemný respekt. Děti mají možnost svěřovat se
se svými problémy, využít nabídky doučování. Každý měsíc probíhají diskuze
na různá témata – bavíme se s dětmi o jejich názorech, postojích a společně
se tak snažíme předcházet jejich ohrožení sociálně patologickými jevy. Dětem
je k dispozici počítač s internetem, fotbálek, šipky a velké množství společenských her.
Pořádáme i aktivity mimo klub – jednodenní výlety, kulturní akce, podzimní výjezd (3–4 dny trávíme mimo město). V létě proběhl již čtvrtý příměstský tábor.
A co nás čeká v nejbližší době?
V září navštívíme muzeum voskových figurín (Praha) a vyrazíme za sportem
(aquapark, tělocvična). Podzimní prázdniny si užijeme mimo město (tzv. podzimní výjezd) a jako každý rok se budeme před začátkem adventu věnovat
vánočnímu tvoření. Čekají nás také oblíbené „přespávačky“ v klubu.
V případě zájmu o aktivity mimo klub je nutno vyzvednout přihlášku, a to přímo v prostorách NZDM Terén.
Tímto vás rovněž zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční dne
19. 9. v čase od 8 do 18 hod.
Můžete nás sledovat na facebooku: Nízkoprahový klub Terén, kde se dozvíte
o aktuálním dění v klubu nebo na webových stránkách: www.proximasociale.cz.
Tým nízkoprahového
klubu Terén

Zábavné odpoledne se složkami IZS
KDY? 24. 9. 2017 (neděle) 14.00–18.00 hodin
KDE? Hřiště MFK Dobříš, V Lipkách
CO? Akce pro děti i dospělé, na které se můžete seznámit s vybaveností, technikou a činností
Městské policie Dobříš, Policie ČR, Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje, Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů Dobříš, Vězeňskou službou ČR – Příbram atd.
Těšit se můžete na seskok parašutistů na cíl a průlet letounu
L-410! Vstupné zdarma.
Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2017
KDY? 4. 10. 2017 (středa) 15.00–18.00 hodin
KDE? Kulturní dům Dobříš
CO? Akce pro všechny věkové skupiny zaměřená na zdravý životní
styl. Vstupné zdarma.
Běh města Dobříše
KDY? 7. 10. 2017 (sobota) od 9.00 hodin
KDE? Start/cíl Komenského náměstí
CO? Akce pro všechny věkové skupiny (dětské závody, běh pro
ženy, hlavní závod, závod štafet),vyhlášení sportovce města
Dobříše do 15 let, účast VIP hosta, sportovní vystoupení, občerstvení. Startovné na stránkách běhu.
Registrace otevřeny: www.behmestadobrise.cz
4. ročník slavnostního pochodu na Čtyřmezí
KDY? 28. 10. 2017 (sobota) od 9.00 hodin
KDE? Start od radnice města Dobříše
CO? Turisticky zaměřená akce pro všechny věkové skupiny. Vstupné zdarma.
Slavnostní pěší průvod z Mírového náměstí (cca 15 km) nebo
z parkoviště pod Studeným vrchem (tam i zpět cca 6 km) na Čtyřmezí.
Více informací k jednotlivým akcím
bude průběžně doplňováno na www.mestodobris.cz.
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Radní Vystyd mystifikuje veřejnost
V květnovém vydání Dobříšských listů se radní Vystyd ohradil proti mému tvrzení na 18. zasedání
Zastupitelstva města Dobříše, že osobně ovlivňoval pořadí zpracovávání územních studií. To se snažil vyvrátit argumentem, že neměl přímý vliv na vytvoření stávající 4. koncepce rozvoje lokalit města
Dobříše. Jako by si Radek Vystyd nepamatoval, že na vytvoření dvou předcházejících „Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříše“ přímý vliv měl:
„…změna č. 2 a 3. Koncepce rozvoje lokalit města Dobříše byly zpracovány, včetně navrženého seznamu pořadí pro pořízení územních studií, na základě ústního podnětu určeného
zastupitele pro územní plánování a předsedy komise pro místní rozvoj, pana Radka Vystyda.“
(Zdroj: MÚ Dobříš, úřad územního plánování – zápis z jednání dne 6. 4. 2017 – k vysvětlení důvodů pro
zpracování změn Koncepcí rozvoje lokalit města Dobříše.)
Radkovi Vystydovi přitom neplyne oprávnění k takovému postupu ani z pozice svěřené funkce určeného zastupitele pro územní plánování (dle stavebního zákona), ani z titulu předsedy komise pro
místní rozvoj (dle zákona o obcích).
Problém je nejen v tom, že radní Vystyd překročil své pravomoci při výkonu svěřených funkcí. V koncepcích navrhl v roce 2015 takové změny, které v pořadí zpracování územních studií upřednostnily
lokality Brodce a Úvozová – Ke Bzdince v rozporu se závaznými pravidly etapizace, stanovenými
územním plánem, která určují pořadí výstavby na území Dobříše. Rada města Dobříše tyto změny
jednohlasně schválila. Přitom nikdo z majitelů vymezených pozemků nepotvrdil, že by stál o rozsáhlou výstavbu rodinných domů v těchto lokalitách. Kdo tedy ve skutečnosti měl zájem o výstavbu
rodinných domů, není vůbec jasné. Nebo snad čtenářům ano?
Všechna výše uvedená fakta dokládám dokumenty a každý zájemce má příležitost si je ověřit na
webových stránkách uloz.to vyhledáním hesla „dobrisstudieuvozova“.
Jana Vlnasová

Reakce na příspěvek p. Vlnasové
Musím se ohradit proti tvrzení paní Vlnasové, že mystifikuji veřejnost. I když jsem se k danému tématu již vyjádřil, zkusím to znovu, a to i přesto, že předem vím, že paní Vlnasová tomu nebude chtít
rozumět.
Zdůrazňuji, že jakýkoli podnět, byť třeba ústní, musí být samozřejmě založen na pověření rady nebo
zastupitelstva města. V tomto případě šlo o pověření rady města. Rada má sedm členů z různých
volebních stran. Tudíž tvrdit, že jsem rozhodl sám a úřad koná na základě mého přímého pokynu, je
zcela a úplně mimo principy fungování města.
Paní Vlnasové přeji mnoho úspěchů v předvolební agitaci a pevně věřím, že pokud se jednou do vedení města dostane, pochopí, že odpovědně spravovat město a vše s tím spojené není nikdy o rozhodování jediné osoby. Je to o spoustě kompromisů založených na vzájemné spolupráci zvolených
zastupitelů a motivaci pracovat ve prospěch města.
Radek Vystyd
Pozn. p. Vlnasové: v zápisech z jednání Rady města Dobříše nelze dohledat žádné usnesení, které
by dokládalo výše uvedené tvrzení Radka Vystyda. Jinými slovy, neexistuje usnesení, jímž by RM
pověřila radního Radka Vystyda k předání podnětu úřadu územního plánování, ohledně změny č. 2
a č. 3. „Koncepce rozvoje lokalit města Dobříše v souvislosti se zpracováním územních studií“.

Šablony pro školy – co to je?
Co to vlastně je ta „šablona“? Jedná se o zjednodušené čerpání dotací. Zjednodušené proto, že jsou
předem definované aktivity, které si škola vybírá a sestavuje podle svých potřeb. Šablony tak mohly škole pomoci posílit personální kapacity nebo zajistit pedagogům vzdělávání v akreditovaných
vzdělávacích programech. MAS Brdy–Vltava nabízela školám ze svého území pomoc s výběrem šablon a zpracováním projektového záměru, včetně vyplnění projektové žádosti v dotačním systému
ISKP2014+. Přehled všech šablon je uveden ve výčtu níže:
Šablony pro mateřské školy:
Šablony pro základní školy:
• Školní asistent
• Školní asistent
• Školní speciální pedagog
• Školní speciální pedagog
• Školní psycholog
• Školní psycholog
• Sociální pedagog
• Sociální pedagog
• Chůva
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Další vzdělávání pedagogických pracovníků
• Čtenářské kluby a klub zábavné logiky
• Supervize a mentoring
• Doučování žáků
• Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ
• Spolupráce s rodiči, spolupráce s jinou školou
Školy mohly o šablony žádat do 30. 6. 2017 a k tomuto datu bylo podpořeno nebo byly v administrativním procesu projekty za téměř 7 mil. Kč pro 10 škol z území MAS Brdy–Vltava. A o jaké šablony byl
z našeho území největší zájem? V případě MŠ se jednalo o odborně zaměřená tematická setkávání
a spolupráci s rodiči, školního asistenta, vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické pregramotnosti a prevenci logopedických vad. Základní školy žádaly nejčastěji o prostředky na podporu doučování
žáků, školního asistenta, zavedení klubu zábavné logiky a deskových her a čtenářského klubu. Další
kolo šablon bude pro školy otevřeno v zimě 2017 nebo na jaře 2018 a MAS Brdy–Vltava opět nabízí
školám pomoc při zpracovávání projektu i následnou pomoc v průběhu realizace šablon.
Za realizační tým MAS Brdy–Vltava
Ing. Kateřina Boukalová

Pozvání (nejen) na zahradní
slavnost. Pobavíte se
a můžete najít i pomoc
Milí rodičové, děti, sociální pracovníci, učitelé, lékaři, policisté, zastupitelé města i všichni
ostatní. Srdečně vás zveme ve středu 27. září
k nám do nového dobříšského centra Farní charity Starý Knín (Pražská 271) na den otevřených
dveří a zahradní slavnost, která se bude konat
od 14 do 18 hod. Oslavíme Den charity – u příležitosti svátku svatého Vincence z Pauly. Co
chystáme? Milé hudební vystoupení, občerstvení, tvůrčí aktivity i požehnání našich nových
prostor. Zároveň budete moci nahlédnout do
našich činností. Co děláme? Pomáháme lidem
bez domova i rodinám, které nemají na růžích
ustláno – nabízíme základní sociální poradenství, volnočasové kroužky pro děti, bezplatné
služby terapeuta a speciálního pedagoga, potravinové a hygienické balíčky. Dáváme práci
sociálně znevýhodněným obyvatelům z Dobříše a okolí – maminkám handicapovaných dětí
i lidem po těžké nemoci, kteří šijí krásné a originální textilní výrobky v dílně Rukama Nohama.
Organizujeme příměstské tábory, dětský klub
i dětskou skupinu, kterými nabízíme alternativu
k přeplněným družinám a mateřským školám.
Pečujeme o ženy, které se staly obětmi domácího násilí. U nás se může každý také odreagovat
– pořádáme i tvořivé dílny.
Budeme moc rádi, pokud se přijdete podívat.
Těšíme se na vás!
ZO KSČM, Odborové sdružení Čech, Moravy
a Slezska, ZO Českého zahrádkářského svazu,
PS, Dobříš vás zvou na

PODZIMNÍ ČAJE „o páté“
pro mladé a pokročilé,
ale začínáme v 16.00 hod.
v sobotu 30. září 2017
v sále Kulturního domu Dobříš.
K poslechu a tanci vám zahraje
hudební skupina Fr. Šťastného.
Těšíme se na setkání s vámi!
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Knihovna v září: jarmark, dílna, výstava
i virtuální univerzita
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, léto budiž
pochváleno, kéž přijde zas... A vítej, léto babí!
A jaká že sklizeň vás čeká u nás?
TKALCOVSKÁ VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU
– POZOR: úterý 12. 9. od 12 do 18 hodin
Už jste někdy tkali? Přijďte si to vyzkoušet
k nám! Tkalcovské rámy k dispozici, materiál
zdarma, vstup volný.
BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ
– středa 13. 9. od 12 do 17 hodin
Rádi vám pomůžeme zabalit učebnice, které se
nevejdou do typizovaných obalů. Cena za materiál dle velikosti od 3 do 15 Kč.
FAIR DAY V KNIHOVNĚ – sobota 23. 9. od
14 do 17 hodin před knihovnou

Na jarmarku malovýrobců a chráněných dílen
před knihovnou nakoupíte spoustu originálních
výrobků: košíky, svíčky, mýdla s plastickými motivy i jiná, korálkové a jiné šperky, keramiku, prostírání, polštářky, tašky a taštičky mnoha typů,
vzorů a velikostí, zástěry a zástěrky, trička, sukně, oblečky pro miminka i maminky, háčkované
hračky, čepičky i botičky... Novinkou letošního
ročníku je tibetský obchůdek s nabídkou rozmanitého zboží.
Na jarmark navazuje program pro děti i dospělé
(viz dále).

AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 23. 9. od 17 hodin
Program pro děti i rodiče s hudbou, divadelním představením, scénickým čtením Divadla
Knihovna, výtvarnou dílnou Rodinného centra
Dobříšek a domácím občerstvením. Věříme, že
pohádka „Irská rybka“ Kočovného divadla Rózy
Blechové se bude líbit všem! Vstup volný.
TÝDEN SRDCE – pondělí 25. 9. – neděle 1. 10.
Výstava knih, které vás chytnou za srdce, ale i takových, které vám pomohou vaše srdce udržet
v kondici či ho do dobré kondice vrátit. A malý
testík s okamžitými výhrami k tomu.
Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA – do 30. 9.
Jako malou ozvěnu prázdnin vám nabídneme
krásnou dvojvýstavu: barevné snímky z evropských velkoměst sedmnáctiletého studenta
GKČ Vojty Kaisera tvoří pěkný kontrapunkt
k černobílým fotografiím z waleského venkova
ostřílené fotografky Simony Marvan Krausové.
Rozhodně stojí za vidění!
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
– hlaste se od poloviny září!
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze nabízíme seniorům první ročník virtuálního univerzitního studia. Během prvního
semestru získáte vzdělání v oboru „ČÍNSKÁ MEDICÍNA NA ZAHRÁDCE“. Téma druhého semestru si již posluchači budou volit sami. Přednášky
se budou konat v knihovně vždy v pondělí jednou za čtrnáct dní od 10 do 12 hodin. Termín
první přednášky je 2. 10.
Cena je 300 Kč za semestr (6 přednášek). Program VU3V je určen výhradně starobním či invalidním důchodcům a nezaměstnaným osobám
nad 50 let.
Přihlášky a více informací získáte v knihovně od
poloviny září.

TÝDEN KNIHOVEN
(Týden vegetariánství v dobříšské knihovně) – 2.–8. 10.
Knihovna s občerstvením? Je to tady: po celý týden domácí vegetariánské občerstvení zdarma!
A kromě toho:
Výtvarná dílna s Jíťou: VTIPNÉ DOBROTY
– pondělí 2. 10. od 12 do 17 hodin
Jedlá dílna – tak to jsme tu ještě neměli. Přijďte
od Jíti okoukat pár tipů na jednoduché dobroty, které nejdřív pobaví a potom chutnají. Vstup
volný, materiál v omezeném množství zdarma.
ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ aneb Paní z Krásné
Hory – úterý 3. 10. od 18.00 hodin

Další z monodramat Stanislavy Hoškové: „čítanková“ spisovatelka zcela nečítankově. Vstupné
50 Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 4. 10. od
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé občerstvení, kvízy a soutěže.
KINO KNIHOVNA: Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE
– čtvrtek 5. 10. od 18.00
Nový francouzsko-kanadský film, který vás dojme i pobaví.

Desetiletý Maurice a dvanáctiletý Joseph bydlí
v Paříži, kde mají příležitostí pro svá klukovská
dobrodružství více než dost. To největší dobrodružství však začne, když jim jednoho dne
maminka na kabáty přišije žluté hvězdy. Židům
v Paříži už jde o život a kluci musí uprchnout na
jih Francie – a to okamžitě a nenápadně, bez
dokladů a s minimem peněz a jídla. Před sebou
mají německé hlídky, přechod přes demarkační
čáru a cestu přes vysokohorské hřebeny. Jediné,
na co se mohou spolehnout, jsou vlastní síly,
bystrost, statečnost a instinkt. Malí hrdinové si
naštěstí při tom všem dokáží v sobě uchovat
dětství i najít čas na malé klukoviny.
Vstupné 40 Kč.
PEVNOST BOJAJÁR – pátek 6. 10. od 12 do 18
hodin
Otec Sůva se po roce vrátil a má pro vás opět
pěkně zapeklité, odporné a strašidelné úkoly!
Hů hůůů... Kdo se bojí, nesmí do knihovny. Malé
děti mohou soutěžit s velkým doprovodem –
a nebojte, loni to zvládly všechny.
ORANŽOVÝ KARAVAN PŘED KNIHOVNOU
– pátek 6. 10. od 13 do 18 hodin
Vysílily vás úkoly v Pevnosti Bojajár? V rozkošném oranžovém karavanu si můžete koupit
skvělé domácí nápoje i dobroty, slané i sladké.
Neváhejte, karavan zas tak hned nepřijede...
ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 7. 10. od 9 do
12 hodin
Máte-li mezi zaměstnanci profesionálního čajovníka, nelze než vybudovat v knihovně čajovnu. Alespoň na jeden den. Ke každé knize šálek
dobrého čaje zdarma! Výběr z několika druhů,
drobné občerstvení k tomu.
KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 8. 10. od
14 do 17 hodin
Tomáš už v knihovně nepracuje, ale má naše
čtenáře tak rád, že jim opět po roce přijde vařit několik druhů kávičky. A víte, co je ještě lepší
než Tomášova káva? Tomášovo povídání o ní.
Šálek dobrého moku zdarma je hezké rozloučení s Týdnem knihoven, nemyslíte?
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 2. do 8. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám
veškeré pokuty.
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře
– od 2. do 8. 10.
Staňte se čtenářem naší knihovny právě teď –
jako bonus vám promineme registrační poplatek na celý jeden rok – tedy do října 2018!
Milí čtenáři, doufám, že u nás v září (a během
Týdne knihoven) zažijete něco, co vás pobaví
a potěší. Už se na vás těšíme!
Z knihovny zdraví
Romana Bodorová

Dětský klub v Dobříši. Zajistíme bohatý program,
vyzvednutí ze školy i odvedení na kroužek
V dobříšském centru Farní charity Starý Knín
v Pražské ulici 271 nabízíme alternativu ke
školní družině. Dětský klub je financován z evropského fondu pro zaměstnanost a je určen
pro děti docházející na 1. stupeň ZŠ, jejichž rodiče pracují, studují, jsou na úřadu práce nebo
v rekvalifikaci. V dětském klubu se platí malý
poplatek za pitný režim, jinak je zcela zdarma.
Je otevřen od 13 do 18 hod. každý den a má

kapacitu 12 dětí. O děti se starají dvě kvalifikované pečovatelky. Děti zde čeká bohatý
program, poznají nové kamarády, zážitky, hry,
naučí se něco nového. Děti si zde mohou udělat i přípravu do školy. Jednou za 14 dní je čeká
animační aktivita, například ukázka různých
cvičení, nových výtvarných technik, jízda na
koni... Děti mohou docházet do klubu na celou
otevírací dobu nebo po určitou dobu podle in-

dividuální domluvy, mezi kroužky atd. Pečovatelky mohou děti vyzvednout ze školy a dovést
do klubu nebo i dovést na kroužky. Vše lze domluvit individuálně podle vašich požadavků.
V případě zájmu prosím kontaktujte paní Hanu
Mačkovou, tel.: 724 963 158, e-mail: mackova.
hanka@centrum.cz nebo paní Danu Čermákovou, tel.: 606 487 322.
Ivana Kropáčková
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vážné hudby (hlavně elektroakustických experimentů v 80. letech).
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál, sobota 23. září
od 19.00 hod. Pro veřejnost vstupné dobrovolné.

KULTURA ZÁŘÍ
www.kddobris.cz
 13. 9. Vladimír Větrovský – Řez plátnem
– vernisáž výstavy
Autor Mraveniště vystavuje „Řez plátnem“
v Dobříši.
Ve výstavních prostorách Kulturního domu
v Dobříši vystavuje od 13. září svá díla Vladimír
Větrovský, současný malíř, sochař a multimediální
umělec, jenž patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české výtvarné scény.
Diplomoval na pražské Akademii výtvarných
umění v oboru malba, dále studoval malbu
v Drážďanech a divadelní scénografii na DAMU.
V současnosti žije a pracuje mezi Českou republikou a Francií, a tak se touto výstavou po letech
symbolicky navrací do svého rodného kraje.
Na výstavě v Dobříši, která nese název „Řez plátnem“, představí umělec soubor obrazů mapující vývoj jeho tvůrčího procesu za posledních
několik let. Větrovský pracuje s vlastním metafyzickým vnímáním reálného světa a jeho díla
balancují na hranici mezi figurací a abstrakcí.
Charakteristické pro jeho tvorbu je suverénní
barevné gesto vyjádřené jistými tahy. Malířské
práce doplní několik soch, na nichž lze vidět
přesahy mezi malbou a prostorovými realizacemi, ve dřevě, kovu nebo pálené hlíně.
V nedávné době autor realizoval v galerii Sladovna v Písku velmi úspěšnou interaktivní expozici Mraveniště, kde se spojují všechny jeho
dosavadní výtvarné zkušenosti.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční
ve středu 13. září od 18.00 hod. Výstava potrvá do 15. 10. 2017. Otevřeno po–čt 8.30–16
hod., pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod.

 15. 9. So Fine & Ged Maloney
Hudba s duší Liverpoolu
Hráli na festivalu, líbili se, ale technické a časové důvody nedovolily, aby se spolu s vámi
dostali do tempa, které mají rádi. Tentokrát se
můžete těšit na minimálně dvouhodinový koncert plný legendárních a osvědčených hudebních pecek.
So Fine je pražský rock&popový band, v jehož
čele stojí charismatický zpěvák z anglického Liverpoolu Ged Maloney. Kapela má v repertoáru
to nejlepší z anglo-americké rockové hudby od
šedesátých let až po současnost – The Beatles,
Sting, U2, Johnny Cash, R.E.M., Bruce Springsteen, Oasis, Eric Clapton, Pink Floyd, Bob Dylan, Faith No More, The Police, Depeche Mode,
Joe Cocker, Seal, Ben E. King a další!

Zveme na hudební událost
podzimu

Ged Maloney (kytara, zpěv) – zpěvák a skladatel vyrostl v Anglii v Runcornu poblíž Liverpoolu. Již ve svých 21 letech se svou kapelou Pulse
pravidelně koncertoval ve slavném Cavern Clubu. Postupem času procestoval Ged s kapelou
celou Anglii, hrál také v Irsku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu či Rakousku. Nakonec
zakotvil v České republice, kde založil kapelu So
Fine.
Společenský sál KD, pátek 15. září od 20.30
hod. Předprodej vstupenek od 28. 8. v Trafice u Davida. Vstupné: předprodej 130 Kč, na
místě 150 Kč.
 22. 9. TO JSI TEDA PŘEHNAL – divadelní komedie se zpěvy a tanci
Hrají členové pražského ochotnického souboru
Post Scriptum. Příjemná komedie s celou řadou
vtipných gagů a melodických písniček, které
vám budou ještě dlouho znít v uších. Velmi volně inspirováno N. V. Gogolem a jeho Ženitbou.
Vezme si Agáta nakonec Podkolatova? Co dohazovačka Tekla a její tři ženichové? Kolik vodky
vypije teta Irina během představení? Závěr této
komedie je vskutku netradiční.
Na představení vás zvou pořadatelé z dobříšského ochotnického divadla Kruh, kteří pro bližší
informaci ještě sdělují, že se jedná o divadelní
ochotnický spolek, který měl být zastoupen již
při konání 12. festivalu ochotnických divadel
2017, ovšem z technických a dalších zdravotních důvodů se nemohl účastnit hlavního programu. Pořadatelé i účinkující věří, že se při návštěvě tohoto představení příjemně pobavíte.
Společenský sál KD, pátek 22. 9. od 19.00
hod. Dobrovolné vstupné.
 23. 9. Cena města Dobříše – slavnostní předání ceny + koncert
V rámci slavnostního večera bude v Zrcadlovém
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše
za rok 2016 paní Zoře Rysové za prezentaci města Dobříš v oblasti kultury, zejména ve fotografii,
a manželům Livii a Jeromovi Colloredo-Mannsfeldovým za významný podíl na hospodářském
a kulturním rozvoji ve městě Dobříš.
Od cca 19.30 hod. zahraje laureátům i všem
přítomným hostům soubor Baroque Jazz
Quartet.
Baroque Jazz Quartet vznikl ze souboru Barock
Jazz Quintet, který v roce 1975 založil klarinetista Jan Hlaváč. V něm hráli postupně členové
nynějšího kvarteta, výteční instrumentalisté
a zároveň pedagogové: flétnista a altsaxofonista
Jaroslav Šolc (Mahagon a Jazz Fragment), kontrabasista František Uhlíř patří dodnes k evropské špičce (např. jako kmenový spoluhráč
E. Viklického), bubeník Milan Vitoch (např. Bacily, Framus 5 Michala Prokopa, Andrštův Blues
Band a dal.). Uměleckým vedoucím kvarteta je
pak hráč na klávesové nástroje Eduard Spáčil,
významná osobnost taktéž v oblasti soudobé

 13. 10. Slet bubeníků – DARK SIDE OF THE
GROOVE
Na Dobříši přivítáme tuto hudební akci podruhé!!!
Již pošestnácté
bude republikou křižovat
ojedinělý putovní koncert
– festival Slet
bubeníků. Jen
jednou do roka
se sejde parta
bubeníků, aby
nadchla publikum každého
věku a vyznání. Kromě bicích, bubnů, perkusí,
hlasů a zvuků se letos do sestavy dostal i neobvyklý hudební bicí nástroj: cimbál.
Sestava 2017: Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel
Koudelka, Tomáš Reindl, Ondřej Anděra, Petr
Gaglas.
Rytmy bez hranic na tisíc způsobů. Ze Sletu bubeníků je vítaná unikátní událost, která v současné době a podobě nemá ve světě konkurenci
(recenze časopisu Report).
Každý rok jiná sestava, každý rok vytvoření nových kompozic – to je hlavní myšlenka Sletu
bubeníků. Jen jeden umělec se opakuje každoročně, a to Pavel Fajt, který patří k zakladatelům
Sletu bubeníků a který je uměleckým vedoucím
a garantem projektu.
The Dark Side of the Groove je podtitul letošního ročníku Sletu bubeníků, kterým hudebníci chtějí vzdát hold prvním hudebníkům,
kteří začali groove používat, a tím odstartovali novou kapitolu hudby, jež stvořila nové
hudební styly, jako je techno, drum‘n‘bass,
hiphop, rap, chill-outová hudba. Bubeníci se
odvolávají až ke kořenům, kdy Pink Floyd na
albu Dark side of the Moon použili sekvencer.
Bubeníci do svých rytmických kompozic hodlají začlenit samply z průkopnických dob, rozvinout je s elektronikou, bubny a cimbálem,
coby etnickým bicím nástrojem. Pod rytmy
tak budou bublat parafráze na nejstarší hudbu
stylu groove.
Společenský sál KD, pátek 13. října 2017
od 20.30 hod. Vstupné: předprodej 270 Kč,
na místě 300 Kč. Předprodej vstupenek od
4. 9. v Trafice u Davida. Rezervace vstupenek
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.:
318 521 302.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
13. 10. Slet bubeníků
18. 10. Divadlo Křoví
19. 10. Vernisáž výstavy Bedřišky Uždilové
27. 10. Adrian Bell – Night and Day – koncert
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

TĚŠÍME SE!

Společenská kronika

„To nám ty prázdniny zase utekly jako voda,“ ozývá se ze všech stran. Ale nám to
rozhodně nevadí, protože my už se moc těšíme na to, co nás v novém školním
roce čeká. Těšíme se na nové prvňáčky i na nové kamarády, kteří doplní 3. a 4. třídu. Ve škole už tak
bude 42 žáků. Těšíme se také na další posily pedagogického týmu. A samozřejmě také na to, co
všechno spolu zažijeme, co se naučíme, co objevíme.
ZŠ TRNKA tedy s nadšením vstupuje do druhého roku své existence. Podařilo se nám úspěšně projít
kontrolou České školní inspekce, rekonstruovat další prostory pro novou třídu, získat souhlas MŠMT
s navýšením kapacity školy, a tak již nic nebrání tomu, abychom se společně pustili do dalšího objevování světa kolem nás.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli s pracemi spojenými s rekonstrukcí
a přípravou nové třídy, a všem, kteří nás jakýmkoli způsobem podporují.
Nabízíme nový dramatický kroužek DIVADLO pro všechny děti od 2. do 9. třídy. Povede jej
Andrea Krejčová, která v minulém roce režírovala naši Vánoční hru. Kroužek je otevřen nejen pro
děti z TRNKY, ale i z ostatních škol. Více informací a přihlášky na a.k.dramatak@seznam.cz.
Markéta Svobodová

DOBŘÍŠEK V ZÁŘÍ
O letních prázdninách jsme v našem
centru uspořádali 6 turnusů příměstských táborů. Celým létem se prolínalo téma duhy; některý týden děti více „výtvarničily“, jiný se nesl v duchu soutěží. V jednom
týdnu si děti osvěžily angličtinu a v tom dalším
secvičily skvělé divadelní představení. Rádi bychom poděkovali především všem lektorkám
a lektorům, městu Dobříš a městské policii –
jmenovitě strážmistru Ladislavu Svobodovi,
a restauraci U Bílého lva za skvělé obědy.

VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstupné 15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro
veřejnost máme otevřenou v pondělí a ve středu od 14.30 do 16.30 hod., v úterý, čtvrtek
a pátek od 8.00 do 12.30 hod. Děti si mohou
pohrát, rodiče mají možnost zdarma využít půjčovnu knih či stolních her, získat informace, které potřebují. V úterý od 10.00 hod. a ve čtvrtek
od 9.00 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi.
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO PŘEDŠKOLNÍ
A ŠKOLNÍ DĚTI:
Moderní tance a taneční průprava – od 4 do
15 let každé úterý odpoledne, Hrajeme si společně, Hrátky s batolátky pro děti v doprovodu
rodičů v rámci dopolední herničky. Šikovné prstíky pro děti od 6 let – děti se naučí háčkovat,
plést, …, Špačkohrátky s miminky pro rodiče
a děti od 6 týdnů, Angličtina pro děti, Kurz keramiky, Dílnička pro děti od 4 do 6 let.

KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro začátečníky s hlídáním dětí, pokročilé i seniory. Počítačové setkání pro seniory.
Mistr Paleta – malířské techniky a Kurz keramiky.
MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Sobota 9. září – DOBŘÍŠEK ZBLÍZKA od 15 do
18 hod. – na zahradě u RC Dobříšek – Kouzelné
divadlo, vystoupení Taneční přípravky a Hrátek
s batolátky, malování na obličej, skákací hrad,
výtvarná dílnička, občerstvení, zápisy do kroužků, seznámení s lektory, rodinné focení. Opékání špekáčků (špekáčky vlastní, ostatní zajistíme).
Vstupné dobrovolné.
Středa 20. září – ZDRAVÉ DÍTĚ tentokrát na
téma PÉČE O DĚTSKU POKOŽKU. Kůže je často zrcadlem nemoci nebo změn probíhajících
uvnitř organismu. Je největší orgán, který tvoří
bariéru mezi vnějším a vnitřním prostředím organismu. Jak o ni správně pečovat, nám řekne
dětská lékařka MUDr. Petra Pelikánová od 10.00
do 12.00 hod. V případě zájmu zajistíme hlídání
dětí. Rezervace nutná. Informace Petra Štochlová, 603 199 265.
Čtvrtek 21. září – ČLENSKÁ SCHŮZE RODINNÉHO CENTRA DOBŘÍŠEK, Z. S. – od 18.00 do
20.00 hodin v malém sále PCST. Jste srdečně
zváni. Informace Lucie Bubancová, 608 459 559.
Středa 4. října – DÝŇOVÁNÍ od 9.00 hod. Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci z dýní a dalších
přírodních materiálů. Workshop je vhodný pro
děti od 5 let i dospělé. S sebou malý ostrý nožík a pevnou lžíci na dlabání. Rezervace nutná.
Rezervace je platná po uhrazení rezervačního
poplatku. Informace Kateřina Nekvapilová,
608 906 559.
Čtvrtek 5. října – DÝŇOVÁNÍ od 17.00 hod.
Přijďte si vyrobit podzimní dekoraci z dýní a dalších přírodních materiálů. Workshop je vhodný
pro děti od 5 let i dospělé. S sebou malý ostrý
nožík a pevnou lžíci na dlabání. Rezervace nutná. Rezervace je platná po uhrazení rezervačního poplatku. Informace Kateřina Nekvapilová,
608 906 559.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na
https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš.

Dne 20. 8. 2017 to byly již
3 roky, co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, pan
František Mašek z Dobříše.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jana, dcery Renata
a Jana s rodinami a švagr
Stanislav.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 12. 9. 2017 uplyne 110 let
od narození pana Václava Kadlece, cukráře z Dobříše. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi
na člověka, který rozdával radost a dobrou náladu.
Vzpomíná rodina.
Dne 22. 9. 2015 opustil tento svět pan
Jan Debnár.
Vzpomíná manželka Irena, děti Libor a Irena
s rodinami, švagr Jaromír a rodina ze Slovenska.

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

Pozvání na září
V neděli 10. září 2017 od 10.30 hodin zveme
na vernisáž výstavy MEZI NEBEM A ZEMÍ / fotografie z peruánských And / Jiří Lindner. Výstava se koná v Pastoračním centru sv. Tomáše
v Dobříši a potrvá do 12. října 2017.
Ve středu 20. září od 19.30 se koná přednáškové
setkání s autorem této výstavy, Ing. Jiřím Lindnerem, Ph.D. – v Pastoračním centru sv. Tomáše.
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
Zámek Dobříš

Změna termínu koncertu
Vážení přátelé hudby a podporovatelé dobříšských varhan, z programových důvodů dochází
ke změně termínu 4. benefičního koncertu pro
varhany. „Romantický večer“, ohlášený na neděli 24. 9. od 19.00 hod., se přesouvá na neděli
8. 10. Hodina zahájení 19.00 hodin a místo, zámek Dobříš, Zrcadlový sál, se nemění. Na koncertě zazní skladby od J. Brahmse, A. Dvořáka,
B. Bartóka a F. Chopina v podání Heleny Weiser
– klavír, Romana Patočky – housle, Zdeny Klou- Také v letošním roce je nám potěšením vás pozvat na tradiční Svatováclavskou slavnost,
bové Puklické – zpěv.
Děkujeme za pochopení. která se uskuteční v sobotu 16. září od 10 do
16 hodin. Připravený máme bohatý program –
kostýmované prohlídky s hudebním doprovodem dětí ze ZUŠ Dobříš, výstavu historických
kol v expozici a taneční vystoupení spolku KUS
V červnu tohoto roku byl Zastupitelstvem města Žen, také v expozici zámku. Ve francouzském
Dobříše odsouhlasen finanční dar ve výši 100 ti- parku je připraven nabitý program. Na děti busíc korun na opravu kruchty ve farním kostele dou čekat pohádkové postavy, k vidění budou
Nejsvětější Trojice v Dobříši. Oprava kruchty je šermířské souboje a sokolník předvede ukázky
plánována v souvislosti se stavbou nového ná- se svými dravci. Odvážlivci pak mohou hledat
stroje, vestavěného do původní varhanní skříně poklad v pivovarských sklepích. Na nádvoří vás
z dílny Josefa Vanického. Na podzim dojde k vý- čeká degustace a prodej vína, své umění zde
měně poškozených podlahových prken a nos- předvede umělecký kovář, něco dobrého na zub
ných trámů a zkontroluje se statika.
pak prodají cukráři a pekaři a těšit se můžete i na
další stánky s různými suvenýry a občerstvením.
Ochutnat na nádvoří budete také moci ryby
a rybí výrobky z našich sádek Colloredo-Mannsfeld Dobříš. V Galerii JCM můžete ještě navštívit

Plánovaná oprava kruchty

Vážení spoluobčané,

www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně: úterý–neděle
září–červen
8.00–16.30
červenec–srpen 9.00–17.30
ZÁŘÍ 2017
1. 7. – 30. 9. Výstava historických kol
Zámecká expozice, běžné vstupné
1. 7. – 30. 9. Galerie JCM – Výstava moderního umění – Boty, bubáci a zajíci
16. 9. Svatováclavská slavnost (10.00–16.00)
27. 9. a 28. 9. Rytířský turnaj v anglickém
parku
zajímavou výstavu moderního umění výtvarnice Xénie Hoﬀmeisterové – Boty, bubáci a zajíci.
V Konírně se bude také prezentovat výstava
o firmě Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o.
Pro milovníky středověkých soubojů připravujeme vystoupení skupiny Traken v anglickém
parku. Rytířské turnaje na koních a souboje můžete obdivovat 27. 9. od 17.00 a 28. 9. od 14.00
hodin. V září nás na zámku čeká také spolupráce
s filmaři, proto prosíme, sledujte naše webové
stránky, kde bude omezený provoz ohledně natáčení upřesněn.

CHOVATELSKOU VÝSTAVU

po prázdninové odmlce naše Základní organizace ČZS Dobříš chystá
několik novinek pro letošní podzim.
Tradiční jsou výlety spojené se sklizní rakytníku
na farmě REKOW – poprvé pojedeme společně
od moštárny v pátek odpoledne 8. 9. v 15.00
hod. a v sobotu 9. 9. v 8.00 hod. Kdo bude mít
zájem na zpracování sklizeného rakytníku, je
možné jej zpracovat přímo na moštárně. Pokud
budete mít zájem zúčastnit se buď sami, nebo
s celou rodinou, přihlaste se u předsedy ZO ČZS
každou sobotu dopoledne na moštárně (musíme s majitelem dojednat vstup na plantáž).
V loňském roce jsme na moštárně zpracovali
celkem 27,6 t jablek a vylisovali jsme 19 300 l
moštu. V letošním roce je v okolí Dobříše velký
nedostatek ovoce všeho druhu.
S našimi partnery, ovocnáři v Truskovicích, jsme
se dohodli na nákupu ovoce pro občany na zimní uskladnění a nákupu jablek pro moštování.
Jak mnozí z vás víte, poprvé jsme tuto spolupráci vyzkoušeli velmi úspěšně již vloni. Kdo máte
zájem o zakoupení jablek na uskladnění, objednejte si potřebné množství buď osobně na moštárně nebo na e-mailu agrooil@volny.cz. Cena
zatím není stanovena, chceme pro nákup vybrat
zálohu 15 Kč/kg a při převzetí zboží si zájemce
jablka v případě nutnosti doplatí. Ovoce platíme při dodávce hotově, proto musíme vybrat

zálohu. Jablka na moštování, při současném nedostatku ovoce, budou stát 4 Kč/kg. Přesto jsme
rozhodnuti jisté množství nakoupit, abychom
mohli občanům nabídnout čerstvý kvalitní jablečný mošt. Prodej bude zahájen 15. 9. na naší
moštárně a cena bude stanovena podle nákladů
na zpracování.
Zahrádkářský svaz ČR v letošním roce slaví 60 let
od svého založení. Součástí oslav je i evropská
výstava EUROPOM na Floře Olomouc. Kdo by se
rád na tuto jedinečnou výstavu podíval, pojedeme dne 7. 10. 2017. Přihlaste se rovněž každou
sobotu na moštárně osobně nebo na e-mail:
agrooil@volny.cz, abychom mohli objednat dopravu.
Vážení spoluobčané, jak víte, máme velký problém (v podstatě nesmyslný) se založením nové
zahrádkové osady Bzdinka, kde máme již tři roky
pronajatý pozemek od soukromého majitele
pro tento účel. Dne 12. 9. bude zastupitelstvo
již poněkolikáté rozhodovat o tom, zda bude
možné osadu vybudovat. Chceme vás všechny
požádat o pomoc a podporu v této nepříjemné
situaci. Kdo nás chcete podpořit, navštivte nás
každou sobotu dopoledne na moštárně a zúčastněte se jednání zastupitelstva. Podpořte
nás, vždyť poslední osada Brodce II byla založena v roce 1990.
Těšíme se na setkání a spolupráci a na vaši návštěvu na moštárně.
Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

9.– 10. září 2017
Parčík u pomníku Jana Husa
Výstava je otevřena:
So 8.00–16.00; ne 8.00–15.00

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 533 311,
www.mestodobris.cz

Redakce DL: p. Nikol Sevaldová
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Z důvodu opravy podlahy je nutné uvolnit prostor kůru, a proto bylo provedeno snesení prozatímních varhan z kruchty dolů do zádní části
kostela, kde budou nadále sloužit pro doprovod
bohoslužeb. Nástroj byl rozebrán na jednotlivé
díly, které byly sneseny po schodech a spuštěny
po lanech. Práce na rozebrání varhan proběhla v pátek 11. srpna, a v sobotu 12. srpna byly
varhany opět složeny a naladěny panem varhanářem Václavem Válou a ve večerních hodinách
předány k dalšímu užívání.
Text a foto Ivo Kylar

Český svaz chovatelů Dobříš
vás zve na tradiční
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Cena Josefa Vavrouška byla udělena občanovi
našeho města
V poslední době zaznamenávám v DL příspěvky prozrazující zvýšený zájem o řadu iniciativ
týkajících se vzhledu našeho města – prostředí,
v němž žijeme.
V této souvislosti bych ráda upozornila na akci
pořádanou každoročně nadací „Partnerství –
lidé a příroda“.
Je to udílení Ceny Josefa Vavrouška – prvého
mezinárodně uznávaného polistopadového ministra životního prostředí.
Smyslem ceny je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj.

Středověké dobrodružství
světlušek

Tento, již 21. ročník, se konal ve spolupráci s Radou vlády pro udržitelný rozvoj a záštitu nad
akcí převzal premiér České republiky, Bohuslav
Sobotka.
Letošní cena byla za mnohaletou obětavou činnost udělena občanu našeho města, MVDr. Jaromíru Bláhovi.
Jaromír Bláha je zároveň prvním a dosud jediným Čechem, který převzal v r. 2014 prestižní
cenu mezinárodní organizace EuroNatur.
V. Schillerová

Kulturák nebo knihovna?
První polovina tohoto roku se nesla ve snaze města o zbourání staré zchátralé budovy kina v Dobříši
a postavení nějaké nové smysluplné budovy. Město nechalo vypracovat nový projekt, který zrušil
úmysl postavit zde knihovnu a nahradil ji spolkovým domem, potažmo spíše novým kulturákem. Na
prvním kulatém stolu se nám snažili představit tento projekt a musel jsem uznat, že jsem po dlouhé
době neměl žádných námitek a dokázal jsem se se záměrem ztotožnit a celkově se mi i projekt líbil.
I když by se v něm vždy daly udělat úpravy, které by mohly více vyhovovat zadanému záměru. Co
víc, město Dobříš by konečně dostalo pořádnou budovu pro kulturní akce, jakými jsou divadelní
představení, hudební produkce a dokonce i kino, čímž by skončilo provizorium KD v budově místní
synagogy. Využívat menší sály pro místní spolky by byl jenom bonus, ale nemusela by to být priorita.
Myslím, že je zde hospod a jiných podobných podniků, kde se mohou spolky scházet, dost, a alespoň by podpořily místní podniky, což jako Okrašlovací spolek města Dobříše děláme pravidelně již
nějakou dobu.
Bohužel přišel v našem městě standardní kotrmelec a dobrý projekt byl nahrazen zase něčím jiným.
V současnosti považuji prostory, které využívá místní městská knihovna, za dostačující, a pokud by
chtělo město rozšiřovat pole působnosti, vždy by mohlo udělat další pobočku, třeba na Větrníku,
kde jsou lidé od knihovny opravdu vzdáleni. Považuji práci, kterou pracovníci knihovny odvádějí, za
výbornou, ale jenom protože knihovna je přesně tam, kde má být, a to v dosahu škol, bez zdlouhavého přesunu tříd přes náměstí. V tomto bohužel nebudu nikdy zastáncem přesunu. Město Dobříš
by se proto mělo soustředit na vybudování smysluplného sídla kulturního střediska, které by si daleko více zasloužilo nové prostory pro rozšíření svých aktivit.
Petr Kadlec, předseda Okrašlovací spolku města Dobříše

Letní zpráva Okrašlovacího spolku Dobříš
Léto pomalu spěje ke svému konci a nutno říci, že se vydařilo. Koupání v Papeži si užilo a zatím užívá dosti našich spoluobčanů. Také jsme se koupaly, ale na záhonky, které jsme na jaře zřídily, jsme
nezapomněly, zalévaly jsme a plely, aby naše snažení nepřišlo vniveč. Parno dávalo rostlinám i nám
zabrat, zvláště, když Dokas nezalil. Nechtěly jsme, aby záhony dopadly jako v zanedbané Prokopově
zahradě. Se záhony růží u pomníků padlých to vypadalo špatně, nikdo je neplel a neostříhal odkvetlé růže. Tak jsme to udělaly. Na záhony navazuje vysázený pruh květin směrem k čekárně u sokolovny, a tak jsme se do pletí a stříhání také daly. To musíme ještě dokončit. Co ale nebudeme dělat, tak
to jsou zarostlé záhony kolem městského úřadu a záhony u parkoviště před ním. Vodotrysk u pošty
byl dán do provozu a určitě mnoho lidí a dětí potěšil, my jsme vyplely metrové kopřivy a množství
plevelu kolem oken pošty, aby celkový obraz při spuštění vodotrysku nebyl narušen tak ošklivým
zákoutím.
Tři rozkvetlé sloupy, které byly postaveny na náměstí, nakonec vandalové tak neponičili, horší pro
ně bylo sucho. Při této práci jsme si uvědomily, že se vlastně žádný starosta nepokusil obraz náměstí
změnit, všem to bylo jedno. Velké projekty, revitalizace a kulaté stoly nikam nevedou. Nic se skutečně nedělá, a když už se něco udělá, tak se to nechá zanedbat zrovna tak jako Prokopova zahrada.
Zjistily jsme, že upravené náměstí mají v Mníšku pod Brdy, Sedlčanech a Kytíně, kde jsme se byly
podívat. V Kytíně místní obyvatelé chválili svého starostu za péči, jakou vesnici věnuje. Stará Huť je
také upravená, na údržbu zeleně využívají brigádníky z řad studentů.
Podle toho, jak se stará o úpravu Dobříše naše zastupitelstvo, tak to nikdy lepší nebude.
Zdraví vás Helena a Maruška

TJ Sokol Dobříš vás srdečně zve na drakiádu,
která se bude konat za příznivého počasí v sobotu 7. 10. na louce za rybníkem Bzdinka.
Sraz ve 14.00 hod. u sokolovny nebo ve 14.30 hod. na louce za Bzdinkou. Těšíme se na
vaši účast s vlastním drakem a špekáčkem na opékání. Pro děti jsou připraveny sladké odměny.
Za deštivého počasí se akce ruší!
Věra Kolářová

V červenci se světlušky z Dobříše vydaly na
dva týdny do jižních Čech, kde je čekalo tradiční táborové dobrodružství. Tentokrát se
ocitly v hlubokém středověku, v království,
kde vládl zlý král. Přestože život v království
nebyl snadný, světlušky se statečně vyrovnávaly s intrikami hamižného krále. Postupně
však zjistily, že v království žije právoplatná
dědička, která netuší, že je urozené krve a kterou nynější král v jejím dětství odstranil z království. Přesvědčit dívku o jejím původu, vymyslet plán, jak porazit krále a dosadit na trůn
spravedlivou princeznu, nebylo snadné, ale
díky odvaze se to světluškám povedlo a tábor
byl zakončen korunovací dědičky. V průběhu
tábora se světlušky také vydaly na výlety do
okolí, plnily mnohé zkoušky, na táboře navštívily starší skautky a skauty, koupaly se či si vyzkoušely noční hlídky.
Závěrem bych ráda poděkovala městu Dobříš,
díky jehož podpoře mohla děvčata letos na
táboře spát v krásných nových stanech, a děkuji též všem vedoucím i světluškám za pohodově prožité dva týdny.
Za 2. roj Lampyris Dobříš
Zuzana Vonková, Střelka
Spolek Zrak pro život, z.s., pořádá již
4. kurz pro zlepšení zraku přirozenou cestou

DOBRÝ ZRAK BEZ BRÝLÍ aneb
Naučte se používat oči zdravě!
•
•
•
•

Cítíte oční únavu, pálení v očích nebo máte
migrénu?
Zhoršuje se vám zrak věkem a slýcháte, že to
tak musí být?
Jak ochránit zrak u dětí, které používají mobily?
Chcete se dozvědět, jak se zbavit brýlí?

14. 10. 2017, Pastorační centrum sv. Tomáše
v Dobříši od 9.40 hod.
Info a přihlášky: www.lepsioci.cz nebo na tel.:
603 553 791.
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Nový cvičební rok
v Sokole
Prázdniny utekly jako voda a v sokolovně už
se zase cvičí. Cvičení bude zahájeno v prvním
zářijovém týdnu od 4. 9. Oddíly, které začnou
cvičit později, informaci s předstihem zveřejní.
Nabídka sportovního vyžití je opravdu pestrá:
aerobik, rope skipping, tancování, cvičení pro
děti, florbal, volejbal, nohejbal, zdravotní cvičení a tento rok opět budou cvičit i batolátka. Více
informací o jednotlivých oddílech se dozvíte na
našich webových stránkách www.sokoldobris.
cz, na facebooku https://www.facebook.com/
TJSokolDobris/ nebo na nástěnce TJ Sokol.
A co nás tento rok čeká?
V sobotu 9. 9. od 9.00 do 13.00 pořádá oddíl
žen v sále sokolovny bazar oblečení, obuvi
a sportovního vybavení.
I Sokol se zapojí do akce Dobří(š) v pohybu konané 10. 9. Těšit se můžete na opičí dráhu v sokolovně, kterou mohou přijít zdolat děti i dospělí, a „Florbalový festival“ ve sportovní hale.
Tento cvičební rok je rokem sletovým. V naší
jednotě se budou nacvičovat tyto skladby: pro
předškoláčky NOTY – informace u cvičitelek
předškoláčků, žactvo nacvičí skladbu DĚTI, TO
JE VĚC – info Lenka Kohoutová, dorostenky
a ml. ženy – SILUETY – info Gita Otavová, ženy –
CESTA – info Marcela Šťástková a muži – BORCI
– info Josef Kopelent.
Během sletového roku bude pořádáno několik
doprovodných akcí. Hned v září proběhne Dobříší Sletová štafeta, a to v neděli 24. 9. K této akci
bude jednota pořádat doprovodný program
– Týden otevřených dveří od pondělí 18. 9.
do pátku 22. 9. Přijďte si nezávazně zacvičit do
sokolovny a vyzkoušet si nejrůznější cviky, hry
a sporty. V sobotu 23. 9. se odpoledne bude
konat Hraní v přírodě pro děti i dospělé v lese
nad rybníkem Bzdinka – budete si moci vyzkoušet střílení z praku, práskání bičem, hod hvězdicí, rozdělávání ohně pomocí křesadla, pro děti
budou připraveny lanové překážky a drobné
soutěže. V neděli 24. 9. bude uspořádána slavnostní Sokolská akademie, kde oddíly předvedou svá vystoupení a odpoledne vás zveme
do kulturního domu na divadelní představení
Lotrando a Zubejda, které odehrají žáci 1. základní školy. Podrobnější informace ke všem akcím budou vyvěšeny.
Za TJ Sokol Dobříš
Gita Otavová

Online verzi Dobříšských listů
najdete na nových webových stránkách
www.DLonline.cz
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Nejširší výběr dětských sportovních kurzů
pro děti!
V Aerobik studiu Orel Dobříš startujeme již 14. sezónu cvičení pro všechny věkové kategorie. V letošním roce navíc jako jediní v Dobříši otevíráme kurzy cvičení miminek již od 3 měsíců.
Zápisy na všechny kurzy proběhnou hned první týden od 4. září, vždy v pondělí až čtvrtek od 12 do
17 hod. v budově orlovny, ulice 28. října 451 (za Penny Marketem, pod budovou Policie ČR).
První cvičební lekce pak proběhnou v týdnu od 11. září dle rozvrhu.
kurz
MIMINKA 1
MIMINKA 2
MIMINKA 3
BATOLÁTKA ST
BATOLÁTKA PÁ
DNS – ŠKOLIČKA
DNS – PŘEDŠKOLÁČCI
DNS – ŠKOLÁCI
MINI TANEČKY
MINI AEROBIK
ROZTLESKÁVAČKY
GYMNASTIKA

věk
3–6 MĚS.
6–9 MĚS.
9–12 MĚS.
1–3 ROKY
1–3 ROKY
3–4 ROKY
4–6 LET
6–9 LET
4–6 LET
5–9 LET
6–10 LET
6–10 LET

den
ÚT
ÚT
ST
ST
PÁ
ST
ST
ST
ÚT
ČT
ST
PO

čas
9.30
10.45
9.30
10.45
10.00
15.00
16.00
17.00
14.00
16.00
15.00
13.30

kurz
věk
den čas
DĚTSKÁ JÓGA
6–10 LET ČT 15.00
DĚTSKÝ AEROBIK
9–14 LET
ST 16.00
STEP AEROBIK
9–14 LET PO 17.00
ZUMBA & DANCE
9–14 LET ÚT 16.00
MTV DANCE
9–14 LET ÚT 16.00
HIP-HOP
OD 9 LET
ST 17.00
HOOPING (OBRUČE)
8–14 LET
ST 14.00
PŘÍPRAVKA ZÁVODNÍ AEROBIK
OD 5 LET PO, ČT 16.00, 15.15
ZÁVODNÍ ZUMBA TEAM DĚTI
9–16 LET ÚT, ČT
17.00, 17.30

Podrobné informace k jednotlivým dětským kurzům naleznete na našich internetových stránkách
www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním facebooku ASOD.
A pokud stále váháte, který kurz je ten pravý, tak přijďte v neděli 10. září na den otevřených dveří!
V rámci akce Dobří(š) v pohybu jsme pro vás připravili ukázkové lekce většiny nabízených kurzů.
Program proběhne od 10 do 14 hod. Těšíme se na vás!
Tým ASOD

Tábor Zlatého listu 2017, Hvězdná brána
Letos se tábor konal, stejně jako minulý rok, pod Ostrým vrchem, na téma seriálu Hvězdná brána. Byli
jsme vojáci, kteří bojovali proti Goauldům. Prozkoumávali jsme různé planety, abychom našli součástky, plány a vylepšení pro zbraň, kterou porazíme jejich vládce Apophise.
Součástí tábora byly jako každý rok
i táborové ohně se scénkami, noční
bojovky, čajovna, dvoudenní výlet po
okolí tábora, společné hry se skautkami
a olympiáda.
Myslím si, že tábor se povedl a všichni
si ho užili nejen díky novějšímu a hezčímu prostředí.
Děkujeme městu Dobříš za podporu.
Smíšek

Taekwon-do ITF
Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho
studentů po fyzické, psychické i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl
řídit každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný
duch. V České republice se taekwon-do cvičí
od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše
škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled zde působí mezinárodně uznávaný ko-

rejský velmistr HWANG HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je kladen nemalý důraz
na výuku umění sebeobrany. Naše činnost je
zaměřena především na mládež školního věku,
ale členskou základnu tvoří i děti předškolního
věku, senioři a dokonce i celé rodiny.
Tréninky probíhají vždy pod dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky
na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku.
Začínáme v září a první
měsíc tréninků je zdarma. Přijď si zacvičit i ty!
Pro více informací navštivte naše webové
stránky: www.tkd.cz.
Aneta Poklopová,
Ge-Baek Hosin Sool
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Program zápasů
MFK Dobříš – září
Muži A
2. 9. sobota 10.15 Petřín Plzeň – MFK Dobříš
9. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – Přeštice
16. 9. sobota 10.15 Aritma Praha – MFK Dobříš
23. 9. sobota 16.30 MFK Dobříš – Klatovy
1. 10. sobota 16.00 SK Rakovník – MFK Dobříš
Muži B
10. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Chlumec
24. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Dal. Dušníky
30. 9. sobota 16.00 Rožmitál – MFK Dobříš B
Dorost starší (mladší)
2. 9. sobota 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Písek B
16. 9. sobota 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Třeboň
30. 9. sobota 10.15 (12.30) MFK Dobříš – Táborsko B
Žáci starší (mladší)
3. 9. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Sp. Příbram
15. 9. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Beroun
1. 10. neděle 10.15 (11.55) MFK Dobříš – Švermov
Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky www.mfkdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!
Radim Weber, MFK Dobříš

Sportovní gesto Slovanu
Liberec
Pro Dobříš významné utkání 2. kola fotbalového
turnaje MOL Cupu se Slovanem Liberec přineslo ještě po několika dnech zajímavé zakončení.
Liberecký trenér, pan Jindřich Trpišovský, se vyjádřil v rozhovoru mimo jiné takto:
Jsem hrozně rád, že jsme takové utkání absolvovali. Hrálo se ve skvělé atmosféře na skvěle připraveném hřišti. Soupeř hrál velmi bojovně, ale zároveň v duchu fair-play. (...) Nakonec jsme ale zápas
zvládli a, i když měl soupeř více šancí, než bych si
asi přál, jsme spokojeni.
Na jeho slova reagoval výbor MFK Dobříš
mailem hostujícímu týmu:
Dovolte nám, abychom jménem výboru MFK
Dobříš, hráčů, funkcionářů a příznivců, poděkovali Vám všem, účastníkům turnajového utkání na
Dobříši. Děkujeme Vám za seriózní, korektní jednání a vystupování. Vážíme si slov pana Trpišovského v rozhovoru k tomuto utkání. Přejeme Vám
mnoho úspěchů ve Vaší fotbalové činnosti.
Vzápětí reagoval i ředitel klubu z Liberce, Libor
Kleib:
Dovolte i mně, abych poděkoval vašemu oddílu za
přípravu utkání a kvalitní pořadatelskou službu,
kterou někdy postrádáme i v první lize. Přeji vám
hodně sportovních úspěchů a vysoké návštěvy
na vašich mistrovských utkáních. Po dlouhé době
jsem viděl i našeho bývalého hráče Filipa Dorta
a mám radost, že se mu daří. Přestože to máte
blíže na jiné ligové stadiony, rádi vás přivítáme při
jakékoli příležitosti na našem stadionu.
Výbor MFK Dobříš si vysoce váží tohoto ocenění
z týmu naší nejvyšší soutěže.
(rw)

700 startů a 7. místo na dětské olympiádě
Vítězstvím v jedné z dětských kategorií na prestižních štafetách zakončili dobříšští orientační
běžci koncem června jarní část letošní sezóny.
Ve výčtu úspěchů se obzvláště vyjímá jedno
opravdu vysoké číslo – jen během jarních měsíců startovali členové OK Dobříš na některé ze
svých soutěží celkem 700krát! Náročný to výkon
jak po stránce sportovní, tak co se týče organizace v rámci klubu.
Aktivní účast na závodech přináší i dobré výsledky. Závodníci OK Dobříš již tradičně obsazují
přední místa v krajských soutěžích a ti nejlepší
se prosazují i na republikových závodech. Vrcholem jarní sezóny byla v žákovských kategoriích bezesporu Olympiáda dětí a mládeže v Brně, kam
se sjely výpravy jednotlivých krajů z celé ČR. V barvách Středočeského kraje startoval i dobříšský
závodník a student Gymnázia K. Čapka Dobříš, Martin Snížek. V olympijských závodech si vedl velmi
dobře – v soutěži štafet získal 7. místo a svými body přispěl k třetímu místu Středočeského kraje
v celkovém hodnocení dětské olympiády. Pro Martina byla účast na této akci krásným zážitkem, pro
něj i ostatní děti z oddílu pak navíc dobrou motivací do dalšího sportování.
Závodní sezóna pokračuje na podzim, kdy nás čekají další závody včetně mistrovství republiky.
Orientační běžci už teď pracují na tom, aby výčet sportovních úspěchů byl koncem roku ještě zajímavější.
Kamil Arnošt, OK Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc červenec 2017
Pokuty celkem: 27 800 Kč
Celkem přestupků: 129
FOTO stání v protisměru
Ulice Fr. Průši. Stání na chodnících, v protisměru
a nedodržování metrů – je zde špatná průjezdnost vozidel. MP přestupky řeší příkazy na místě,
dříve blokovými pokutami.

1. 7. 2017 v 17.50 hod. Zabouchnuté dítě
v autě. Stalo se u Kiku na Prachandě, kdy matka nechala klíče od vozu v autě a zabouchla si.
Auto už nešlo otevřít. Uvnitř vozu měla půlroční
dítě. Přivolaní hasiči auto otevřeli, vše dopadlo
dobře.
Vandalismus neustává. Stalo se: kontejnery
u 2. ZŠ někdo převrátil a vysypal, kontejner na
oděvy u „Bedřicha“ – byly vypáčené dveře, dále
zničený provozní řád placeného stání na alejce.
Z lavičky na Mírovém náměstí někdo vzal 2 šrouby. Poškozený Skatepark v Lipkách: zadní vrátka
vypáčená, poškozené pletivo ve vrátkách, pletivo bylo hozené a sešlapané na zemi.
8. 7. v 10.00 hod. Dopravní nehoda na čerpací stanici Shell. Nehoda tří vozidel. Bez zranění.
Strážníci na místě řídili dopravu a v součinnosti s PČR pomáhali ztotožnit všechny přítomné
a provedli dechové zkoušky na alkohol. Na
2 hodiny byla odkloněna doprava z příjezdu od
dálnice.
9. 7. v 10.04 hod. Mrtvý divočák. Ležel na silnici u Chotobuše. Zřejmě po dopravní nehodě.

Strážníci zajistili odvoz, spojili se s místním revírníkem. Další mrtvý divočák ležel u staré cesty na
Budínek za dálničním mostem, byl taktéž vyrozuměn příslušný lesník.
14. 7. ve 20.25 hod. Znovu se opakující útoky
agresivního kocoura. Oznámil občan z části
města Na Ligruse, u čp. 1326. Kocour strakáč,
cca 10 kg. Údajně napadá lidi a děti v této ulici,
zejména při setmění a za svítání. Majitele se zatím nepodařilo zjistit. MP byla požádána o časté
kontroly. Bohužel se zatím nepodařilo kocoura
spatřit, natož chytit.
15. 7. v 10.00 hod. Onanista na veřejných WC.
Muž masturboval na dámských veřejných WC.
Byl zadržen. Věc řeší PČR.
16. 7. v 9.45 hod. Stížnost na používání hlučných strojů, jednalo se o ulici Zborovská. Sekačky, motorové pily apod. mohou občané
používat v neděli do 11 hod., a to dle nařízení
v obecně závazné vyhlášce města Dobříše
č. 3/2016.
20. 7. v 10.00 hod. Anonymní oznámení. Místní žena viděla masturbujícího muže u rybníka
Bzdinka. Toto prováděl vsedě na přilehlé lavičce.
Popis: modré triko, černé vlasy, věk cca 30 let
a sportovní postava. Bohužel se nám nepodařilo popsaného muže na místě ani v blízkém okolí
dopadnout. Evidujeme tuto výtržnost i v anglickém parku u mostíku. Popis totožný. I přes časté
kontroly a pochůzky jak strážníků, tak policistů
se nadále nedaří muže určeného popisu dopadnout. Kontroly však trvají. Žádáme ženy, aby
případně tuto zkušenost s výtržníkem oznámily
ihned, a ne až druhý den, jak tomu tak většinou
bývá.
21. 7. Rušení nočního klidu. Stalo se u rybníka Papež ve 23.30 hod. Hlasitá hudba. Poté ve
23.45 hod. stížnost na ruch u restaurace na náměstí. V prvém případě se jednalo o svatbu, kdy
hudební produkci ihned ukončili, a ve druhém
případě vadilo stěžujícímu občanovi mluvení
4 osob u restaurace. Osoby byly upozorněny,
aby se zdržely hlasitých projevů.
21. 7. Rušení nočního klidu zaznamenávají
v letním období strážníci častěji. Jedná se o hluk
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z restaurací, ze zahrádek, ale lidem vadí i běžné
povídání si mezi sebou při ohni na zahradě, opilecké přebíhání z restaurací do restaurací a např.
i noční troubení z vozidel. Noční klid začíná ve
22 hod. a končí v 6 hod. ráno. Strážník může za
prokázaná porušení nočního klidu udělit příkaz na místě, nově až do výše 10 000 Kč. Rušení
nočního klidu, která probíhají po celém městě,
nelze vždy zcela podchytit. Jedná se hlavně
o přesunutí občanů z restaurací do svého bydliště. Tato rušení jsou ovšem krátká a mnohdy
nemáme již co řešit, když se na místo dostavíme.
25. 7. Zaparkoval s náklaďákem na chodník
uprostřed náměstí. Strážníci řešili přestupce,
který s nákladním vozem zaparkoval přímo na
náměstí na chodník. Přestupce však odmítal
zaplatit na místě pokutu příkazem. Ve výše popsaném jednání je spatřováno podezření ze
spáchání přestupkového jednání o silničním
provozu. Jiní účastníci provozu na pozemních
komunikacích než chodci nesmějí chodníky
nebo stezky pro chodce užívat, pokud není
v tomto zákoně stanoveno jinak. Stání vozidel
na chodníku je povoleno jen v případě, že je
zde umístěna dopravní značka umožňující stání
vozidla na chodníku s dodatkovou tabulkou vyznačující způsob takového stání. V místech stání
výše popsaného vozidla není a nebyla umístěna
žádná dopravní značka umožňující na chodníku
s vozem stát. Z důvodů, že věc nebylo možno
projednat na místě příkazem, byla věc postoupena do správního řízení.
Zapsala strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš
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Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021.
Kontaktovat nás můžete na tel. 724 077 264.
Kája – k adopci, 6–8 let,
16 kg, v útulku od dubna
2017
Kája je velmi milý, chytrý,
mazlivý a přátelský pejsek,
který miluje společnost lidí.
Je to tak trochu komediant
a za pamlsek je schopný a velmi ochotný naučit se nejrůznější triky. S fenkami si rozumí, se
psy – samci – dle sympatií, nedoporučujeme ho
ke kočkám. Vhodný především do bytu, možná
adopce i ke starším lidem.
Alík – k adopci, 8 let, 10 kg,
kastrovaný, v útulku od října 2016
Alík pochází ze smečky
6 psů, kteří zůstali po zemřelé majitelce osamoceni, příbuzní je nechtěli. Je zvyklý
na přítomnost psů i koček. Důvěru v cizí lidi získává pomaleji, o to větší mazel to ale následně
je. Hodil by se spíše ke starším lidem, kde by měl
svůj klid, hodného páníčka a teplý pelíšek.

Bojar – k adopci, 5 let,
18 kg, kastrovaný, v útulku od února 2017
Bojar je k dospělým i dětem přátelský, ale vztah
si k nim musí postupně
vytvořit. Je velmi čistotný. Hodil by se především do bytu, kde by byl
v kontaktu s majitelem, nemá rád samotu, a tak
pro něho bouda na zahradě není vyhovujícím
řešením. Nesnese se s ostatními psy – samci,
s fenkami problém nemá. Nedoporučujeme ho
ke kočkám.
Rita – k adopci, 2 roky,
35 kg, v útulku od října
2016
Rita pochází ze smečky
6 psů, kteří zůstali po zemřelé majitelce osamoceni, příbuzní je nechtěli.
Zpočátku byla bázlivá,
v dočasce se velmi zlepšila. Neuměla chodit na vodítku – i toto už
skvěle zvládla, jen občas reaguje na procházce
negativně na některé psy. Rita je hodná fenka,
zvyklá na malé děti, miluje lidi a hlazení (zároveň ale za plotem umí působit i jako hlídač). Je
vhodná především na zahradu k rodinnému
domku a k aktivnímu páníčkovi, ale jistě by si
rychle zvykla i na byt. Raději pouze jako psí jedináček.

sobota

21 | 10 | 2017

GENERÁLNÍ PARTNER

KARNEVALOVÝ

MEJDAN PRO DĚTI
Inzerce

DISKOTÉKA · SOUTĚŽE O CENY · VYHLÁŠENÍ SUPER MASKY · KOKTEJLOVÝ BAR

od 14:00 do 18:00 hodin
vstupné 50 Kč pro děti i dospělé

Nový
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NOVÝ SMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Pozvánka
Zveme občany naší obce na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se koná v pondělí dne 11. 9. 2017 od
18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu.

Inzerát
Na období září 2017 – leden 2018 přijmeme
brigádníka na údržbu veřejných prostranství
obce. Podmínkou řidičský průkaz typu B, zkušenost práce s komunální mechanizací výhodou. Podrobnější informace a přihlášky v kanceláři obecního úřadu.

Den otevřených dveří
Zveme všechny občany na Den otevřených
dveří kulturního domu, který proběhne v sobotu 9. září od 10 do 15 hodin. Jak už asi víte,
kulturní dům je opět v majetku obce. Rekonstrukce tohoto objektu bude velmi nákladná
a je plánována minimálně na dobu tří let . První etapa proběhne ještě v letošním roce, aby
kulturní dům mohl začít sloužit svému účelu
ještě v zimě roku 2017–2018. Některé práce
bychom si rádi udělali svépomocí a proto žádáme občany aby nám v tomto snažení přišli
na pomoc. Případní zájemci prosím volejte na
obecní úřad. Začátek prací plánujeme v druhé
polovině měsíce září.

Svoz nebezpečného odpadu
v obci Stará Huť
– pozor změna!
Proběhne v termínech 16. 9. 2017 v době
od 9.09 do 9.34 hod. a 21. 10. 2017 v době
od 13.05 do 13.30 hod., vždy pouze před
obecním úřadem.
Již tradičně připravuje Sbor pro občanské
záležitosti slavnostní obřad pro jubilanty,
kteří se v letošním roce dožívají životního jubilea 60 let. Srdečně tímto zveme všechny
občany, kteří se ve Staré Huti narodili a strávili zde své mládí, a také ty, kteří se do Staré
Huti přistěhovali a naše obec se jim stala novým domovem. Letos se toto setkání uskuteční dne 7. října 2017 od 14.00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Stará Huť.

Klub důchodců
informuje, že výstava prací a výrobků šikovných rukou starohuťských občanů bude začínat ve dnech voleb, 20. a 21. října v místní
knihovně. Prosíme ty, kteří budou ochotni
zapůjčit své práce, aby si je připravili a během měsíce září budou kontaktováni o jejich
převzetí. Kontaktní telefony jsou 728 455 878
a 777 176 215. Děkujeme.

Pouťové posezení
Pouťové posezení, již šesté v pořadí, se opět vydařilo. I když počasí trochu „strašilo“, během více
než dvou hodin příjemného odpoledne s kapelou „Starý kamarádi“ se na návsi sešlo mnoho občanů, jejich hostů i rekreantů. Děkujeme tímto pánům Libickému, Šťastnému, Horovi, Bedřichovi
a Ševčíkovi za krásné písničky. Jáhnu Petru Váňovi pak děkujeme za konání bohoslužby Slova,
které se každoročně ujímá.

Den Seniorů
Dne 1. 10. 2017 oslaví všichni senioři svůj den.
Přejeme všem hodně zdraví a hodně elánu.

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum pánové
Karel Němec a Jan Belko.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji zástupcům OÚ a SPOZ ve Staré Huti
p. Dragounovi a p. Hanusovi za blahopřání
a dárky k mým narozeninám.
Bohuslav Koula
Děkujeme zástupcům Obecního úřadu
a SPOZ p. Pechanové a p. Březinové, za Klub
důchodců p. Drozdové a p. Bláhové za milou
návštěvu, blahopřání a dárky u příležitosti životního jubilea paní Naděždy Cihelkové.
Rodina Cihelkova a Novotných

Vzpomínáme
Dne 5. 9. tomu bude
rok, co nás navždy
opustila naše milovaná maminka, sestra
a babička paní Hana
Vimmrová.
Stále vzpomíná dcera
Kateřina s rodinou
a sestra Libuše
Dne 28. 9. 2017
uplyne jeden rok od
chvíle, kdy po těžké
nemoci zemřel ve
věku 62 let pan Pavel Břížďala. Kdo jste
ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, dcera, syn
a vnoučata
Jménem celé zarmoucené rodiny děkuji všem,
kteří se přišli rozloučit
s naší maminkou, babičkou, prababičkou, tchyní
a sestrou paní Boženou
Dolejšovou, která nás
opustila po těžké nemoci dne 30. 7. 2017
v nedožitých 79 letech.
Děkujeme za projevy
soustrasti a květinové dary. Též děkuji paní
Majzelové za projev při rozloučení.
Dcera Jana Michálková s rodinou
a příbuznými.

NOVÝ
SMĚR
DOBŘÍŠSKÉ
LISTY

15

Svátek barevného listí

ZŠ

V zahradě památníku stále probíhá výstava landartových objektů studentů Střední umělecké školy v Trenčíně, inspirovaných tvorbou bratří Čapků, konkrétně komedií Ze života hmyzu.

V sobotu 30. září proběhne od 15 hodin v Památníku Karla Čapka tradiční Svátek barevného listí. V rámci tohoto odpoledne otevřeme výstavu cestovatelských fotografií Jiřího Kráčalíka, dále
shlédneme jeho komponovaný pořad Špicberky a poslechneme si dudáckou muziku. Srdečně
zveme!
V srpnu t.r. se na Strži přihodila nemilá věc – havárie vodovodního potrubí. Díky dobříšské firmě
Doosan Bobcat Manufacturing, s.r.o., která nabídla pomoc a sponzorsky provedla všechny potřebné práce k opravě, nemusel památník v době letní sezóny přerušit provoz a uzavřít objekt pro
turisty. Oprava byla provedena rychle a kvalitně, s ohledem na výjimečnost místa. Památník Karla
Čapka velmi děkuje všem, kteří přispěli pomocí – pracovníkům firmy Doosan Bobcat, Obci Stará
Huť, VHS Dobříš, panu Kubátovi a panu Šídovi.

O Staré Huti se dobře mluví všude
Tedy skoro všude, bez nadsázky nyní mezi národem běžců z Čech a trochu i z Moravy.
13. 8. 2017 se tam uskutečnil 3. ročník běžeckého závodu „Běh na Kozí Hory“, který je zařazen do
Brdského běžeckého poháru. Závodu se zúčastnilo 97 dospělých a 44 dětí. Zvláště účast tolika dětí
je úžasná, jde nám o to podpořit sportování mezi nimi – ty si to rozdaly na „dětské“ trati 900 m. Nejlepší čas na téměř osmikilometrové trati hlavního závodu dospělých zaběhl Roman Bonk z Triklub
Příbram – 29:37 minut a nejrychlejší ženou se stala Helena Poborská, která tuto trať pokořila za
35:28 minut.
Poděkování patří především Obecnímu úřadu Stará Huť – starosta pan Dragoun měl pro závod
velké pochopení, dále Městu Dobříš, Bronislavu Horáčkovi a hospodě Na Rafandě, kde bylo vynikající zázemí pro závod, Památníku Karla Čapka ve Staré Huti, dále děkujeme fimě Eleven. Za
pomoc při organizaci závodu děkuji Radoslavu Petrányovi z Prahy, Haně a Ladislavu Smetanovým
z Uherského Hradiště, Vladimíru Vymazalovi a Aleně Futerové z Prostřední Lhoty, Jarmile Zeidlerové z Benešova, Janě Požgayové a Jaroslavu Macákovi z Prahy.
Běžci byli spokojeni s krásnou tratí, částečně po naučné stezce Karla Čapka a také hodnotili kladně celkovou úroveň závodu. Těší nás, že letošní ročník byla rekordní účast jak dospělých běžců,
tak i dětí.
Libuše Vlachynská

Prázdniny končí, národní házená začíná
Druhou sobotu v září se opět rozeběhnou mistrovské soutěže oblastního přeboru Středočeského
kraje. Premiéru ve Staré Huti obstarají muži a koeduci v derby se Řevnicemi. Další sobotu se přidají
i ostatní družstva žen, starších a mladších žaček. Zveme všechny příznivce a fandy našeho oddílu
na hřiště ve Staré Huti a předkládáme vám rozpis jednotlivých zápasů. Kromě toho pokračuje nábor chlapců a děvčat ve věku od 5 do 7 let do přípravky. Podrobné informace o všech zápasech
podzimní části soutěží, trénincích, náboru a další činnosti oddílu najdete na našich nových webových stránkách www.starahut.mozello.cz.
datum
9. 9. 2017
16. 9.
30. 9.
14. 10.

soupeř
Řevnice
Modřany A
B
Spoje Praha
Bakov

muži
10.00
10.00
–––
10.10
11.10

koeduci
11.20
13.40
–––
9.00
10.00

ml. žákyně
–––
9.00
–––
11:30
13.30

st. žákyně
–––
11.20
14.40
13.45
12.25

ženy
–––
12.25
–––
12.40
–––

To nám ty prázdniny zase utekly....než jsme se nadáli, je tu nový
školní rok a letos bude opravdu významný.
Oslavíme 120. výročí založení naší školy, kterou máme všichni rádi a moc se na ni těšíme.
Popřejme všem žákům hodně úspěchů v tomto školním roce.
Letos na jaře, když byl den Země, žáci společně zasadili broskvoň. Tadeáš Bittner, žák 4. ročníku napsal velmi pěknou báseň.
Broskvička – školnička
Broskvička školnička u školy roste
a čeká na své vlastní broskve.
Čeká, čeká, roste, roste
čeká až nám vyroste.
Plody své bude mít šťavnaté,
no a budou také kulaté.
Zavolej, hej broskvičko
a zasvítí na ní sluníčko.
Dana Kunrtová

Vzpomínka
Dne 25. září uplyne již neuvěřitelných 30 let
od úmrtí pana Přemysla Šobíška, ředitele zdejší základní školy. Jako ředitel působil v naší
škole 20 let. Byl moudrý nadřízený všem zaměstnancům, výborný pedagog a kamarád.
Jako občan naší obce byl velice aktivní, žádná
práce mu nebyla na obtíž. Ruku k dílu přiložil
všude, kde bylo třeba.
23. září by se dožila paní Marie Dragounová,
školnice ve starohuťské škole, 85 let. Ve škole
se starala nejen o pořádek, ale i o topení. Nejprve v kamnech ve třídách, později v kotli ve
sklepě. Byla velice obětavá a pečlivá. Na oba
s úctou a s láskou vzpomínám.
Kdo jste je měli rádi, zavzpomínejte se mnou.
Mgr. Marie Volfová

Fotbal – Mistrovská utkání
podzim 2017
3. 9.
9. 9.
17. 9.
23. 9.
30. 9.

Sokol Narysov – Stará Huť
Stará Huť – Dolní Hbity
Rožmitál p. T. – Stará Huť
Stará Huť – T.J. Zduchovice
Višňová – Stará Huť

17.00 hod.
17.00 hod.
17.00 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.

V září začínají soutěže malých fotbalistů. Oddíl Stará Huť zastupují družstva mladší a starší
přípravky. Tréninky se konají pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 17.00 hod. Pro doplnění
obou týmů uvítáme zájemce ročníků narození
2007–2010.
Tak po letním odpočinku
chceme body doma, venku.
Snad se nám to povede,
soupeř nám je neveme!

Obec Stará Huť,

Karla Čapka 430, 262 02 Stará
Huť, tel.: 318 522 269,
www.starahut.eu

