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Úpravy místní 
komunikace 
v ul. Plk. Petroviče, 
Dobříš – druhý rok 
v udržitelnosti

CZ.1.15/1.1.00/5a.02045
Projekt, který měl za cíl obno-
vu povrchu v ulici Plk. Petrovi-
če, byl dokončen před dvěma 
lety. Realizován byl za přispění 
fi nančních prostředků z Regio-
nálního operačního programu 
Střední Čechy, výše dotace či-
nila 4 608  522 Kč. Na řešeném 
úseku byla v tomto sledovaném 
období provedena oprava spá-
ry veprostřed vozovky. Opravu 
provedl zhotovitel stavebních 
prací, společnost Strabag, a.s. 
Projekt bude ještě 3 roky v tzv. 
udržitelnosti, kdy je třeba doklá-
dat poskytovateli dotace zprávy 
o stavu řešených ploch.

Za město Dobříš 
Ing. Markéta Flígrová, 

odbor místního rozvoje

Dobříšský regionální trh 
v říjnu

Přijďte si nakou-
pit čerstvé regi-
onální potraviny, 
poslechnout si 
příjemnou hud-
bu a užít si skvě-

lou atmosféru, která na každém 
trhu panuje.

Říjnový trh se koná v sobotu 
14. 10. od 8 hodin na dobříš-
ském 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
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Hana Rysová profesionálně fotogra-
fuje od roku 1964, v 70. letech dálko-
vě vystudovala výtvarnou fotografi i 
na FAMU u profesora Jána Šmoka. 
Fotila řadu významných osobnos-
tí ze společenského a uměleckého 
prostředí. Je spoluautorkou mnoha 
knih a Dobříš byla a je jedním z jejích 
stěžejních fotografi ckých témat.
Jerome a Livie Colloredo-Mannsfel-
dovi na Dobříši dlouhodobě spolu-
pracují a podporují mnoho organiza-
cí, např. Rodinné centrum Dobříšek, 
Nadační fond Zdeňky Žádníkové, 
Dětský domov Korkyně, tenisový 
klub, ZŠ Trnka, fotbalový klub, základ-
ní školy, gymnázium, další spolky, 

Stéblo, katolickou i evangelickou cír-
kev. Významně se podílí na kulturním 
i hospodářském rozvoji města.
Historie rodu Colloredo-Mannsfeldů 
sahá až na konec 10. století. Ke spoje-
ní rodů Colloredo a Mannsfeld došlo 
na konci osmnáctého století. Gunda-
kar, kníže Colloredo, si tehdy vzal Ma-
rii Isabelu, dceru posledního knížete 
z rodu Mannsfeld-Fondi. Sňatkem 
připadlo Colloredům panství Dobříš, 
Obořiště, Suchdol a Nusle. K rozsáh-
lým majetkům významného rodu 
dále přibyl roku 1879 zámek a pan-
ství Zbiroh, které koupil kníže Josef. 
Práva statků přešla po první světové 
válce na jeho vnuka Jeronýma. Na 

Cena města Dobříše. Vyznamenaní spolu se starostou města. Zleva: Mgr. Stanislav Vacek, Hana Rysová, 
Livie Colloredo-Mannsfeld, Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeld, Zdeňka Žádníková. Foto: Michael Hrabák Kočí

Ceny města Dobříše za rok 2016 
předány
V sobotu 23. září 2017 byly v Zrcadlovém sále zámku Dobříš předány Ceny 
města Dobříše za rok 2016. Ceny předal starosta města Stanislav Vacek, 
paní Haně Rysové za prezentaci města Dobříš v oblasti kultury, zejména 
ve fotografi i, a manželům Livii a Jeromovi Colloredo-Mannsfeldovým za 
významný podíl na hospodářském a kulturním rozvoji ve městě Dobříš. 
Kromě pamětního listu a peněžité odměny dostali letošní laureáti obra-
zy od dobříšské výtvarnice Kateřiny Klánové. Květinu paní Haně Rysové 
předal čerstvý mistr světa v 70.3 Ironmanu Jan Tománek. Celým večerem 
diváky provedla herečka Zdeňka Žádníková, které oceněné představila. 

sklonku třicátých let se podpisem 
příslušnosti k české šlechtě stal rod 
Colloredo-Mannsfeldů nepřítelem 
Velkoněmecké říše. Jejich majetky 
byly za druhé světové války zaba-
veny nacisty a zámek Dobříš se stal 
sídlem říšského protektora. Opočno 
a Dobříš byly zkonfi skovány již po 
roce 1945 a zámek Zbiroh následoval 
o tři roky později. Zámek Dobříš byl 
pak dlouho využíván jako sídlo Sva-
zu československých spisovatelů. Po 
pádu bývalého režimu byly zámky 
Dobříš a  Zbiroh navráceny hraběti 
Jeronýmovi. Jeroným se na Zbiroh 
přestěhoval a žil zde až do své smr-
ti. Dědicem obou panství se pak stal 
hrabě Jerôme, syn nejmladšího z Je-
ronýmových bratrů. Ten Zbiroh po-
nechal státu a věnuje se dobříšskému 
panství, které spravuje a kde dnes se 
svou manželkou Livií střídavě žije.
Závěr večera patřil koncertu Baroque 
Jazz Quartet, který svým vystoupe-
ním potěšil nejen vyznamenané, ale 
i všechny přítomné hosty.
Touto cestou blahopřeje všem vyzna-
menaným a přejeme jim hodně zdra-
ví a radosti v osobním životě i v další 
práci pro město Dobříš a jeho občany.

Nikol Sevaldová, redakce DL
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Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. září 2017 
v KD Dobříš. Bylo přítomno 17 členů ZM. Pozděj-
ší příchod na jednání předem ohlásili: Mgr. Ivana 
Lenerová a MDDr. Tereza Fulínová.
Z jednání se předem omluvili Ing. Marek Vávra 
a Mgr. Adam Böhm.

 � Jednací řád Zastupitelstva města Dobříše
Kromě některých úprav jednacího řádu je nej-
důležitějším impulsem ke změně hlavně nově 
zaváděné elektronické hlasování zastupitelů. 
Úvodním slovem představil projednávaný bod 
starosta města, zásadnější změna je v tom, že 
jednání má skončit do 23 hodin příslušného 
dne, přičemž, pokud je na pořadu poslední bod 
jednání, je možné jej prodloužit o půl hodiny, 
což musí zastupitelé odhlasovat. Pokud se tak 
nestane, zastupitelstvo skončí a je stanoven 
termín, do kdy se zastupitelé musí sejít k po-
kračování zastupitelstva. Nejkratší termín je do 
24 hodin po začátku původního zastupitelstva, 
nejdelší do jednoho týdne od svolaného pů-
vodního jednání. Další navrhovanou změnou je 
délka diskuzních příspěvků, která je stanovena 
na 5 minut, poté bude předsedajícím diskutující 
upozorněn, že překročil limit svého diskuzního 
příspěvku a zastupitelé hlasují o možnosti po-
kračování diskuzního příspěvku. 
Hlasovací zařízení je nejpodstatnější změnou.
ZM schválilo doplnění jednacího řádu měs-
ta Dobříše o ustanovení: „Důvodová zpráva je 
omezena na dobu 10 minut“.
ZM neschválilo doplnění jednacího řádu Za-
stupitelstva města Dobříše o ustanovení, že 
audiozáznam bude uchován po dobu jednoho 
roku.
ZM schválilo doplnění jednacího řádu Zastupi-
telstva města Dobříše o ustanovení, že audiozá-
znam bude uchován po dobu celého volebního 
období.
ZM schválilo jednací řád Zastupitelstva města 
Dobříše s platností a účinností ke dni 12. 9. 2017.

 � Volba nového člena Rady města Dobříše
Starosta města Dobříše obdržel od pana 
Ing. Marka Vávry písemnou informaci, že k 31. 8. 
2017 rezignuje na funkci člena Rady města Dob-
říše.
Následně rada města vzala na vědomí rezignaci 
na funkce člena komise pro ekologii a předsedy 
komise pro školství a spolkovou činnost a pře-
dává Zastupitelstvu města Dobříše oznámení 
o vzdání se mandátu člena Rady města Dobříše 
pana Ing. Marka Vávry, a to ke dni 31. 8. 2017.
V souvislosti s výše uvedeným starosta města 
Mgr. Stanislav Vacek, MPA, navrhl jako nového 
člena rady města pana JUDr. Jaroslava Musila.
ZM vzalo na vědomí vzdání se mandátu člena 
Rady města Dobříše pana Ing. Marka Vávry, a to 
ke dni 31. 8. 2017.
ZM nezvolilo členem Rady města Dobří-
še, v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
č. 128/2000 Sb., zákona o obcích (obecní zříze-
ní), pana JUDr. Jaroslava Musila.

 � Volba nového člena kontrolního výboru 
města Dobříše

Město Dobříš má usnesením zastupitelstva sta-
noven sedmičlenný kontrolní výbor. V současné 
době je výbor pouze šestičlenný. Předsedovi 

kontrolního výboru oznámil Ing. Radek Štěrba, 
že z funkce člena KV odstupuje. Toto oznáme-
ní nezaslal zastupitelstvu města ani starostovi 
města. 
Úvodním slovem představil projednávaný bod 
starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA. Konstatoval, 
že od pana Ing. Radka Štěrby neobdržel písem-
ně, osobně ani jiným způsobem rezignaci na 
členství v kontrolním výboru města Dobříše. 
Vzhledem k tomu, že rezignace je zprostřed-
kovaná, navrhuje starosta města, aby v tomto 
bodě nebylo zastupiteli přistoupeno k hlasová-
ní.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem ne-
bylo o navržených usneseních hlasováno.
Starosta města konstatoval, že kontrolní výbor 
města Dobříše bude prozatím fungovat jako 
šestičlenný.

 � Zápis z jednání finančního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše ze dne 4. 9. 2017

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 4. 9. 2017.

 � Informace o jednání členů kontrolního vý-
boru města Dobříše dne 26. 6. 2017

ZM vzalo na vědomí informaci o setkání členů 
kontrolního výboru a zápis z neusnášeníschop-
ného jednání členů kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše ze dne 26. 6. 2017.

 � Územní plán obecně: obecná diskuze za pří-
tomnosti Ing. Salaby + problematika územ-
ních studií + stanovisko k námitkám zastu-
pitele Ing. Karla Vítka, CSc.

a) Stanovisko advokátní kanceláře HJS k pro-
blematice pořizování územních studií k práv-
ní analýze ÚP Dobříš, zpracované společnos-
tí Frank Bold advokáti, s.r.o.
Na vyzvání starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA, 
jako předsedajícího, vystoupil přítomný zpra-
covatel stanoviska k problematice pořizování 
územních studií k právní analýze ÚP Dobříš, pan 
JUDr. T. S. 
K tomuto tématu hovořili zastupitelé Ing. Ivo 
Salcman (zohlednění demografického vývoje), 
Mgr. Jaroslav Melša (aktualizace územního plá-
nu) a Ing. Martin Musil.
Dále vystoupila Ing. Alena Harmanová, vedou-
cí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ 
Dobříš.
Z řad občanů vystoupila paní Bc. J. V. a informo-
vala přítomnou veřejnost a zastupitele, že jed-
notlivé názory může pravděpodobně rozsoudit 
jedině soud. Vzhledem k tomu, že byl vyčerpán 
časový limit určený jednacím řádem zastupitel-
stva pro diskuzní příspěvek, vyzval předsedající 
přítomné zastupitele, aby hlasovali o možnosti 
paní Bc. J. V. pokračovat v diskuzním příspěvku.
ZM neschválilo možnost v pokračování diskuz-
ního příspěvku paní Bc. J. V.
ZM vzalo na vědomí stanovisko k problematice 
zpracování územních studií vypracované advo-
kátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advokátní 
kancelář, s.r.o.
ZM revokovalo své usnesení č. 20/18/2017/ZM 
ze dne 20. 4. 2017. 
ZM nerozhodlo o pořízení změny č. 3 územní-
ho plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

Stručné informace z 22. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše

ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlast-
ního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního 
plánu Dobříš bude vyjmutí zastavitelné plochy 
Z5(04) z územního plánu. Bude změněno využití 
plochy z BI – bydlení v rodinných domech, na 
NZ – plochy zemědělské. Zastupitelstvo města 
Dobříše bere na vědomí případné právní a fi-
nanční důsledky tohoto usnesení.
ZM nerozhodlo o pořízení změny č. 3 územní-
ho plánu Dobříš na základě § 44 písm. a) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-
ním řádu, ve znění pozdějších předpisů, z vlast-
ního podnětu. Předmětem změny č. 3 územního 
plánu Dobříš bude zrušení podmínky zpracová-
ní územní studie u všech lokalit, pro něž je stu-
die stanovená a není zpracovaná a vložená do 
evidence územně plánovací činnosti. Pro tyto 
lokality bude zpracována dohoda o parcelaci.
ZM požaduje po úřadu územního plánování 
zpracovat všechny zbývající studie požadované 
územním plánem v jedné společné akci, včetně 
jediného výběrového řízení na zpracovatele. 
V této souvislosti nařizuje tajemníkovi městské-
ho úřadu zajistit personální a technické vybave-
ní úřadu územního plánování a radě města za-
hrnout náklady na zpracování územních studií 
do rozpočtu města.

b) Stanovisko k námitkám zastupitele Ing. 
Karla Vítka, CSc.
Na vyzvání starosty Mgr. Stanislava Vacka, MPA, 
jako předsedajícího, vystoupil přítomný JUDr. 
T. S. s vyjádřením k tomuto bodu. Ve stručnosti 
uvedl, že se zaměřil na proces pořizování územ-
ního plánu a neshledal žádná pochybení, která 
by nenaplňovala zákonné požadavky tohoto 
procesu. Dále konkrétně hovořil a reagoval na 
diskuzi zastupitelů.
Ing. Karel Vítek, CSc., ve své reakci sdělil, že sta-
novisko JUDr. T. S. postrádá podrobnosti, zejmé-
na pak upozornil na skutečnost, že v územním 
plánu města Dobříše nepokládáme zpevněné 
plochy za zastavěné plochy.
ZM souhlasilo s ukončením diskuze k tomuto 
bodu. 
ZM vzalo na vědomí stanovisko zpracované 
advokátní kanceláří Holá, Janík, Samek, advo-
kátní kancelář, s.r.o., k případné nezákonnosti 
územního plánu města Dobříše.

c) Obecná diskuze k územnímu plánu za pří-
tomnosti Ing. arch. Salaby, zpracovatele ÚP
Starosta města Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
v úvodním slovu konstatoval, že nyní je prostor, 
kdy mohou zastupitelé nastínit okruhy, kde je 
třeba územní plán upravit, změnit, jak v  pře-
dešlém bodě nastínil zastupitel Filip Kahoun 
a  Ing.  Karel Vítek, CSc. V loňském roce se pro-
vádělo pravidelné posouzení územního plánu, 
další posuzování územního plánu bude v listo-
padu letošního roku.
ZM souhlasilo s ukončením diskuze k tomuto 
bodu. 

 � Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemků Svatá Anna, Zde-
něk Kulda, s.r.o., na plochu výroba a sklado-
vání – zemědělská a lesní výroba VZ

ZM schválilo změnu využití pozemků, parc. č. 
st. 3118, st. 3122, st. 3119, parc. č. 3104 a 3105 
a částí pozemků parc. č. 1012/9 a 1012/11, vše 
v k.ú. Dobříš (lokalita Svatá Anna), na plochu 
VZ – výroba a skladování – zemědělská a les-
ní výroba, jejichž vlastníkem je Zdeněk Kul-
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da, s.r.o., Mokrovraty 176, 262 03 Nový Knín.
ZM schválilo v souladu s § 6, odstavcem 5 pís-
menem a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení změny č. 3 
územního plánu Dobříš.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu – 
změna využití pozemků Na Větrníku, C.I.C. 
Jan Hřebec, s.r.o., na plochu výroba a skla-
dování VL

ZM schválilo změnu využití pozemků, parc. č. 
1430/19, 1430/20, 1430/22, st. 2547 a st. 1084/2, 
vše v k.ú. Dobříš (lokalita Větrník), na plochu VL 
– výroba a skladování – lehký průmysl, jejichž 
vlastníkem je C.I.C. Jan Hřebec, s.r.o., Na Zla-
té stezce 1075, 263 01 Dobříš, aj. H. a M. H., Ke 
Hřišti 1422, Černošice, ve změně č. 3 územního 
plánu.

 � Návrh na pořízení změny územního plá-
nu – změna využití části pozemku parc. č. 
1400/10, v k.ú. Dobříš, na plochu BI6 – by-
dlení v rodinných domech – městské a pří-
městské (= bydlení individuální)

ZM schválilo změnu využití části pozemku parc. 
č. 1400/10, v k.ú. Dobříš, na plochu BI6 – bydle-
ní v rodinných domech – městské a příměstské 
(= bydlení individuální) a revokovalo usnesení 
č. 26/13/2016/ZM ze dne 15. 9. 2016 ve změně 
č. 3 územního plánu.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu – 
změna využití pozemku parc. č. 852/20, k.ú. 
Dobříš, z plochy zemědělské na plochu RZ 
– zahrádkové osady, pozemku parc.č. 897/3, 
k.ú. Dobříš, z plochy smíšené nezastavěné-
ho území NS na plochu RZ, a pozemku parc. 
č. 2526/7

ZM neschválilo změnu využití pozemků parc. 
č. 852/20, 897/3 a 2526/7, vše v k. ú. Dobříš, 
p.  M.  K., Polní 1171, 263 01 Dobříš, na plochu 
zahrádkové osady RZ v rámci změny č. 3 územ-
ního plánu.

 � Úprava ceny pitné a odvedené vody pro rok 
2018

Tento bod programu zastupitelstva okomento-
val úvodním slovem místostarosta Ing. Tomáš 
Hadžega.
Zastupitelé obdrželi zpracované materiály ob-
sahující důvody pro navýšení ceny vodného 
a stočného pro rok 2018.
Velmi podstatný je pohled z úhlu plnění plánu 
financování obnovy, který je definován naší le-
gislativou. Stanovený plán v oblasti obnovy vo-
dovodu a kanalizace není zcela splněn, proto je 
investice do oprav i nadále potřebná. Důležitá 
je také informace, že v rámci přijetí dotace na 
intenzifikaci ČOV se město automaticky zaváza-
lo ke splnění tzv. finančního modelu, který pře-
depisuje tvorbu cen stočného pro další období. 
Nerespektování těchto podmínek by mohlo 
být důvodem k uložení finančních sankcí nebo 
k vrácení dotace.
Další důvod pro nárůst ceny je nárůst inflace, 
v roce 2016 průměrná míra inflace představova-
la 0,7 %, k červenci roku 2017 1,8 %. I za podmí-
nek, které jsou navrhovány, i při tomto zvýšení 
ceny, zůstává město Dobříš na chvostu s cenou 
v rámci regionu i celorepublikového průměru.
Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 
2018 je kalkulována v této výši:

Vodné 42,30 Kč/m3 
Stočné  31,40 Kč/m3

Celkem 73,70 Kč/m3 včetně DPH 
(64,08 Kč bez DPH)
ZM schválilo úpravu ceny pitné vody pro rok 
2018 takto: vodné ve výši 42,30 Kč/m3, stočné ve 
výši 31,40 Kč/m3, tj. celkem 64,08 Kč/m3 bez DPH 
(73,70 Kč/m3 včetně DPH).

 � Úkol z usnesení ZM č. 5/19/2017/ZM z 18. 5. 
2017 – předložený seznam projektů, které 
byly zpracovány a nebyly realizovány v le-
tech 2006–2014

Úvodním slovem předložený bod představil 
tajemník městského úřadu Bc. Radek Řechka. 
Celkové vynaložené náklady na projektové 
činnosti, včetně souvisejících prací za období 
2006–2014, se pohybovaly ve výši cca 29 mil. Kč, 
z toho nerealizované projekty činí cca hodnotu 
6 mil. Kč.

Seznam nerealizovaných projektů (PD)
– zimní stadion (aktualizace) – 24 tis. Kč
– bývalá vojenská ubytovna – DUR nástavby – 

60 tis. Kč
– I. ZŠ varna, nástavba DSP – 170 tis. Kč
– II. ZŠ studie a přístavby v areálu – 50 tis. Kč
– parkoviště u statku s veřejným WC – 80 tis. Kč
– revitalizace Mírového náměstí (mimo západ-

ní část) – 4 300 tis. kč
– architektonická soutěž o návrh – kino – 

560 tis. Kč
– změna vytápění MŠ a KD – 42 tis. Kč
– stavební úpravy komunikací (Vlaška, Brodec-

ká, Na Kole, Plk. B. Petroviče) – 94 tis. Kč
– sběrný dvůr v areálu Dokas a Sv. Anna – 

190 tis. Kč
– rozptylová loučka – 40 tis. Kč
– kultivace jedlového hájku – 70 tis. Kč
– analýza rizik TKO Stará Huť – 172 tis. Kč
– bezbariérové chodníky Pražská × Školní – 

50 tis. Kč
– revitalizace partéru ZUŠ – 56 tis. Kč
– zateplení sportovní haly – 115 tis. Kč

ZM vzalo na vědomí předložený seznam pro-
jektů, které byly zpracovány a nebyly realizová-
ny v letech 2006–2014, a to na základě požadav-
ku usnesení č. 5/19/2017/ZM z 18. 5. 2017.

 � Rozpočtové opatření č. 4/2017 vč. přehledů 
o plnění rozpočtu k 31. 8. 2017

Místostarosta města Ing. Tomáš Hadžega uvedl 
svým komentářem projednávaný bod. Krátce 
shrnul příjmovou část rozpočtu, podrobněji se 
pozastavil u každé položky ve výdajové části. 
Celkový objem příjmové stránky rozpoč-
tu se touto rozpočtovou změnou navyšuje 
o 2 493 tis. Kč (příjmy celkem činí cca 228,7 mil. 
Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se 
snižuje o 14 330 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 
256,6 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech 
(obecná rezerva) se po provedení navrhovaných 
změn zvýší o 16 823 tis. Kč a bude po akcepto-
vaných změnách činit celkem 28 721 tis. Kč.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 8. 2017.

 � Střednědobý výhled rozpočtu města na 
roky 2018–2020

Úvodním slovem představil projednávaný bod 
Ing. Tomáš Hadžega.

Z výhledu je zřejmé, že město je schopné finan-
covat úvěr, ale zatím se s ním nepočítá.
V návaznosti na ustanovení zákona 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
zejm. § 3 a 11, byl sestaven návrh střednědo-
bého výhledu rozpočtu města (SVR) na roky 
2018 až 2020. 
Předložený návrh zohledňuje skutečnosti zná-
mé v době jeho sestavení. 
Návrh výhledu je doplněn skutečnými finanč-
ními výsledky města za roky 2015 a 2016, upra-
veným rozpočtem 2017 a předpokládaným vý-
sledkem roku 2017. 
ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města na roky 2018 až 2020.

 � Valná hromada společnosti Středisko zdra-
ví, spol. s r.o., konaná 21. 9. 2017

ZM souhlasilo s návrhem obsahu programu 
jednání valné hromady Střediska zdraví, spol. 
s r.o., IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, 
konané dne 21. 9. 2017 od 16.00 hod.
ZM pověřilo místostarostku Mgr. Petru Neu-
bergerovou, nar. 4. 12. 1966, bytem Fr. Průši 
656, Dobříš, za město Dobříš, IČ 00242 098, se 
sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako společní-
ka s majetkovou účastí ve společnosti, účastí 
na valné hromadě Střediska zdraví, spol. s r.o., 
IČ 61680460, se sídlem Pražská 38, Dobříš, kona-
né 21. 9. 2017 od 16.00 hod., a hlasováním mimo 
jiné v následujících bodech programu takto:
a) v bodě „zahájení“ hlasováním pro schválení 
programu jednání valné hromady;
b) v bodě „volba členů dozorčí rady společnosti“ 
hlasováním pro schválení členů dozorčí rady na 
základě usnesení, která budou přijata na veřej-
ném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 
20. 9. 2017.

Poznámka redakce: Celý zápis z 22. zasedání Za-
stupitelstva města Dobříše ze dne 12. září 2017 
naleznete na webových stránkách města Dobříše 
– www.mestodobris.cz – a na webovém portále 
Dobříšských listů – www.dlonline.cz.

Záchytné parkoviště ulice 
Pražská – Park and Ride 
systém ve městě – čtvrtý rok 
udržitelnosti
CZ.1.15/1.2.00/54.01411
Záchytné parkoviště v ul. Pražská je v provozu již 
čtvrtým rokem. Za pomoci finančních prostřed-
ků z Regionálního operačního programu Střed-
ní Čechy bylo v roce 2013 vybudováno celkem 
52 parkovacích míst, která jsou ve značné míře 
denně využívána. Za poplatek 10 Kč/den je zde 
možné stát až 48 hodin v kuse. Provoz na par-
kovišti je monitorován městským kamerovým 
systémem. 
V případě potíží na místě (dopravní nehody, 
poškození majetku provozovatele či jakékoliv 
závady na parkovacích závorách, pokladním 
terminálu nebo jiné části parkoviště) se uživa-
telé mohou obracet přímo na Městskou policii 
Dobříš na tel.: +420 602 370 677. 

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje
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Vše začalo ve chvíli, kdy úřad územního pláno-
vání předložil návrh územní studie v lokalitě 
Úvozová – Bzdinka k veřejnému projednání. Po 
bouřlivé reakci vlastníků sousedních pozemků 
přijalo zastupitelstvo města usnesení, které do-
poručilo odboru výstavby a životního prostředí 
neschvalovat tento dokument. Zastupitelstvo 
města nemá v této věci žádnou rozhodovací 
pravomoc a rozhodování v této věci není v pů-
sobnosti samosprávy. Přesto úřad toto přání 
respektoval a pozastavil další práce na studiích 
až do dalšího rozhodnutí zastupitelů. O tom, jak 
studie „hýbou“ Dobříší, svědčila i přítomnost 
a vystoupení samotného pana Dipl. Ing. Jerome 
Colloredo-Mannsfelda, jehož rodina vlastní pře-
vážnou část pozemků v dané lokalitě a okolí, na 
květnovém veřejném jednání zastupitelů. 

Uzemní plán nebo územní studie?
Problematika územního plánování a vysvětlení 
procesu a pojmů vztahujících se k této agendě 
přesahuje možnosti tohoto článku. Stručně lze 
ale napsat, že územní plán je dokument, který 
říká, kde se v Dobříši v budoucnu může stavět, 
a stanovuje pro tuto možnou budoucí výstavbu 
základní pravidla – regulativy. Územní studie 
pak už jen upřesňuje, jak daná zástavba bude 
konkrétně vypadat. Doporučuje např. velikost 
pozemků, typ budov, napojení na inženýrské 
sítě, komunikace a podobně – zkrátka územní 
studie trochu krotí fantazie budoucích stavební-
ků, aby vedle jednoposchoďové vilky nevyrostl 
druhý Karlštejn, jak to můžeme vidět v někte-
rých lokalitách nejen na Dobříši, kde územní 
studie nebyla podmínkou výstavby. 
Je důležité si uvědomit, že pozemky k zástavbě 
jsou známy již od roku 2010, kdy byl územní 
plán schválen předchozím zastupitelstvem. Po-
kud tedy občané k němu měli nějaké připomín-

ky, mohli je právě při procesu schvalování tehdy 
uplatnit. Zpětně měnit stavební pozemky na 
původní pole a louky je totiž velmi problematic-
ké. Vznikají pak možné dohady a spekulace kvůli 
případnému požadavku na odškodnění ze stra-
ny majitelů, které by bylo k tíži městské poklad-
ny, přičemž tyto částky by mohly dosáhnout 
výše až desítek miliónů korun. Toto si uvědomo-
vali i zastupitelé, kteří se o danou problematiku 
v posledních měsících podrobně zajímali a kro-
mě četby několika právních názorů absolvovali 
někteří i konzultace a školení na problematiku 
územního plánování. Mohu tedy sám potvrdit, 
že při zářijovém hlasování o dalším postupu byli 
tak všichni naši zástupci obce znalí daného pro-
blému a vědomi si důsledků svého rozhodnutí.

Kdy se začne stavět?
Zastupitelé na posledním veřejném zasedání 
většinou svých hlasů napříč politickým spekt-
rem jasně řekli, že územní plán se měnit nebu-
de a územní studie se mají vypracovat. Tím byl 
ukončen stav nejistoty a vyčkávání a úřad pro 
územní plánování se opět může pustit do své 
práce. To samozřejmě chvilku potrvá, neboť kro-
mě samotného vypracování musí každá studie 
projít svým schvalovacím procesem. Své připo-
mínky tak může předložit nejen město samotné, 
ale i občané a úřad se k nim pak musí vyjádřit. 
Co je ale podstatné si uvědomit: i když budou 
územní studie vypracovány a schváleny, tak 
konečné slovo budou mít samotní majitelé do-
tčených pozemků. Nikdo je nemůže nutit, aby, 
i když je pozemek označen jako stavební, stavět 
skutečně začali. Pole na jejich pozemcích tak 
mohou zůstat i v budoucnu, pokud se sami svo-
bodně nerozhodnou jinak.

Bc. Radek Řechka, 
tajemník MěÚ Dobříš

Stavební práce a otevírání 
„makovice” na kostele 
Povýšení sv. Kříže

Při stavebních pracích na opravě kostela Pový-
šení sv. Kříže byla 31. 8. sejmuta věžička v se-
verní části kostela. Sejmutou zvonici dodavatel 
převezl do dílny k rekonstrukci. Po podrobné 
obhlídce bylo zjištěno, že dřevo na konstrukci 
krovu této zvonice se bude muset cca z 90 % 
nahradit novým. Na ostatní konstrukci krovu 
kostelíka se provádí postupná výměna nevyho-
vujících prvků.

Při této příležitosti byla otevřena tzv. „makovi-
ce” se vzkazem pro budoucí generace. Cínovou 
schránku se vzkazem otvíral starosta města 
Dobříše Mgr. Stanislav Vacek. Dokumenty nale-
zené v makovici byly z roku 1959 a obsahovaly 
několik slov o historii kostelíčka a zápis z gene-
rální opravy z roku 1959. Spisy týkající se historie 
kostelíka sepsal v té době Josef Třešňák, archivář 
okresního národního výboru. Zvony ze zvonice, 
které jsou z let 1688 a 1800, byly taktéž sejmuty 
a v současné době jsou v památkovém ústavu, 
kde bude posouzen jejich stav.
Stavební práce na kostele Povýšení sv. Kříže byly 
zahájeny 1. 8. 2017. Došlo k pečlivému zakrytí 
okolních hrobů, které by mohly být stavbou po-
škozeny. Byla sejmuta krytina a bude probíhat 
odborná oprava, případně výměna poškoze-
ných částí krovu. Stavební práce by měly být do-
končeny do 31. 10. 2017. Celkové náklady akce 
činí 1 412 817,80 Kč. Realizace projektu byla 
podpořena z Havarijního programu Minister-
stva kultury ČR, a to ve výši 200 000 Kč.

Nikol Sevaldová, redakce DL

Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 
Tato akce je jakýmsi pokračováním úspěšného „Pojďme tvořit na hřiště“. V loňském roce jsme se kvů-
li nepřízni počasí v roce předešlém přesunuli do sportovní haly, kde však letos probíhá rekonstrukce 
podlahy a hlediště. Z tohoto důvodu jsme museli najít jiné vhodné místo „pod střechou“. S díky 
jsme tedy uvítali zpřístupnění celého kulturního domu, a tak jej plně využijeme. Ve středu 4. října 
od 15 hodin bude pro vás ve společenském sále připraveno měření krevního tlaku, BMI, budete se 
moci poradit o možnostech zlepšení zraku, budou zde také ochutnávky, hry pro děti a vystoupení 
sportovních spolků a další. Ve výstavním sále v tzv. klidové zóně pro vás přichystáme cvičení. V malé 
učebně bude možnost hlídání dětí. Státní zdravotní ústav Praha za námi přijede s přednáškami 
„Zdravý životní styl pro oblast pohybu (bolesti zad) a stravování“ a vyslechnout si je můžete ve velké 
učebně. Využijeme i venkovní prostory u kulturního domu, zde budou mít děti možnost svézt se na 
koních, seznámit se s péčí o psy z útulku, zahrát si i zde různé hry a dozvědět se něco o canisterapii. 
Více podrobností o programu na www.mestodobris.cz. 

za Zdravé město a MA21 Šárka Krůtová, koordinátor

Akce je zařazena do kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“. Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Úřad zpracuje a předloží všechny územní studie
Za poslední půl rok neproběhlo jediné jednání zastupitelstva, na kterém by se neprobíral územní 
plán a územní studie. Povinnost jejich zpracování vyplývá úřadu územního plánování MěÚ Dobříš 
z platného územního plánu města schváleného v roce 2010. V době schvalování územního plánu 
nebyla zaznamenána žádná negativní stanoviska veřejnosti a vlastníků sousedních pozemků k loka-
litám, kde je tato povinnost stanovena.
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Máme za sebou 
4. kulatý stůl – Prevence 
kriminality v Dobříši
Město Dobříš ve spolupráci s Místní akční 
skupinou Brdy–Vltava a Centrem společných 
služeb Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska 
uspořádalo ve čtvrtek 14. září od 18 hodin 
v  prostorách KD Dobříš v pořadí již 4. kulatý 
stůl s tématem „Prevence kriminality v Dobříši“. 
Setkání bylo uspořádáno za účelem připomín-
kování a doplnění plánu prevence kriminality 
města Dobříše na období 2017–2021. Přivítání 
účastníků a představení tématu se ujala radní 
pro bezpečnost Ing. Markéta Čermáková, MBA. 
Podvečerem pak přítomné provázela ředitelka 
MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS. 
Účastníkům byla nejdříve představena analy-
tická část dokumentu, kde jsou soustředěny 
nejvýznamnější poznatky z oblasti prevence 
kriminality v Dobříši. Přítomní byli pak vyzváni k 
tvorbě návrhů jednotlivých opatření vedoucích 
k řešení problémových oblastí. Město Dobříš 
se v souvislosti s prevencí kriminality bude vě-
novat zejména efektivní primární prevenci na 
školách, bezpečnému pohybu na ulici, prevenci 
užívání návykových látek. Pozornost bude vě-
nována rovněž seniorům. Dokument bude po 
zapracování připomínek ze setkání zveřejněn 
na webových stránkách města (v průběhu říj-
na), kde se k němu budou moci občané nadále 
vyjadřovat. Po zapracování připomínek občanů 
bude dokument předložen ke schválení Zastu-
pitelstvu města Dobříše na jeho listopadovém 
jednání.

za Zdravé město a místní Agendu 21 
Šárka Krůtová, DiS., koordinátor

Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/000292

Krátce o správě majetku města
Léto skončilo a přišel čas ohlédnout se, co jsme na správě majetku zvládli vylepšit a dát do pořádku.
Jak asi většina čtenářů již zaznamenala, během léta jsme se pustili do parčíku u sokolovny. Odstranili 
jsme nevzhledné křoví a naopak doplnili více než 10 laviček. Oslovili jsme předsedy bytových druž-
stev, kterým jsme na společném setkání nastínili náš plán „revitalizace vnitrobloků”, tedy veřejného 
prostranství mezi jednotlivými bytovými domy v oblasti ohraničené ulicemi Plk. Petroviče, Žižkova, 
Čs. armády a Mírovým náměstím. Bude záležet i na nich, zda v tomto prostranství město umístí 
lavičky či posezení či umožní pěstování bylinek či kytiček jednotlivými nájemníky bytových domů. 
Zmizet by naopak měly některé nebezpečné pozůstatky dřívějších dob, které již dosloužily a náhra-
dou za ně by měla prostranství doplnit třeba právě zmíněná vybavení.
Po zprovoznění nového Rákosníčkova hřiště nám vyvstal problém s jeho umístěním na slunci a jeho 
koncepcí bez zeleně uvnitř hřiště. Díky tomu zde chybí tolik potřebný stín poskytující ochranu před 
úpalem našim nejmenším. Bylo by škoda, aby nové hřiště sloužilo jen v době nepřízně počasí. Město 
proto dosází okolo plůtku hřiště zeleň a zvážíme i doplnění určité vhodné formy zastřešení alespoň 
části hřiště.
Musím vyzdvihnout zásluhu zastupitele pana Filipa Kahouna, který inicioval zakoupení prvních 
workoutových prvků v Dobříši. Tato sestava na venkovní cvičení, sestávající z hrazdy a posilovací 
lavice, je umístěna na plácku u „Kafi lerky” směrem do Brodců. Takže si určitě přijďte do Brodců zacvi-
čit. A pokud namítáte, že je to „z ruky”, možná vás potěší to, že příští rok se budete moci těšit na další 
workoutovou sestavu poblíž Větrníku.
Na závěr si ale neodpustím své obvyklé apelování na to, abyste neničili majetek města a k úctě k ma-
jetku nabádali i své děti. Je velmi smutné, že týden po instalaci laviček u sokolovny jsme již museli 
jednu opravovat. Určitě bychom pro vynaložené fi nanční prostředky našli jiné uplatnění!
Přeji vám krásný slunečný podzim.

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

Rekonstrukce sociálních zařízení v KD
Za přítomnosti místostarostky města Mgr. Petry Neubergerové, zástupců stavebního odboru MěÚ 
Dobříš Ing. Miloslava Modlíka a Ing. Vladimíra Melichara, ředitelky KS Mgr. Jindry Kastnerové, zá-
stupců dodavatelské fi rmy Dokas, jednatele Mgr. Jana Marka a vedoucího provozu Jakuba Jarůška, 
byla dne 7. září 2017 slavnostně představena a předána rekonstruovaná sociální zařízení v kultur-
ním domě. Výběr dodavatele byl proveden veřejnou zakázkou malého rozsahu, dle směrnice města 
č. 7/2015 o zadávání veřejných zakázek. Vysoutěžená cena této veřejné zakázky činila 495 000 Kč 
bez DPH.
Na základě výsledku VZ byla dne 5. 12. 2016 podepsána smlouva o dílo mezi fi rmou Dokas Dobříš, 
s.r.o., a Kulturním střediskem Dobříš.
Dílo obsahovalo zásadní přestavbu toalet pro veřejnost i toalet pro účinkující v zázemí jeviště. Bě-
hem prázdnin, kdy rekonstrukce probíhala, byla provedena obměna obkladů, dlažeb a veškeré sa-
nity, včetně oprav základních rozvodů sítí. Na toaletách pro veřejnost byly sníženy stropy a instalo-
váno nové osvětlení. Tak trochu nad plán došlo i k výměně topných těles, dveří a dalších doplňků. 
Každý, kdo rekonstruoval starší prostory, jistě potvrdí, že o nepříjemná překvapení nebývá v prů-
běhu stavby nouze. Ani my jsme se jim nevyhnuli… Za běhu jsme řešili křivé zdi, doplňování stěn 
a podlah, výměny futer a mnoho dalších maličkostí, které v součtu znamenaly nezbytné navýšení 
rozpočtu. Celková cena za provedení díla po započtení vícenákladů činí 594 766,10 Kč bez DPH, 
resp. 719 666,98 Kč včetně 21% DPH.
Je neoddiskutovatelné, že sociální zařízení v kulturním domě volala po zásadní technické i interiéro-
vé rekonstrukci již delší dobu. Po odložení stavby v minulém roce (minimální zájem fi rem z důvodu 
naplněných kapacit) se konečně mohlo letos přistoupit k akci. Snažili jsme se i přes omezené fi nanč-
ní prostředky vytvořit esteticky moderní a plně funkční hygienická zařízení, která by odpovídala 
současným standardům. Doufáme, že nové toalety přivítáte hlavně vy, návštěvníci KD, a současně 
i účinkující, kteří za vámi s kulturní nabídkou přijíždí, a spolky, které v KD trvale působí

Mgr. Jindra Kastnerová, ředitelka KS Dobříš

Pietní akt u příležitosti výročí 
Dne vzniku samostatného 
československého státu

Srdečně vás zveme na slavnostní pietní akt 
u  příležitosti 99. výročí vzniku samostatného 
československého státu, který se uskuteční v so-
botu 28. 10. 2017 v 9 hodin u pomníku padlým 
v 1. sv. válce na Mírovém náměstí. Společně zde 
uctíme památku padlých v 1. světové válce tra-
dičním položením věnce. 
Položení věnce se uskuteční před odchodem na 
4. ročník slavnostního pochodu na „Čtyřmezí“.

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

tel.: 318 533 311, 
www.mestodobris.cz

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Na fotografi i zleva: Jakub Jarůšek, 
vedoucí provozu Dokas Dobříš, místostarostka 

města Mgr. Petra Neubergerová, 
Mgr. Jindra Kastnerová, ředitelka KS Dobříš
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Oznámení o úpravě ceny 
vodného a stočného 
v Dobříši 
Vážení odběratelé,
na základě rozhodnutí Zastupitelstva města 
Dobříše ze dne 12. 9. 2017 si vás dovolujeme 
informovat o změně cen vodného a stočného 
od 1. 1. 2018.
Úprava ceny vodného a stočného je ovlivněna 
několika faktory. Nejdůležitějším z nich je nut-
nost plnění plánu financování obnovy vodovo-
dů a kanalizací, jehož účelem je zajištění udrži-
telnosti provozuschopnosti vodohospodářské 
infrastruktury ve vlastnictví města Dobříš.
Dalšími důvody úpravy ceny jsou: potřeba roz-
šiřování zdrojů pitné vody, závazek vyplývající 

Dobří(š) v pohybu
Město Dobříš již druhým rokem 
pořádalo akci „Dobří(š) v pohy-
bu“ určenou pro rodiče a děti. 
V neděli 10. září si mohly děti 
vyzkoušet různé sporty a najít 
si právě ten pravý, který je bude 
bavit. Rodiče se mohli seznámit 
se zázemím sportovního spolku 
či si přímo prohlédnout sporto-
viště, tělocvičnu, pohovořit s tre-
néry a případně svou ratolest 
rovnou i zapsat. Letos se před-
stavilo celkem osm sportovních 
spolků: OK Dobříš – oddíl sportů 
v přírodě (orientační běh), MFK 
Dobříš (fotbal), Aerobik studio Orel Dobříš (pohybové kurzy od miminek až po starší žáky), TJ Sokol 
Dobříš (představení oddílů), Tenis Centrum Dobříš, Česká Asociace Krav Maga – Kapap (sebeobra-
na pomocí bojového umění), Ge Baek Hosin Sool (bojové umění taekwondo), Sportovní akademie 
Dobříš (florbal, atletika, basketbal). Všem zapojeným sportovním spolkům patří poděkování za pěk-
ně připravený den nabitý sportem. Akci zopakujeme i v nadcházejícím roce s nadějí, že ke sportov-
ním aktivitám získáme další nadšené děti i rodiče.

Šárka Krůtová, DiS., koordinátor ZM a MA21

Akce proběhla v rámci kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“. Realizováno v rámci:
                                      

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Sportovní akademie 
Dobříš

4. ročník slavnostního 
pochodu na Čtyřmezí
Již tradičně se v sobotu 28. října 2017, na Den 
vzniku samostatného československého státu, 
uskuteční 4. ročník slavnostního pochodu na 
Čtyřmezí. 

Dobříšský pěší průvod, ve kterém bude nesen 
městský prapor, vyjde v 9 hodin od městské rad-
nice. Před samotným pochodem bude položen 
věnec u pomníku padlým v 1. světové válce na 
Mírovém náměstí u příležitosti oslav Dne vzniku 
samostatného československého státu.
Trasa pěšího dobříšského průvodu bude začínat 
na Mírovém náměstí, půjde se přes sanatorium 
a dále pak po žluté turistické značce až na Čtyř-
mezí (Kuchyňské sedlo). Délka této pěší trasy je 
cca 15 km tam i zpět. Méně fyzicky zdatní či ro-
diny s dětmi mohou dojet autem na parkoviště 
pod Studeným vrchem. Odtud půjdou po čer-
vené turistické značce až na Čtyřmezí. Tato trasa 
je dlouhá celkem 6 km. 
Pro cykloturisty je připravena trasa v délce 
18 km, odjezd je v 10 hodin z parkoviště u radni-
ce města Dobříše.
V cíli vás čeká od 12 hodin setkání s ostatními 
třemi obcemi (Hostomice, Rosovice a Buková), 
krátký kulturní program s vystoupením Dobříš-
ského pokleslého orchestru lidových nástrojů 
a občerstvení. 

Nikol Sevaldová, redakce DL

Prstenec na Čtyřmezí, který svazuje čtyři rohy úze-
mí obcí v sousedském svazku. Každé město přispí-
vá svou výsečí kruhu, přesně tak velkou, jakou mu 
přisuzují hranice mezi katastry. 
foto: Nikol Sevaldová

Běh města Dobříše se blíží
Město Dobříš, ve spolupráci s agenturou VDN Promo, se rozhodlo po několikaleté odmlce obnovit 
„Běh města Dobříše“, a tak bude sobota 7. října v Dobříši patřit malým i velkým běžcům. První star-
tovní výstřel zazní v 9.30 hod. a jako první vyzkouší trať děti narozené od roku 2011, pro které bude 
připraven běh na 500 m, na 1 km se vydají ročníky 2006–2010 a 1,5 km bude patřit ročníkům 2002–
2005. Poté bude od 11 hod. 5km trať výhradně pro ženy a na závěr odstartuje ve 12 hod. hlavní běh 
na 10 km, jehož součástí budou i štafety. Máme pro vás připraveny také profesionální vodiče, takže 
„drž se jich a dáš 10 za 50, 55 nebo 60 minut!“ Startem i cílem běhu bude Komenského náměstí, kde 
bude pro závodníky, ale i ostatní návštěvníky připraven doprovodný program: sportovní vystoupe-
ní, vyhlášení sportovce města Dobříše do 15 let, stánky a občerstvení. Celé sportovní dění zakončí 
ve 14 hod. vyhlášení výsledků a tomboly. A nezapomněli jsme ani na zpestření: známý moderátor 
Leoš Mareš se svojí štafetou přijede změřit síly právě k nám na Dobříš. Přihlásit se stále ještě můžete 
na www.behmestadobrise.cz. Zde také najdete mapku s vyznačenou trasou běhu a propozice. 
S touto akcí je spojeno také dopravní omezení. Z důvodu konání Běhu města Dobříše bude 
7. října od 7 do 16 hodin zcela uzavřeno několik ulic ve městě. Konkrétně se jedná o ulice Fričo-
va, Za Poštou, Školní, V Lipkách, Husova, Tylova, U Slávie, Mánesova a Komenského náměstí.
V celé této oblasti bude nutné vyparkování všech osobních vozidel a jiných dopravních prostředků. 
V den konání závodu nebude možné výše uvedenými ulicemi a celou oblastí v žádném případě 
projíždět, z důvodu bezpečnosti dětí, závodníků a návštěvníků akce. Děkujeme všem obyvatelům 
těchto lokalit za pochopení. Mapa s vyznačením dopravních uzávěr je zveřejněna na stránkách měs-
ta Dobříše a na úřední desce. 
Prožijte „Dny zdraví“ aktivně, pojďte si zaběhat! Přijďte povzbudit závodníky a strávit den plný 
sportu.

Za Zdravé město a MA21 Šárka Krůtová, koordinátor, za VDN Promo Jitka Doubravová

Akce je zařazena do kampaně NSZM ČR „Dny zdraví“. Realizováno v rámci:

     
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
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Prodloužení stavebních úprav hlediště a hrací plochy 
sportovní haly Dobříš
Během provádění stavebních prací na obnově 
hlediště a sportovního povrchu dobříšské haly 
byly zjištěny nové skutečnosti, které povedou 
k prodloužení realizace. Přestože byly před za-
hájením akce provedeny potřebné zkoušky 
a  sondy, během bouracích prací se ukázalo, že 
v místech založení bouraných stěn je porušena 
izolace proti vlhkosti, a musí se tudíž dodatečně 
dodělat. Dále byl zjištěn havarijní stav vnitřního 
obložení haly, které muselo být celé demonto-
váno, a podklad byl vyspraven omítkou. Při bou-
rání části hlediště bylo pak odhaleno jiné kon-
strukční řešení přední části horního ochozu, než ukázaly provedené sondy v jiných místech hlediště. 
Na stavbu byl proto přizván statik, aby upřesnil původní návrh řešení. Část horního ochozu musela 
být oproti plánu ubourána a poté znovu vystavěna. V současné chvíli je hotová podkladní vrstva 
pro položení sportovního povrchu hrací plochy. Stavební práce by měly být dokončeny začátkem 
prosince 2017.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, odbor místního rozvoje

Nové odpadové hospodářství – projekt, který se nepovedl
Ideální komunální projekt musí mít tři prvky – vizi, prostředky a energii. Vizi většinou formuluje od-
borník v reakci na požadavky, a správná vize musí obstát ve srovnání s podobnými projekty jiných 
měst. Prostředky mohou zahrnovat nejen financování, ale i infrastrukturu nebo podporu provozu 
daného projektu a většinou je dává k dispozici město nebo městský úřad. Místo energie by se dalo 
mluvit o poptávce, a ta musí vycházet od veřejnosti nebo od nějaké zájmové skupiny. Jedině z rovno-
váhy všech tří prvků mohou vznikat projekty, které budou dlouhodobě fungovat a městu prospívat.

Abych to ukázal na příkladu. Projekt spolkového domu 
měl vizi (prezentoval ji p. architekt na setkání s veřejností), 
byl za ním plán financování, tedy prostředky, ale chyběla 
mu energie, nebyl tady nikdo, kdo by projekt v navržené 
variantě skutečně chtěl. Teď se blýská na lepší časy, když 
se hledá nová varianta projektu s klíčovým zapojením 
knihovny, protože knihovna představuje na Dobříši jeden 
z velkých zdrojů energie.
Rada města před dvěma roky iniciovala založení svazku 
obcí v našem regionu, který by měl zajišťovat společný 
svoz odpadu. Tento projekt měl podporu RM, ale jinak nic. 
Vize celého projektu byla nejasná, ač jsme se opakovaně 
na jednání ZM snažili zjistit víc informací. Jaký je finanční 
model tohoto projektu? Jaký bude vztah svazku k Dokasu? 

Co to Dobříši přinese? Jaká jsou minimální kritéria, aby se projekt vyplatil? Vize tohoto projektu do-
dnes nebyla zastupitelstvu předložena. To, že informace byly nedostatečné, jsme nevnímali jenom 
my, opoziční zastupitelé, ale i vedení okolních obcí. Z celkových 24 obcí z našeho regionu se do 
tohoto projektu zapojilo pouze 7. Ostatní si řeší svoz odpadů po svém, protože k tomuto projektu 
nemají důvěru.
Vrátím-li se ke schématu uvedenému na začátku, tento projekt je tragický – měl podporu vedení, ale 
vize zůstala po celou dobu nejasná a komunikace k veřejnosti a partnerům byla zanedbaná.
V září rezignoval Marek Vávra na svoji pozici radního, celý projekt se tedy nejspíš zastaví. Výsledkem 
ale není pouze nerealizovaný projekt, ale zejména situace, která ekonomicky poškodila společnost 
Dokas a důvěru mezi Dobříší a okolními obcemi. 
Zůstává ale řada otázek: Kdo za tyto chyby nese odpovědnost? Jak bude tato situace řešena dále? 
Jak obnovit stabilitu Dokasu a důvěru s okolními obcemi? Společně s vámi jsme zvědaví, jak radnice 
tuto kapitolu uzavře. Adam Böhm

z  přijetí evropských dotací na intenzifikaci čis-
tírny odpadních vod, inflace, nárůst cen energií, 
materiálu a chemikálií.
Plánovaná cena vodného a stočného pro rok 
2018 
Vodné 42,30 Kč/m³ 
Stočné  31,40 Kč/m³
Celkem 73,70 Kč/m³ včetně DPH 
(64,08 Kč bez DPH)

Pro srovnání:
Od 1. 1. 2018 bude stát 1litr pitné vody a záro-
veň následné odkanalizování cca 7 haléřů!

Průměrná denní spotřeba dobříšského obyvate-
le činí cca 100 l na osobu a den, tj. 7,37 Kč na 
osobu a den za dodání pitné vody, odkanalizo-
vání a vyčištění odpadní vody. 
Průměrně tedy vynaloží občan Dobříše po zdra-
žení 221 Kč za vodné a stočné za měsíc (místo 
původní částky 209 Kč před zdražením). Rozdíl 
v nákladech na vodné a stočné tedy činí 12 Kč 
za měsíc.
Cena vodného i stočného zůstává i po zdra-
žení nadále pod úrovní celorepublikového 
průměru.

Ing. Blanka Marvanová, VHS Dobříš

Oznámení o době a místě 
konání voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu 
České republiky

Starosta města Dobříš podle § 15 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen zákon), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017  
od 14 do 22 hodin 

v sobotu 21. října 2017  
od 8 do 14 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost: společenská místnost 
Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem vlevo) 
Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost: učebna 2. ZŠ Dobříš, nová 
přístavba, přízemí, Dobříš, Školní čp. 1035 
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost: taneční sál Základní umě-
lecké školy, přízemí, Dobříš, Mírové náměstí čp. 
69
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost: učebna 5. mateřské školy, 
přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613
ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost: prostor Jídelny Dobříš, ul. 
Partyzána Svobody čp. 940
ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost: učebna Základní školy 
Dobříš, Lidická čp. 384

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským prů-
kazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky anebo 
cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede 
dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve vo-
lební místnosti.

5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková 
volební komise vydá za chybějící, škrtané 
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

6. Dle výše uvedeného zákona za pořádek ve 
volební místnosti a jejím bezprostředním 
okolí odpovídá předseda okrskové volební 
komise. Jeho pokyny k zachování pořádku 
a důstojného průběhu voleb jsou závazné 
pro všechny přítomné.

7. Každý volič se musí před hlasováním ode-
brat do prostoru určeného pro úpravu hla-
sovacích lístků, jinak mu okrsková volební 
komise hlasování neumožní.
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Proč jsem nebyla na Zagorce
Paní Hanu Zagorovou mám ráda a její koncert by mě určitě těšil. Proč jsem na něj tedy nešla, ačkoli 
jsem jako zastupitelka měla nárok na dva VIP lístky zdarma? 
Vadí mi princip této kulturní akce. Koncert pořádala agentura VDN Promo za vydatné investice měs-
ta (celkem město přispělo částkou 120 000 Kč). Město platilo ozvučení, letáky, plakáty a náklady na 
prostor (Kopáčkův dvůr). Také si u agentury zakoupilo 60 vstupenek pro zastupitele a pro další „VIP 
osobnosti“. Ostatní (nikoli VIP) lidé si vstupenky museli zakoupit ze svého. 
Jelikož náklady na koncert z rozpočtu města byly rozděleny do menších objednávek, rozhodování 
o této částce neprošlo zastupitelstvem města. Pokládám tuto částku za nepřímou investici do agen-
tury VDN Promo, u které vedení města koncert a VIP vstupenky objednalo. Dovedu si představit jiný 
dobrý způsob, jak použít 120 000 Kč z městské pokladny, abychom podpořili kulturní život v Dobříši. 
Například investovat je do naší základní umělecké školy, která praská ve švech. A pokud chceme 
koncert Hany Zagorové, tak my, VIP zastupitelé, si příště můžeme koupit vstupenky z vlastní peně-
ženky – anebo ať jsou vstupenky levnější, ale pro všechny.

Mgr. Jitka Urbanová, zastupitelka za ODS

Kdy se dočkají dobříšské děti opravené jídelny?
Školní jídelna je součástí školy, která sídlí na Komenského náměstí. Nemohl jsem tedy jinak, než svůj 
příspěvek uvést citátem učitele národů. Je známo, že se již několik měsíců opravuje školní jídelna 
1. základní školy v Dobříši. Dokončení je však zatím stále v nedohlednu. Na webu školy pan ředitel 
oznámil prodloužení uzavření jídelny do 31. října, ale, znalý průběhu předchozích stavebních prací 
ve škole, raději připojil kouzelné slůvko „prozatím“. Pan starosta v zářijových Dobříšských listech zmi-
ňuje rekonstrukci školy jako celek a píše o užívání opravených prostor na konci roku. Neznám detaily 
projektu, jak kvalitně byl připraven, jestli byl termín dokončení naplánován realisticky, jak dobrou 
stavební firmu se podařilo vybrat. Nicméně skutečnost je taková, že stovky dětí, včetně studentů 
Gymnázia Karla Čapka Dobříš, jsou bez poledního jídla. Rodičům tak dlouhodobě přibyla starost 
s každodenním vyvářením obědů, případně přípravou dvojitých svačin. Jídelna 2. ZŠ má omezenou 
kapacitu, tudíž může pomoci řešit tuto téměř kalamitní situaci jen částečně. Dětí na Dobříši přibývá, 
vznikly nám tu i další dvě školy, zatím bez jídelen. Je dobře, že se kapacita škol (i školek) rozšiřuje 
a budovy se rekonstruují, ale rád bych se seznámil (a určitě nejsem sám!) s plány ze strany vedení 
města, jak se vypořádá se stravováním dětí (ale třeba i s obsazeností škol) za rok, za pět či za deset 
let.
Jedna z prováděcích vyhlášek školského zákona – o školním stravování – mimo jiné praví, že: „Žák 
základní školy a nezletilý žák střední školy … má právo denně odebrat oběd.“ Není mým úmyslem 
používat předpisy jako obušek vůči vedení škol či jejich zřizovatelům (u ZŠ obec, u gymnázia kraj), 
ale když už to s jídelnou dopadlo tak, jak dopadlo, spolu s Komenským bych se velmi přimlouval, že 
bychom měli přinejmenším vědět, jak práce postupují, kdy máme naději, že se jídelna znovu otevře. 
Čas od času by neuškodila dávka stručných a jasných informací. Dotčené školy i město k tomu mají 
prostředků dost a dost – webové stránky, sociální sítě nebo třeba i toto periodikum, které právě 
čtete. 
Nebo že by šla péče vedení škol, potažmo jejich zřizovatelů, až tak daleko, že by spolu s Komenským 
mysleli na dlouhověkost našich ratolestí? Dle tohoto velikána totiž: „Základem zdraví a štěstí je stříd-
most ve všem, v jídle, v pití … To je tajemství dlouhověkosti.“ 

Jan Lachman
hrdý otec tří dcer, t. č. bez obědů

Dobříšáci umí počítat 
„Jak byste rozvíjeli Dobříš?“ položil přítomným 
občanům otázku jeden ze zastupitelů na veřej-
ném zasedání ZM 12. 9. 2017. Občané se zde 
totiž opět snažili apelovat na záchranu kvalitní 
orné půdy v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince, ur-
čené k výstavbě 35 rodinných domů. 
Platný územní plán města Dobříše z r. 2010 
uvádí, že pro zachování stávajícího charakteru 
menšího města je třeba vytvořit podmínky pro 
10 000 obyvatel. V r. 2010 bylo v Dobříši trva-
le přihlášeno celkem 8 400 obyvatel. Aktuální 
údaje z  června 2017 uvádí, že v Dobříši je již 
evidováno 8 920 obyvatel. Avšak podle odha-
du místostarosty Hadžegy v Dobříši trvale bydlí 
o 1 000 až 2 000 obyvatel více (DL 9/2017). Kolik 
je ještě potřeba v Dobříši postavit rodinných 
domů, aby zůstal zachován stávající charak-
ter menšího města do 10 000 obyvatel? Vaše 
odpovědi můžete zasílat zastupitelům na adre-
su zastupitele@mestodobris.cz. 
Rozvoj Dobříše nad 10 000 obyvatel je totiž ne-
žádoucí, jak konstatuje i územní plán. Dosažení 
limitů infrastruktury města je již dnes patrné 
v  mnoha oblastech. Například nedostatečné 
kapacity škol a jídelen, chybějící místa u lékaře, 
nedostatek vody v letních měsících a další. Trva-
le udržitelný rozvoj města přeci nespočívá v ne-
konečné výstavbě nových rodinných domů, ale 
především ve vytváření podmínek pro kvalitní 
život stávajících obyvatel. K tomu patří i ochrana 
zelených ploch ve městě a v jeho bezprostřed-
ním okolí, jako je pole pod Bzdinkou.

Pavel Svoboda

Nefunkční kontrolní výbor?!
Kontrolní výbor, povinně zřizovaný ze zákona o obcích, má jedinou roli. Jeho úkolem je kontrolo-
vat zákonnost či nezákonnost jednotlivých usnesení rady města a zastupitelstva. Tato úloha se zdá 
jednoduchá, ale v současném právním chaosu v České republice, kdy je v platnosti více jak 15 tisíc 
právních norem a předpisů, je to úloha nezáviděníhodná. K tomu si připočítejte chování politických 
rivalů jak v zastupitelstvu, tak v kontrolním výboru a je vám jasné, že podobně jako ve vyšších zá-
konodárných orgánech ani seberozumnější a prospěšnější návrh neprojde. Proto se také může stát, 
že chovatelé nemají zajištěný potřebný přístup do své budovy, že občané řadu let žádají o změny 
v územním plánu a není jim ani za desítky let vyhověno, proto se již řadu let řeší problém ulice 
Západní, proto na jednání zastupitelstva, i přes moje výslovné upozornění na protizákonné jedná-
ní, zastupitelé schválí bez mrknutí oka usnesení obsahující právní vady a mohl bych ještě dlouho 
pokračovat. 

Kontrolní výbor má mít sedm členů a je ideál-
ní, když jsou tito členové průnikem politických 
uskupení na Dobříši. Kontrolnímu výboru již 
řadu měsíců chybí jeden člen a zastupitelstvem 
není dovolen náhradník. I přes pevně stano-
vený roční plán jednání výboru, schválený 
všemi členy výboru, se řada z nich opakovaně 

z jednání omlouvá a činí kontrolní výbor neu-
snášeníschopný. Rovněž se stane, že usnesení 
kontrolního výboru vezme zastupitelstvo na vě-
domí, a přestože obsahuje zásadní doporučení 
ve vztahu k fungování města, nic se nestane.
Politici jsou zvláštní kategorií lidí, ale zvlášť pro 
ně platí, že sliby se mají plnit, že slova a činy se 

mají shodovat. Rozhlédněte se kolem sebe, co 
kdo nasliboval a co kdo splnil, a nemusí to být 
jenom ty velké a do očí bijící věci jako Karneto-
va zahrada – úhrada 10,8 mil. Kč z peněz města, 
ulice Západní, problém táhnoucí se deset let 
s  více jak třiceti rozsudky, rozhodnutími nadří-
zených orgánů, promrhaných 6 mil. Kč na různé 
studie, které nebyly realizovány, zničené kino 
a návrat k myšlence před osmi lety na důstoj-
nou městskou knihovnu, soustavné porušování 
územního plánu při realizaci staveb, porušování 
etapizace v rozporu s územním plánem, peti-
ce občanů k ochraně jejich zájmů atd. Stručně 
řečeno, je třeba neztratit zdravý rozum a stát 
pevně nohama na zemi. A až se opět někde ob-
jeví článek „Komu vyhovuje nefunkční kontrolní 
výbor?“, vzpomeňte si na má slova a pokuste si 
odpovědět na tuto otázku.

Karel Vítek

„Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni 
řešit, nebo o tom přinejmenším vědět.“ (Jan Amos Komenský)

Den otevřených dveří 
v Domově seniorů Dobříš

V rámci „Týdne sociálních služeb ČR” budeme 
mít v našem domově „Den otevřených dveří”.  
Tímto vás srdečně zveme. Tato akce se usku-
teční dne 4. 10. od 9.00 do 15.00 hod. V prů-
běhu této doby máte možnost prohlédnout si 
náš domov a získat informace o službě. 

Na setkání s vámi se těší zaměstnanci a klienti 
Domova seniorů Dobříš
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Kam se ztratila demokracie na Dobříši
Na posledním jednání zastupitelstva 12. 9. 2017 rozhodovali zastupitelé, zda paní Vlnasová může 
jako občan pokračovat ve svém vystoupení poté, co vyčerpala pět minut pro svůj diskusní příspě-
vek k projednávanému bodu o územní studii. Vystupovala zde jako „mluvčí“ mnoha občanů nejen 
přítomných v publiku a byla jako jediná schopna formulovat pohled protistrany k uvedenému bodu, 
znala detaily problému a mohla je předložit zastupitelům. 

Koho zastupují zastupitelé našeho města? 
Obyvatele Dobříše těžko!
Od jara občané Dobříše upozorňovali zastupitele na ohrožení nejkvalitnější orné půdy v Dobříši 
v území Úvozová a Ke Bzdince. Územní plán tuto plochu uvažuje jako zastavitelné území i přesto, 
že již v době tvorby územního plánu v roce 2010 byla tato nejkvalitnější půda zákonem chrá-
něná. Zastupitelé obdrželi od občanů Dobříše množství informací včetně právní analýzy. Měli 
dostatek času promyslet si, jak nejlépe v této věci postupovat a jak se alespoň pokusit zajistit, aby 
kvalitní půda byla zachována pro příští generace. Pokud by zastupitelé chtěli hájit zájmy občanů 
města, mohli napravit to, co pan Radek Vystyd způsobil, když uvedl v omyl pana Jerome Collo-
redo-Mannsfelda informací, že na Dobříši není dostatek stavebních pozemků. Na základě této 
nepravdivé informace od něho získal souhlas k pokračování parcelace těchto pozemků. Pokud 
by zastupitelé skutečně chtěli hájit zájmy občanů, pak by např. utvořili delegaci, která by panu 
Colloredo-Mannsfeldovi vysvětlila, že na Dobříši je stále dostatek volné plochy určené k zástavbě, 
že zastavitelná plocha byla v územním plánu v roce 2010 naddimenzovaná, a iniciovali by změnu 
územního plánu tak, aby zastavitelná plocha v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince získala zpět svůj sta-
tus nezastavitelného pozemku. Nejen, že takový postup nenavrhl nikdo ze zastupitelů, ale naopak 
někteří z nich občanům předkládali argument, že by pak město muselo vyplácet panu Colloredo-
-Mannsfeldovi vzniklou škodu, která by mu však vznikla jedině v případě, že by s pozemky začal 
obchodovat. Namísto toho, aby zastupitelé zastupovali občany, zaznívaly z jejich stran výroky 
typu: Tak se dohodněte s panem Mannsfeldem sami. V tomto případě tak občané mají urovnávat 
pochybení zastupitele? 

Jana Vlnasová

Poradna pro pečující má za sebou první rok
Poradna pro neformálně pečující, kterou na Dobříšsku realizuje Centrum pro komunitní práci střed-
ní Čechy v rámci projektu Pečovat a žít doma je normální, má za sebou první rok. Během něj se 
ukázalo, že podpora pečujících je užitečná a smysluplná. Od začátku projektu se na nás obrátilo 
několik desítek pečujících, kteří se v domácím prostředí starají o dítě či dospělého se zdravotním 
postižením nebo o seniora. Osloví nás nejčastěji v počáteční fázi, kdy se potřebují zorientovat v nové 
situaci a získat informace o sociálních službách a sociálních dávkách. Zároveň máme klienty, kteří 
již dlouhodobě pečují o blízkou osobu a ocitli se v tíživé situaci (dlouhodobé vyčerpání, zhoršení 
zdravotního stavu nebo úmrtí opečovávaného člověka apod.). 
Kromě praktických rad a konzultací nabízíme klientům také možnost využít psychoterapeutickou 
pomoc. Dlouhodobě pro klienty organizujeme vzdělávací i odpočinkové aktivity. Se zájmem se se-
tkávají pravidelná svépomocná setkání pro pečující rodiče nebo tzv. Dny pro sebe, kdy rodičům 
nabízíme vzdělávání a program pro jejich děti. Pozitivní ohlas měl několikadenní vzdělávací a psy-
chorehabilitační pobyt pro rodiny pečující o dítě se ZP, který proběhl v květnu 2017.
Projekt se nezaměřuje jen na poradenství pro pečující, ale různými způsoby usilujeme o podporu 
neformální péče na lokální úrovni i v rámci české společnosti. Na místní úrovni spolupracujeme 
s poskytovateli sociálních služeb, lékaři, pracovníky OSVZ i zástupci obcí. Pravidelně organizujeme 
vzdělávací akce pro veřejnost.

Zvažujete-li péči o blízkého člověka nebo již pečujete a potřebujete radu či pomoc, kontaktujte, 
prosím, koordinátorky Petru Štěpovou (tel.: 773 661 130) nebo Hanku Petákovou (tel.: 775 760 353).

Petra Klvačová, 
analytik projektu 

DOKAS Dobříš, s.r.o., 
a město Dobříš

si dovolují oznámit, že bude proveden  
 

svoz odpadů ze zeleně 
(tráva, větve stromů a keřů) ve městě Dobříš. 

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:

– odpad musí být uložen do kontejnerů při-
stavených výhradně za tímto účelem

– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 
mimo odpadu zeleně

– odpad smí být uložen do určených nádob 
pouze v den sběru odpadů ve stanovený 
čas 

– odpad nesmí být uložen v igelitových pyt-
lích a musí být roztříděn na větve a kompos-
tovatelný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

– občané se musí prokázat kartičkou vyda-
nou MěÚ Dobříš

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:

Sobota 14. 10. a 25. 11. 2017 
od 8.00 do 15.00 hod.:

• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

Kaštánky,
• křižovatka ul. K Vodárně a Nad Papežem,
• Parkoviště – Sport klub Vlaška,
• křižovatka ul. Part. Svobody a Dlouhá. 

Sobota 21. 10. a 2. 12. 2017 
od 8.00 do 15.00 hod.:

• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická).

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši spo-
lupráci.

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti

Přestože politické hnutí TOP 09 má ve svém vo-
lebním programu zahrnuto chránit a podporo-
vat svobodu slova ve veřejné diskusi, byli jeho 
členové při hlasování jednohlasně proti – Radek 
Vystyd, Petra Neubergerová, Denisa Havlíčková 
a Anna Kozáková. Týmově jim na pomoc přispě-
chali i zastupitelé z ODS Jaroslav Melša a Martin 
Musil, kteří též aktivně hlasovali proti. Tichou 
podporu TOP 09 vyjádřili další zastupitelé, kte-
ří si „umyli ruce“ a zdrželi se hlasování – nepře-
kvapili Stanislav Vacek, Jaroslav Musil, oba za 
hnutí STAN, Stanislav Holobrada z ČSSD, dvojice 
zastupitelek z hnutí ANO, Markéta Čermáková 
a Tereza Fulínová. V konečném součtu hlasování 

(pro 8, proti 6, zdrželi se 5, nehlasovali 0, nepří-
tomní 2) tak protentokrát zvítězila většina, která 
se bojí, co paní Vlnasová vysloví a s jakými fak-
ty bude zastupitele konfrontovat. Je totiž vždy 
dobře připravená a o projednávaném tématu 
má mnohem větší přehled než většina zastu-
pitelů. Nebojí se nazývat věci pravým jménem 
a  své argumenty má podložené fakty. Umlčet 
hlas Jany Vlnasové a nenechat ji sdělit názor 
k problematickým tématům města se zastupite-
lům jistě nepodaří na dlouho. Jana Vlnasová se 
nebojí vyslovit nahlas to, co si mnozí z dobříš-
ských občanů jen myslí. 

Dagmar Mášová

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu 
v ulicích budou považovány za černou 

skládku. Původci černé skládky může být 
uložena pokuta ve výši dle zákona.

Uzavření sběrného dvora 
z důvodu rekonstrukce

Od 9. do 15. 10. 2017 bude sběrný dvůr 
DOKAS Dobříš z důvodu rekonstrukce 

uzavřen.
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Týdnem knihoven nekončíme, naopak:

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – již od 
2. 10.!
V prvním semestru získáte vzdělání v oboru 
„ČÍNSKÁ MEDICÍNA NA ZAHRÁDCE“, téma dru-
hého semestru si již zvolíte sami. Přednášky od 
2. 10. v knihovně vždy v pondělí jednou za čtr-
náct dní od 10 do 12 hodin. 
Cena 300 Kč za semestr (6 přednášek). Program 
je určen výhradně starobním či invalidním dů-
chodcům a nezaměstnaným nad 50 let. Přihláš-
ky a více informací v knihovně.

HOMEOPATIE – CESTA K VLASTNÍ ROVNOVÁ-
ZE – úterý 10. 10. od 18 hodin
MUDr. Zuzana Ferrová vás seznámí se základ-
ními principy, možnostmi a limity této léčebné 
metody. Vstupné pro předem přihlášené 150 Kč, 
na místě 200 Kč. Přihlášky a více informací na 
www.zuzanaferrova.cz.
LEPŠÍ OČI – čtvrtek 12. 10. od 17 hodin
Malá dobříšská univerzita: tentokrát nejen te-
orie, ale i trochu praxe. Mgr. Luděk Krátký vás 
naučí jednoduché cviky, s jejichž pomocí si mů-
žete snadno zlepšit zrak. Vstupné 60 Kč, káva/čaj 
v ceně.

Knihovna v říjnu: slavíme!!!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, dovolte mi v předvečer svátku knihoven zahájit citátem Alberta 
Einsteina: „Jediné, co rozhodně potřebujete vědět, je, kde se nachází knihovna.“ A v říjnu ob-
zvlášť! Doufáme, že nám prominete, že letošní Týden knihoven bude trochu poznamenán mírným 
stavebním šumem:
REKONSTRUKCE TOALET
Rekonstrukci jsme ohlašovali již na jaře, došlo k ní však až nyní. Již brzy vám zde budou sloužit dvě 
běžné a jedna bezbariérová kabina. Po dobu stavebních prací není možné toalety používat, několik 
WC (včetně bezbariérového) v přízemí sportovní haly je vám však k dispozici.

PODZIMNÍ MINITÁBOR S KNIHOU: čtvrtek 
26. – pátek 27. 10.
Program pro školní děti s krásným celodenním 
výletem do Písku (návštěva interaktivního pro-
storu Sladovna, Křižíkovy elektrárny, prohlíd-
ka města) a se spaním v knihovně. Pouze pro 
předem přihlášené (do 16. 10.)! Více informací 
a přihlášky v knihovně nebo na www.knihovna-
dobris.cz.
DOMÁCÍ HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA NA 
ZIMU – úterý 31. 10. od 18 hodin
MUDr. Ferrová vám tentokrát poradí, co mít 
doma pro první pomoc při nejčastějších zim-
ních obtížích dětí i dospělých. Vstupné pro pře-
dem přihlášené 150 Kč, na místě 200 Kč. Přihláš-
ky a více informací na www.zuzanaferrova.cz.
BOoK! con 2017: pátek 3. – neděle 5. 11.
Milovníci sci-fi a fantasy se opět po roce mohou 
těšit na besedy se spisovateli, komiksovými vy-
davateli, cosplayery a s mnoha dalšími a budou 
si moci vyzkoušet i virtualní realitu!
A samozřejmě: hlavně se budou hrát nejrůzněj-
ší hry – rpg, MtG, Dominion, Bang, Summoner 
wars, Warhammer 40k a mnoho, mnoho dal-
ších... Vstupné na třídenní program pro jed-
notlivce 200 Kč, pro rodinu 250 Kč. Jednodenní 
vstupné: pátek 70 Kč / sobota 100 Kč / neděle 
70 Kč. Možnosti slev a více informací na www.
knihovnadobris.cz a na fb stránkách BOoK! 
con2017 – Fantasy víkend v knihovně.

Z DOBŘÍŠE AŽ NA KRAJ SVĚTA – v průběhu 
října
Dvojvýstavu Vojty Kaisera a Simony Marvan 
Krausové jsme z důvodů stavebního ruchu 
v  knihovně museli odložit: instalujeme ji oka-
mžitě po dokončení rekonstrukce. Věřte, že je 
tak pěkná, že stojí za chvíli čekání!

Dále nabízíme několik vzdělávacích a volno-
časových aktivit pro děti i dospělé: 

ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové zá-
jemce. Hlaste se v knihovně.
KURZY ANGLIČTINY také pokračují a pro za-
čátečníky otvíráme nový v pondělí odpoledne. 
Více informací a přihlášky v knihovně.
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – již v říjnu!
Zapomínáte? Nezoufejte – právě pro vás otví-
ráme kurz trénování paměti pod vedením zku-
šené lektorky M. Kubové. Cena za 10 lekcí (po 
95 minutách) 750 Kč, přihlášky v knihovně.
ČTENÁŘSKÝ KLUB – zahájení
Otvíráme čtenářský klub pro dospělé. Čtete 
rádi? Máte-li chuť se sejít jednou až dvakrát do 
měsíce s dalšími vášnivými čtenáři, vyměnit si 
s nimi žhavé tipy a seznámit se s nabídkou na-
šich knižních novinek a tipů od nás knihovníků, 
přihlaste se nám. Neformální setkání v příjemné 
klubovně s kávičkou či čajem – tento způsob 
podzimu se vám jistě zalíbí!

KDE KONČÍ SVĚT? V OBLACÍCH...
Další ročník soutěže SKIP ČR, tentokrát s téma-
tem PTÁCI. Děti do 15 let mohou své výtvarné 
práce odevzdat v knihovně do konce listopadu.

A poslední důležitá informace:
V SOBOTU 28. 10. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

Milí čtenáři, užijte si svátky knihovní, státní 
i soukromé – a ty všední dny taky! Třeba u nás 
v knihovně – těšíme se na vás... 

Za celý team zdraví Romana Bodorová

A na co vás pozveme?

TÝDEN KNIHOVEN 2.–8. 10. 
(Týden vegetariánství v dobříšské 
knihovně): 

Po celý týden domácí vegetariánské občerstve-
ní zdarma! A kromě toho:
Výtvarná dílna s Jíťou: VTIPNÉ DOBROTY 
– pondělí 2. 10. od 12 do 17 hodin
Jednoduché dobroty, které nejdřív pobaví a po-
tom chutnají! Vstup volný, materiál v omezeném 
množství zdarma. 
ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ aneb Paní z Krásné 
Hory – úterý 3. 10. od 18 hodin
Další z monodramat Stanislavy Hoškové: „Čítan-
ková“ spisovatelka zcela nečítankově. Vstupné 
50 Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 4. 10. od 
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže...
KINO KNIHOVNA: Z PAŘÍŽE DO PAŘÍŽE – čtvr-
tek 5. 10. od 18 hodin

Nový francouzsko-kanadský film dojme i pobaví.
Když desetiletému Mauricovi a dvanáctileté-
mu Josephovi maminka přišije na kabáty žlu-
té hvězdy, začne největší dobrodružství jejich 
života. Židům v Paříži jde o život a kluci musí 
uprchnout – okamžitě, nenápadně, bez dokla-
dů 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, bys-
trost, statečnost a instinkt. Malí hrdinové si na-
štěstí při tom všem dokáží v sobě uchovat dět-
ství 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 rozkoš-
ném oranžovém karavanu si můžete koupit 
skvělé domácí nápoje i dobroty. Neváhejte, ka-
ravan zas tak hned nepřijede...
ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 7. 10. od 9 do 
12 hodin
Ke každé knize šálek dobrého čaje zdarma, a to 
od profesionálního čajovníka! Výběr z několika 

druhů, drobné občerstvení 
k tomu.
KAVÁRNA KNIHOVNA – ne-
děle 8. 10. od 14 do 17 hodin
Přijďte si vychutnat kávu čer-
nější než noc – a kdyby to na 
vás bylo moc, mléko máme 
taky...
REGISTRACE ZDARMA pro 
nové čtenáře – od 2. do 8. 10.
Staňte se čtenářem naší 
knihovny právě teď – jako bo-
nus vám promineme registrač-
ní poplatek na celý rok – tedy 
do října 2018!
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.
NOVÁ SLUŽBA: ZASÍLÁME PŘEDUPOMÍNKY
Konečně můžete klidně spát! Termín vrácení 
vašich výpůjček vám včas připomeneme – po-
kud jste nám ovšem poskytli vaši emailovou 
adresu.
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 � 13. 10. Slet bubeníků – DARK SIDE OF THE 
GROOVE 

Na Dobříši přivítá-
me tuto hudební 
událost podruhé!!!
Již pošestnácté 
bude republikou 
křižovat ojedinělý 
putovní koncert – 
festival Slet bube-
níků. Jen jednou 
do roka se sejde 
parta bubeníků, 
aby nadchla pu-
blikum 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 bu-
beníků je vítaná unikátní událost, která v sou-
časné době a podobě nemá ve světě konkurenci 
(recenze časopisu Report).
Každý rok jiná sestava, každý rok vytvoření no-
vých kompozic – to je hlavní myšlenka Sletu 
bubeníků. Jen jeden umělec se opakuje každo-
ročně, a to Pavel Fajt, který patří k zakladatelům 
přehlídky Slet bubeníků a který je uměleckým 
vedoucím a garantem projektu. 
Dark Side of the Groove je podtitul letošního 
ročníku Sletu bubeníků, kterým hudebníci chtě-
jí vzdát hold prvním hudebníkům, kteří začali 
groove používat, a tím odstartovali novou ka-
pitolu hudby, která stvořila nové hudební styly, 
jako je techno, drum´n´bass, hiphop, rap, chill-
-outová hudba. Bubeníci se odvolávají až ke ko-
řenům, kdy Pink Floyd na albu The Dark side of 
the Moon použili sekvencer. Bubeníci do svých 
rytmických kompozic hodlají začlenit samply 
z  průkopnických dob, rozvinout je s elektroni-
kou, bubny a cimbálem, coby etnickým bicím 
nástrojem. Pod rytmy tak budou bublat parafrá-
ze 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 v Trafice 
u Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

 � 18. 10. Jiří Hladovec: Konec Švandy aneb 
Hvězda padá z Mostu.

Novou autorskou hru, černou komedii, u kte-
ré se někdy nedá smát, uvádí DS Křoví. 
A o čem tato hra je? O herci Standovi Dudkovi, 
kterému je oblastní divadlo těsné a jde hledat 
štěstí do světa. Co na to jeho žena Dorotka, jeho 
manažer nebo jeho skoro máma paní Tylová? 
A co na to bulvár? A co na to režisérka? To vše 
se dozvíte, pokud vydržíte do konce. Hra Ko-
nec Švandy (Standy) je velmi volně inspirována 
Strakonickým dudákem (J. K. Tyl). Rychlé střihy 
ze života Standy Dudka svérázně režíruje Dana 
Radová a atmosféru podkresluje skvělá hudba 
Honzy Ponocného a jeho Cirkusu Ponorka.  

Křoví je spolek nadšených ochotnic a ochotníků 
z Prahy-západ, Mníšku pod Brdy i Prahy. Po kočov-
ných téměř patnácti letech zakotvili a hostují v KS 
U Koruny v Radotíně. 
Společenský sál KD, čtvrtek 18. října 2017 od 
19.30 hod. Vstupné: 120 Kč. Předprodej vstu-
penek v Informačním středisku Dobříš, tel.: 
318 523 422.

 � 19.10. Bedřiška Uždilová OBRAZY – vernisáž 
výstavy

Bedřiška Uždilová bude po mnoha úspěšných 
výstavách v ČR i v zahraničí vystavovat také ve 
výstavním sále v KD Dobříš.

Tématem jejích rozměrných olejomaleb jsou fi-
gurální kompozice i komponované krajiny.
V jejích plátnech, která se jeví na první pohled 
jako abstraktní obraz, divák brzy odhalí prvky 
architektury, tvary starých stromů, střech, plotů.
Nejinak je tomu u figurálních kompozic, kde 
pomocí výrazné barevnosti, jasné kresebné linie 
a spontánní práce štětcem monumentalizuje si-
tuace a příběhy každodenního života.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 19. října 2017 od 18.00 hod. Vý-
stava potrvá do 19. 11. 2017. Otevřeno po–
čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod.

 � 26. 10. SNOW FILM FEST 2017
Celovečerní pásmo špičkových filmů o zim-
ních sportech a dobrodružstvích zavítá bě-
hem října až prosince do všech českých i slo-
venských regionů, včetně Dobříše. Festival je 
svým rozsahem a návštěvností největší akcí 
svého druhu u nás. Na své si přijdou milov-
níci čerstvého prašanu, horských velikánů, 
psích spřežení i arktické divočiny.

A o čem jsou letošní filmy podrobněji? 
Rasťo Hatiar ve svém filmu Obyčajní chlapci 
sleduje výkony vynikajících skialpinistů 90.  let 
– Dušana Trizny a Milana Madaje. Výstup na 
Link Sar zobrazuje odhodlání Jonathana Griffi-
tha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá. 
Film Dog Power je ukázkou jedinečného pou-
ta mezi člověkem a zvířetem a jejich společné 
radosti z pohybu. Ven(ca) je reportáží z nejdrs-
nějšího závodu planety skrz zimní Yukon v po-
dání extrémního sportovce Honzy Franckeho. 

Pocit viny není jen o sportu a přírodě v divo-
kém Grónsku. Pohádka Johna Shockleeho je 
pozitivní, inspirativní i zábavná, o tom, že žít 
své sny lze v jakémkoli věku. Ski for freedom 
je neziskový projekt, který má za cíl rozšířit ly-
žování v Pákistánu. Na www.pohora.cz/snow-
-film-fest/dobris můžete pohodlně dohledat 
informace k filmům, programu a organizaci 
SFF v KD. Festivalové aktivity sledujte také 
na facebooku SFF či KD Dobříš. 
Promítací schéma: 1. blok 19.30–20.30 hod.; 
2. blok 20.55–21.55 hod.; 3. blok 22.15–23.10 
hod. 
Společenský sál KD, čtvrtek 26. října od 
19.30 hod. Vstupné: děti, studenti (do 26 let), 
senioři a ZTP 50 Kč, ostatní 100 Kč. Slevu mů-
žete uplatnit přímo u kasy po předložení OP, stu-
dentského indexu, průkazu ZTP apod. 

 � 27. 10. Adrian T. Bell – Night and Day  
– koncert

Adrian T. Bell (1964) se narodil v anglickém 
Newcastlu. Působil v britském námořnictvu, 
vystudoval krajinnou architekturu, pracoval ve 
Skotsku, v Texasu, Karibiku či Řecku a od roku 
1992 žije v Praze. Zpívá v kapele The Prostitutes. 
V roce 2013 vydal svůj sólový debut Different 
World, za nějž získal cenu kritiků Apollo a který 
loni v dubnu úspěšně představil v KD. A v tom-
též roce přichází s dalším sólovým počinem 
Night and Day. Tak pokud máte chuť opět sly-
šet jeho podmanivý hlas za doprovodu kapely 
a  krásných sboristek, sester Katzerových, jste 
v KD vítáni. 
Společenský sál KD, pátek 27. října od 20.30 
hod. Vstupné: 170 Kč předprodej; 200 Kč na 
místě. Předprodej vstupenek od 9. 10. v Tra-
fice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

 � 29. 10. 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 29. října od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 

2. 11. Screamers 112 – zábavný travesti po-
řad – předprodej vstupenek od 2. 10. Trafika 
u Davida
10. 11. Kill The Dandies (psychedelic-alter-
native/Praha) a The Maggie's Marshmallows 
(garage punk/Praha) – koncert
16. 11. Bára Štěpánová a Trio divadla Sema-
for – koncert k výročí 17. listopadu
23. 11. Vjačeslav Iljašenko – vernisáž výstavy
24. 11. Zrní – koncert
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Ekopobyt aneb Jsme součástí 
přírody
V pondělí 4. 9. bylo ještě po osmé hodině ráno 
před školou velmi rušno. Důvod byl prostý: žáci 
osmých ročníků – tedy my – právě odjížděli na 
ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Připra-
vený program byl, jak název pobytu napovídá, 
zaměřený na ochranu přírody. 
Hned po příjezdu do areálu rekreačního zařízení 
Lučkovice jsme se rozdělili do družstev a vybrali 
si z nabídky název týmu. A tak se z nás na týden 
stali: Delfíni, Tygři, Sloni, Klokani, Tučňáci, Tuleni 
a Sépie. 

Září v ZŠ Trnka

V pondělí 4. září se již po-
druhé slavnostně otevřely 
dveře ZŠ Trnka. Na zahradě 

se shromáždili rodiče s dětmi a všichni napjatě 
očekávali, co se bude dít. Paní ředitelka všechny 
přivítala a představila nové posily našeho týmu, 
nové prvňáčky i ty, co přestoupili do vyšších tříd. 
Poté už se děti i s rodiči přesunuli do učeben, 
abychom mohli společně zahájit nový školní 
rok. A protože spolu jsme rádi, setrvali jsme ješ-
tě u čaje, kávy a dobrých koláčů.

Hned další den odjeli třeťáci a čtvrťáci na něko-
likadenní výlet na Horskou Kvildu, kde se do-
zvídali o přírodě Šumavy během programů ve 
Středisku environmentální výchovy.
Prvňáčci se zatím zabydlovali ve své krásné 
nové třídě a učili se, jak to ve škole chodí.
No a druháci – ti se s plnou vervou pustili do tajů 
vět, zkoumání okolí školy a řešení zapeklitých 
matematických úloh.
Teď už máme za sebou měsíc pilné práce, znovu 
se učíme nejen všem vědomostem a znalostem, 
ale také tomu, co je důležité pro mezilidské vzta-
hy a dobrou komunikaci. Při příležitosti státní-
ho svátku jsme také připravili společný projekt 
o knížeti Václavovi.
A už se těšíme na to, co nás čeká v dalším měsíci 
a co společně prozkoumáme a objevíme!

Markéta Svobodová

Opět Anglie, Londýn, poznávání…

Je to již nepsaná tradice naší školy, že začátek 
školního roku je spojen s pobytem našich žáků 
v  Anglii. Velmi oblíbený poznávací zájezd se 
uskutečnil i v letošním školním roce, od 10. 9. do 
16. 9. Plný autobus žáků odjel v nedělních odpo-
ledních hodinách do Londýna, kde byli žáci uby-
tovaní v hostitelských rodinách. Každý den pod-
nikali výlety do nejproslulejších míst jižní Anglie.
Brighton, White Cliff s, Winchester, Stonehenge, 
Oxford, Windsor, Eton College jsou některá z ob-
líbených míst, která navštívili.
V samotném Londýně jsme strávili dva dny 
návštěvou tamních skvostů a vyhledávaných 
atrakcí, mezi něž patří London Eye a Muzeum 
Madame Tussaud.

Mgr. Kateřina Křivonosková, 
učitelka Aj 

Školní rok 2017/2018 je již v plném proudu…

Celé léto se ve škole pilně pracovalo. Nejvíce práce měl asi pan školník a paní 
uklízečky. Opravovaly se desky lavic, zámky u dveří i šatních skříněk, zazdívalo 

se, stěhovalo, v některých třídách se vyměňovala lina, montovaly nové tabule, myla se okna, rekon-
struovaly se sprchy u tělocvičny, WC zaměstnanců v 7. pavilonu, ale také dvě učebny – dílny a jedna 
kmenová učebna, malovalo se…
4. září se pak škola otevřela pro 94 prvňáčků a 14 předškoláků, a také pro 10 oddělení ŠD a dalších 
650 žáků a 85 zaměstnanců školy. Za poslední tři roky jsme se pěkně rozrostli… Ve škole je nyní 
v devíti ročnících 32 tříd. Navýšení počtu žáků tak přineslo i změnu pravidel pro vstup do školy, pře-
devším u žáků 1. stupně. A tady je namístě poděkovat všem rodičům našich žáků, že jsme společně 
zvládli první zářijové dny v pohodě a klidu.
V tomto školním roce na naše žáky čeká také řada zajímavých akcí. Již v září vyjely sportovní třídy 
VI.A a V.B na týdenní sportovní a vodácké kurzy, žáci 2. stupně na již tradiční sedmidenní poznávací 
zájezd do Londýna a okolí. Rozběhla se školní sportovní liga, proběhlo první divadelní představení, 
žáci 2. ročníku mají již za sebou Hasík, což je preventivní akce konaná ve spolupráci s HZS Dobříš, ve 
škole se chystá historické představení skupiny Pernštejni a žáci 1. stupně se vydají do lesa na Den 
s lesníkem. 
Od října se také postupně rozběhnou všechny zájmové kroužky. Ve sportovní nabídce tak je fl or-
bal, volejbal, fotbal, atletika, zdravotní Tv, odbíjená, basketbal. Pokračujeme také v projektu MŠMT 
„Hodina pohybu navíc“, který se týká žáků 1.–3. tříd. Vedle toho se žáci mohou přihlásit do kroužku 
deskových her, tvořivého nebo výtvarného kroužku, letos poprvé také na kaligrafi i, do pěveckého 
kroužku, na zobcovou fl étnu, ale také na španělštinu nebo konverzaci v Aj.
Naším společným cílem je, aby děti chodily do školy rády a měly možnost poznávat, objevovat a roz-
víjet se. 

Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Projekt HASÍK ve 2. ZŠ Dobříš

Pokračujeme v tradiční spolupráci s místní HZS. 
Projekt Hasík jsme zahájili besedou v naší škole. 
Už se těšíme na exkurzi s ukázkou techniky.

Mgr. Radka Jílková

V tomto složení jsme pak absolvovali všechny 
připravené hry. Byla jich celá řada, např. Eko-
konference, Člověče, nezlob se, Každý je užiteč-
ný, Hra na náhodu, Kdo je Karel, Víte, že…, Svět-
lušky a další. Názvy vám asi příliš neřeknou, ale 
věřte, nudné nebyly. Po celý pobyt pro nás pro-
gram připravovali společně s učiteli i žáci 9. roč-
níků, kteří na závěr ekopobytu zcela zaslouženě 
obdrželi titul „Ekopomocníci“.
Snažili jsme se pracovat jako tým, poznali jsme 
se s ostatními spolužáky i v jiném prostředí než 
školním. Učitelé byli příjemně překvapeni, že i ti 
„zlobivější“ z nás dokázali pracovat na zadaném 
úkolu. Při závěrečném hodnocení jsme obdrželi 
diplomy a nějakou tu sladkost. O umístění na-
konec tolik nešlo, heslo na diplomech mluvilo 
za vše:
„Sami toho zvládneme tak málo, ale když se 
spojíme, zvládneme cokoliv.“

Žáci 8. tříd 
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Pozor, změna termínu 
koncertu 
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice a Římskokatolická farnost v Dobříši 
zve všechny milovníky hudby a podporovatele 
dobříšských varhan na 4. benefiční koncert po-
řádaný 7. října od 19 hodin v Zrcadlovém sále 
dobříšského zámku pod názvem Romantický 
večer.
Omlouváme se za změny termínu uvedeného 
koncertu, který byl nejdříve uváděn na 24. září 
a později změněn z programových důvodů na 
8. října a definitivně změněn, v souvislosti s od-
jezdem jednoho z interpretů tohoto koncertu 
na zahraniční angažmá, na sobotu 7. října od 
19 hodin.
Děkujeme za pochopení. 
Koncert pod názvem Romantický večer bude 
zahájen výběrem z písní Antonína Dvořáka 
„V národním tónu“, které přednese sólistka Ná-
rodního divadla, Státní opery a mnoha zahranič-
ních operních scén Zdena Kloubová-Puklická.
120. výročí úmrtí význačného skladatele Jo-
hannese Brahmse si připomeneme Sonátou č. 3 
d moll pro housle a klavír v podání mezinárodně 
uznávaných umělců, klavíristky Heleny Sucháro-
vé-Weiser a houslisty Romana Patočky. 
V podání Zdeny Kloubové-Puklické pak uslyší-
me tři písně z tvorby Johannese Brahmse a Pol-
ské písně od Fryderyka Chopina. 
Pak bude následovat klavírní skladba Balada 
f moll op. 52 Fryderyka Chopina a houslový kon-
cert s klavírním doprovodem Rumunské tance 
od Bély Bartóka. 

Ivo Kylar

U moře, v nočním vlaku, v Hiltonu i pod širákem

Lesní komunitní škola Dítě v lese zahájila první školní rok
Tvořivé odpoledne v Muzeu 
hraček Dobříš na zámku
Vyrobte svou vlastní hračku – pohádkového 
trpaslíčka dle vlastního nápadu.
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček 
Dobříš, spojenou se zábavným tvořením.
Přijďte se podívat i na krásné historické panenky 
i autíčka.
Neděle 15. 10. 2017
Tvořit se bude od 12.00 do 16. 00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí.
Materiál v ceně.

Helena Suchárová-Weiser, 
Roman Patočka, 
Zdena Kloubová-Puklická

Nedávno nám začal nový školní 
rok, ale ve vzpomínkách se jistě 

všichni rádi vrací k  létu, plnému sluníčka a no-
vých zážitků. To samé platí i pro naši partu z Dět-
ského domova Korkyně. 
Prázdniny nám letos začaly už v polovině červ-
na. Strávili jsme 11 dní v Chorvatsku v Baška 
Polje, užívali jsme si vodních radovánek a po-
řádného vedra, které u moře vůbec nevadí... Za 
pobyt v Chorvatsku děkujeme Výboru dobré 
vůle – Nadaci Olgy Havlové a Majetkové, správní 
a delimitační unii odborových svazů. 
Po návratu od moře jsme se rozjeli převážně ke 
svým rodinám, vyzkoušeli jsme kanoe na Často-
boři a prohlédli si okolní vyhlídky. Někteří z nás 
mohli odletět do Řecka na ozdravný pobyt, kte-
rý poskytlo sdružení Sluneční paprsek.
V polovině července jsme vypluli za pokladem 
Johna Silvera na letním táboře pionýrského od-
dílu SOSNA. Spaní ve stanech, služby v kuchyni, 
noční bojovka – tábor prověřil naši samostat-
nost, odolnost i schopnost sžít se s vrstevníky. 
Díky neziskové organizaci Letní dům jsme mohli 
strávit další krásné dny na chalupě 
Zákoutí v Harrachově. Užili jsme si 
tam i trochu napětí na horolezecké 
stěně a při slaňování, vařili jsme růz-
né dobroty a zvládli jsme zajímavé 
výlety.
Na začátku srpna jsme se se staršími 
dětmi vydali nočním vlakem na Slo-
vensko. Spali jsme v kempu a zdolali 
jsme několik vrcholů Západních Ta-
ter. Jeden den jsme také odpočívali 
v aquaparku Tatralandia. Pobyt se 
uskutečnil především díky firmě Bios, 
s.r.o., a grantu Středočeského kraje, 

děkujeme! Bios také podpořil naše další dobro-
družství při sjíždění řeky Vltavy. Řada z nás jela 
„na vodu“ poprvé, nikdo se nám však neutopil 
a adrenalinové zážitky ještě více stmelily naši 
partu.
Letošní prázdniny jsme zakončili v kempu Tr-
hovky na Orlické přehradě v rámci projektu 
„Vím, kdo jsem“ společnosti Tesco. Sluníčko sví-
tilo, každý den jsme se koupali ve Vltavě, učili se 
jezdit na kajaku nebo jsme alespoň skočili do 
bazénu.
A nakonec i trocha praxe. Všechny naše „děti“ 
starší 16 let byly o prázdninách na brigádě. Pra-
covaly tak například v hotelu Hilton (díky Nada-
ci Terezy Maxové), v autodílně (díky přátelům 
našeho domova), v Domově Fauny (díky Pavlu 
Hlaváčkovi), na letním semináři Waldorfské ško-
ly Příbram a v kuchyni restaurace U tří statkářů 
a na zámku Dobříš. 
Léto 2017 prostě stálo za to! Přejeme vám krás-
ný podzim a přijďte si s námi zalítat na drakiádu 
15. října do Oplocenky. 

My všichni z DD Korkyně

Čtvrtého září jsme se sešli s naši-
mi prvňáčky a jejich rodiči, aby-
chom slavnostně zahájili první 

školní rok nové lesní komunitní školy v Dobříši. 
Za první dva týdny jsme se už stihli seznámit se 
základními formami, ze kterých vychází písmo, 
procvičili jsme počítání za pomoci celého těla, 
dozvěděli jsme se, jak to chodí na bio farmě, kde 
se mluví (hlavně) anglicky, naučili se podzimní 
písničku o ježkovi, zachránili zraněného ptáčka, 
a dokonce jsme zažili, jaké to je, když pasáčci 
pečou brambory. 
Udržení dětské vnitřní motivace k poznávání 
a objevování souvislostí a prozkoumávání živo-
ta považujeme za velmi cennou hodnotu, snaží-
me se zachovat co nejvíce prostoru pro náměty 
a touhy dětí, bez stresujícího hodnocení a poky-
nů z „pozice moci“. Snažíme se vytvořit bezpeč-
né podmínky pro objevování kladných i zápor-
ných stránek našich každodenních rozhodnutí, 
podporujeme přímý prožitek, nejlépe v prostře-
dí, které je pro jeho získání přirozené, podniká-
me výlety a exkurze, setkáváme se s osobnostmi 
nejrůznějších oborů, učíme se přes jejich životní 
příběhy.
Pokud si přejete, aby vaše dítě vyrůstalo v sou-
ladu samo se sebou, spoluvytvářelo svou cestu 
ke vzdělávání a výchově, přijďte se podívat (po 

předchozí domluvě), jak to u nás chodí. Stále 
přijímáme děti do první až třetí třídy ZŠ. 
A pokud chcete zatím jen ochutnat, jak to chodí 
v lesní škole, přihlaste svého potomka na anglič-
tinu s Bethany, která bude probíhat každý pátek 
od 13 do 14.30. Případně si s námi domluvte 
lesní družinu, která bude otevřena podle počtu 
zájemců každý den od 13 do 16 hod.

www.ditevlese.cz, tel. 732 643 576, email: uchy-
til.b@post.cz, www.facebook.com/LesniSkoly-
AskolkyMeniSvet

Barbora Uchytilová
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DOBŘÍŠEK V ŘÍJNU
VOLNÁ HERNA – „Místo pro rodinu“ – vstupné 
15 Kč člen / 30 Kč nečlen RC. Herničku pro veřej-
nost máme otevřenou v pondělí a ve středu od 
14.30 do 16.30 hodin, v úterý a v pátek od 8 do 
12.30 hodin. Děti si mohou pohrát, rodiče mají 
možnost zdarma využít půjčovnu knih či stolních 
her, získat informace, které potřebují. V úterý od 
10 hod. s prográmkem pro rodiče s dětmi. 

Adaptační program pro děti:
Program pro děti od 2,5 let bez přítomnosti ro-
dičů, vhodná příprava na adaptaci v předškol-
ním zařízení, malý kolektiv dětí, individuální pří-
stup. Každé pondělí a středu od 8 do 12 hodin.
Volnočasové aktivity pro předškolní a školní 
děti:
Moderní tance od 7 do 10 let každé úterý odpo-
ledne, Šikovné prsty pro děti od 7 let – děti se 
naučí háčkovat, plést, …, Barevný svět pro děti 
od 5 do 7 let, Kurz keramiky. 
Kurzy pro dospělé:
Angličtina pro začátečníky s hlídáním dětí, po-
kročilé i seniory, Cvičení pro těhotné, Počítačová 
setkání pro seniory. Mistr Paleta – malířské tech-
niky a Kurz keramiky.

Mimořádné akce:
Úterý 10., 17. a 24. října – Počítačová setkání 
pro seniory od 8.30 do 10 hodin s lektorkou 
Ing. Vlastou Pechovou. Informace: Petra Štoch-
lová, 603 199 265.
Středa 11. října – Dýňování – od 9.30 hodin 
do 11 hodin – přijďte si vyrobit podzimní de-
koraci z dýní a dalších přírodních materiálů. 
Workshop je vhodný pro děti od 5 let i dospě-
lé. S sebou malý ostrý nožík a pevnou lžíci na 
dlabání. Rezervace nutná. Rezervace je plat-
ná po uhrazení rezervačního poplatku. Kde: 
RC Dobříšek. Informace: Kateřina Nekvapilová, 
608 906 559.
Středa 11. října – Zlost, úzkost, vzdor – od 
18.30 do 20.30 hodin – seminář je určen pře-
devším pro rodiče a vychovatele. Víme dobře, 
že emoce k našemu životu patří. Kdy se stávají 
emoce problémem, který je nutné často řešit? 
Odpovědi budeme hledat s Ing. Mgr. Marií No-
vákovu v Městské knihovně Dobříš. Registrace 
nutná. Informace: Petra Štochlová, 603 199 265.
Čtvrtek 12. října – Dýňování – od 17.30 do 
19 hodin – 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. Re-
zervace nutná. Rezervace je platná po uhrazení 
rezervačního poplatku. Kde: RC Dobříšek. Infor-
mace: Kateřina Nekvapilová, 608 906 559.
Sobota 14. října – Burza dětského zboží – od 
9 do 11 hodin v dobříšské sokolovně. Registra-
ce pro prodejce burza@gmail.com. Registrace 
nutná. Informace: Petra Štochlová, 603 199 265.
Sobota 21. října – Lampionóvý průvod po-
hádkovým lesem – od 17 do 19 hodin. Zveme 
vás již na čtrnáctý ročník. Přijďte si projít zá-
mecký park v kouzelné atmosféře rozzářených 
lampiónů. Začínáme u brány anglického parku 
a končíme na zámeckém nádvoří.

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.

Srdečně zveme na výstavu MEZI NEBEM 
A  ZEMÍ /fotografi e z peruánských And/ Jiří 
Lindner. Výstava se koná v Pastoračním centru 
sv. Tomáše v Dobříši a potrvá do 12. října 2017.
V neděli 29. 10. od 15.00 se uskuteční „Mod-
litba za zemřelé“ – na hřbitově v Dobříši, při níž 
můžeme v modlitbě společně poděkovat za 
svoje blízké, kteří nás předešli na věčnost. 

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018
Vážení rodiče, 
chtěli byste, aby se vaše děti dozvěděly něco 
o křesťanství, poznaly moudrost Bible a přitom 
byly v dobré partě kamarádů? Pak jsou tu pro ně 
pravidelná setkání v Pastoračním centru sv. To-
máše v Dobříši (Na Nábřeží 1650). 
Pro menší děti jsou připravena Klubíčka, která 
navštěvují děti od 4 do 6 let. Společně si poví-
dáme o Bohu, zpíváme, hrajeme si, kreslíme 

Historie Židů v Čechách 
a na Moravě
Výstava vychází ze sbírek a stálých expozic 
Židovského muzea v Praze. Seznamuje s ži-
dovskými tradicemi, náboženstvím a historií na 
území Čech a Moravy. 
První část výstavy chronologicky popisuje 
jednotlivá historická období od středověku 
až po holocaust. Druhá část výstavy poskytuje 
hlubší pohled na vybraná témata židovského 
života a historie, popisuje samosprávu židov-
ských obcí, hospodářskou činnost, židovská 
sídliště, tradiční kulturu a školství, ale také 
antisemitismus a diskriminaci Židů v českých 
zemích. 
V rámci výstavy proběhne několik přednášek, 
a to v neděli 24. 9. a 15. 10., s Mgr. Jindřiškou 
Rosenbaumovou, autorkou publikace Židé 
v  Dobříši. Kromě informací k tématu výstavy 
se návštěvníci dozvědí zajímavosti o nábožen-
ské obci v Dobříši, mohou vyslechnout příběh 
Šalamouna Abelese – zakladatele rukavičkář-
ského řemesla, povídání o významných rabí-
nech, o  dobříšské synagoze a také zajímavý 
příběh Petra Herrmanna. 

Výstava potrvá od 13. září do 31. října 2017 
a návštěvníci ji mohou zhlédnout za cenu běž-
ného vstupného. Přednášky pro skupiny mimo 
vypsané termíny jsou možné pouze po před-
chozí domluvě.

Mgr. Iveta Šedivá, Muzeum Dobříš

Nenechte si ujít LEGO 
PÁRTY
Všichni jste srdečně zváni v sobotu 7. října od 
9.30 do 15.30 hodin na Lego párty do evange-
lické fary v Dobříši. Určeno pro děti od 5 do 12 let.
Vstupné: občerstvení na společnou svačinu. 
Akci zajišťuje Farní sbor Českobratrské církve 
evangelické na Dobříši.
Děti můžete přihlašovat na e-mail: katerina.
vojk@seznam.cz, nebo sms na 608 771 002.

Program:
9.30 přivítání
9.45 plnění úkolů na různých místech v Dobříši 
za účelem získání „stavebního povolení“ 
11.30 společný oběd na faře
12.15 příběh o moudrém a hloupém staviteli
12.30 rozdělení do skupin a stavění vesničky 
z Lego City
15.00 příchod rodičů – kolaudace staveb a spo-
lečná svačina
15.30 ukončení Lego párty

Pokud budou rodiče chtít, mohou být samozřej-
mě na akci společně s dětmi celou dobu.
Na akci je potřeba přihlásit se předem, počet 
míst je kapacitně omezen.
60 kg lega nám laskavě zapůjčí Dětská misie.

Mgr. Kateřina Vojkůvková, 
japanolog

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

nebo vyrábíme. Důraz je kladen také na vytvá-
ření společenství dětí a na posilování dobrých 
vztahů mezi nimi. Školní děti jsou vedené k po-
znávání života s Bohem skrze biblické příběhy, 
svátky, slavnosti a náboženské symboly. Při ho-
dinách nechybí hry, kvízy a různé zajímavosti. 
Středoškoláci budou v tomto roce diskutovat 
nad aktuálními tématy.
Pokud byste měli o výuku zájem, upřesnění data 
a rozpis skupinek podle věku najdete na webo-
vých stránkách farnosti: www.farnostdobris.cz. 
Bližší informace vám můžeme sdělit také telefo-
nicky na tel. 602 308 881 (kancelář).

Ing. Ludmila Musilová, Pastorační centrum 
sv. Tomáše a Římskokatolická farnost Dobříš
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Honza Tománek se stal mistrem světa v polovičním 
Ironmanu
V neděli 10. 9. 2017 na Mistrovství světa v 70.3 Ironmanu získal hendikepovaný dobříšský handbiker 
a triatlonista Honza Tománek titul mistra světa. Od své nominace v Lucembursku směřoval veškeré 
úsilí k tomuto závodu. Vzhledem k omezenému počtu nominací na mistrovství světa pro hendike-
pované závodníky se v závodě utkali čtyři nejlepší hendikepovaní triatlonisté z celého světa. Dobříš-
ský Honza Tománek byl mezi nimi. 
Průběh závodu nebyl jednoduchý, jde o extrémní závod s třemi etapami, a to 1,9 kilometru plavání, 
90 kilometrů na kole a 21,1 kilometru běhu. 
Plavalo se v řece Tennessee s teplotou vody kolem 25 °C a silným proudem. „Zpočátku jsem pro-
tiproud ani nevnímal, ale únava začala přicházet velmi brzo. Výsledný čas potvrzuje, že to nebylo 
snadné plavání,“ vyjádřil své zážitky ze závodu Tománek. Potom následovala cyklistická část, kterou 
zhodnotil takto: „Bojoval jsem s bolestí a únavou. Nejelo to podle představ, ale závodilo se o titul mi-
stra světa a vzdát z prvního místa by byl holý nesmysl. Cyklistiku jsem si protrpěl, ale ve fi nále jsem 
na svého soupeře najel přes 20 minut čistého času, což mi dávalo luxusní náskok.“
Nástup do třetí etapy Honza okomentoval: „Do běžecké části jsem sice vstupoval se slibným násko-
kem na soupeře, ale nic jsem nechtěl ponechat náhodě a jel jsem naplno až do cíle. Výsledný čas 
6 h 8 m 32 s jasně vypovídá o náročnosti Mistrovství světa v 70.3 Ironmanu.“ 21,1 kilometru dlouhá 
trať byla rozdělena do dvou okruhů, během kterých se nastoupalo 300 výškových metrů, což jsem 
doposud na žádném 70.3 závodě nezažil. Jako zpestření cestou závodníci projížděli dřevěný most 
Walnut Street Bridge, historickou památku na původní trati železnice Cincinnati–Chattanooga. 
A jak Tománek popisuje pocit po dojetí do cíle? „První věc, která mě napadla, byla, že jsem mistr světa 
v 70.3 Ironmanu, a ta druhá, že je konec! Silný zážitek a velká únava po závodě byla kompenzována 
vítězstvím, které ještě vyšperkoval slavnostní ceremoniál, kdy jsem z rukou triatlonových legend Dava 
Scotta a Marka Allena převzal mistrovský dres a trofej světového šampiona.“ Šárka Spáčilová

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Začátkem října jsme pro vás připravili Benefi ční 
koncert v podání romantického večera. Kon-
cert rozezní Zrcadlový sál 7. října od 19 ho-
din. Na programu zazní hudba A. Dvořáka, 
J. Brahmse, B. Bartóka a F. Chopina v podání He-
leny Suchárové-Weiser – klavír, Romana Patoč-
ky – housle a Zdeny Kloubové-Publické – zpěv. 
Vstupné na koncert je dobrovolné a svou účastí 
a přispěním podpoříte projekt obnovy varhan 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Tradiční 
lampionový průvod pohádkovým lesem pro 
vás připravuje RC Dobříšek na sobotu 21. října. 
Přijďte společně s dětmi na podvečerní vycház-
ku za svitu lampiónů. Průvod pohádkovým le-
sem započne u bran anglického parku. Do kon-
ce října tohoto roku můžete ještě navštívit 
francouzský park. Od listopadu 2017 bude 
již uzavřený a proběhne celková revitaliza-

ce francouzského parku, která potrvá až do 
roku 2019.
Do našeho týmu v návštěvním centru hledá-
me novou kolegyni/kolegu, více informací 
naleznete na našich webových stránkách.
V listopadovém čísle naleznete program oblíbe-
ných koncertů v Zrcadlovém sále a také podrob-
né informace k předprodeji vstupenek.

Pozvánka na oslavu 
dne seniorů 6. 10. 2017
Pečovatelská služba města Dobříše pořádá ve 
spolupráci se Základní uměleckou školou Dob-
říš a Kulturním střediskem Dobříš oslavu dne 
seniorů
Zahájení:
10.00 hod. – anglický park
• procházka pod názvem „Aktivní stáří“ 
• hudební doprovod ZUŠ Dobříš
• účast a představení II. mateřské školy Dobříš
Večerní zábava:
18.00 hod. – kulturní dům
• vystoupení tanečního souboru SOKOL
• k poslechu a k tanci zahraje Malý dechový 

orchestr ZUŠ Dobříš pod vedením Pavla Rů-
žičky, zpívají Karel Čihák a Jana Malá

• Dobříšský pokleslý orchestr lidových nástrojů
• malé pohoštění 
Hlavní sponzor pořadu: město Dobříš.
Za pohoštění děkujeme: Prodejna potravin – Jo-
sef Bedřich, Cukrárna Jarolímek.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Čas plyne, ale vzpomínky 
zůstávají. Dne 2. září by se 
dožil 82. narozenin pan La-
dislav Vartecký z Dobříše.

Stále vzpomínají dcery 
Marie a Dana s rodinami.

Utichlo srdce, zůstal jen žal, 
kdo Tě měl rád, vzpomíná 
dál. Dne 12. září 2017 by 
oslavila 80. narozeniny paní 
Marie Vartecká z Dobříše. 

Stále vzpomínají dcery
Marie a Dana s rodinami.

Dne 26. 10. 2017 uplyne 
10 let od doby, kdy nás na-
vždy opustila paní Zdena 
Barborková. 

Vzpomíná rodina.

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
červen–září út–ne / 8.00–16.30
červenec–srpen po–ne / 9.00–17.30

ŘÍJEN 2017

7. 10. Benefi ční koncert 
Zrcadlový sál, 19 hodin

21. 10. Lampiónový průvod, 17.00–18.30
Sraz u brány anglického parku, vstupné dob-
rovolné, www.dobrisek.cz

Uzávěrka příspěvků 
do listopadového vydání Dobříšských listů 

bude 19. října 2017. 
Příspěvky do online verze Dobříšských 
listů můžete zaslat kdykoli v průběhu 

měsíce na adresu redakce DL.

Redakce DL: p. Nikol Sevaldová
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,

tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz

Online verzi Dobříšských listů 
najdete na nových webových stránkách 

www.DLonline.cz
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Naši babytenisté vybojovali 2. místo v kraji!

Poslední volná místa v kurzech Aerobik studia Orel Dobříš!

Program zápasů 
MFK Dobříš – říjen

Muži A
1. 10. neděle 16.00 SK Rakovník – MFK Dobříš 
7. 10. sobota 16.00 MFK Dobříš – Jankov
15. 10. neděle 10.30 Karlovy Vary – MFK Dobříš 
21. 10. sobota 15.30 MFK Dobříš – Mar. Lázně
28. 10. sobota 14.30 Hořovicko – MFK Dobříš
Muži B
8. 10. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Loděnice
14. 10. sobota 10.30 Hostomice – MFK Dobříš B
22. 10. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Dobříč
28. 10. sobota 14.30 Lety – MFK Dobříš B
Dorost starší (mladší)
14. 10. sobota 10.15 (12.30) 
 MFK Dobříš – Sp.Příbram
28. 10. sobota 10.15 (12.30) 
 MFK Dobříš – Doubravka
Žáci starší (mladší)
1. 10. neděle 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Švermov
22. 10. neděle 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Tatran Rakovník

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

Děkujeme za podporu!

Radim Weber, MFK Dobříš

Intercamp 2017
Jako každý rok se i letos skautky 
z Dobříše v červnu zúčastnily 
mezinárodní skautské akce – 

Intercampu. V letošním roce tomu bylo 50 let 
od prvního Intercampu, a tak se v německém 
Warendorfu sešlo na 3 471 skautů z 12 zemí. Zá-
žitků bylo opravdu dost! V sobotu ráno nás čekal 
zahajovací ceremoniál, na kterém jsme se přiví-
tali a vztyčili vlajky. Dále jsme rozdělili do sku-
pin. Každou skupinu tvořili lidé z různých zemí. 
A takto jsme absolvovali spoustu her, a dokonce 
i výlet městem po památkách. Rozhodně ne-
bylo jednoduché se domluvit, ale zvládli jsme 
to a užili si přitom spoustu zábavy. Neděle už 
byla spíše pohodová. Po oddílech jsme vyráže-
li na 14km výlet, na kterém nás čekalo zhruba 
5 úkolů. A večer jsme se po výletě dobře najedli, 
protože se konala intercampová tradice – food 
festival, na kterou si každý oddíl připravil jídlo 
z jeho země. Všichni se pak shromáždili na velké 
ulici a začalo se ochutnávat a ochutnávat. Celá 

akce se ukončila v pondělí ráno na závěrečném 
ceremoniálu, po kterém jsme nasedli do au-
tobusu a unavení, ale nabití zážitky se vraceli 
domů.

Alžběta Bláhová – Bodla, 1. dívčí oddíl 
Minnehaha Dobříš ze skautského střediska 

prof. Oliče Dobříš

Dobříšský sportovec přivezl 
medaile z World Masters 
Games

V Aucklandu na Novém Zélandu proběhly v po-
sledním dubnovém týdnu letošního roku již de-
váté mezinárodní sportovní hry World Masters 
Games, obdoba olympijských her pro sportovce 
– veterány. Letos se zúčastnilo 28 000 sportovců 
ze 119 zemí. Česká účast v počtu 20 + doprovod 
byla s počtem 40 medailí jedna z nejúspěšněj-
ších. Velmi úspěšným byl i Bohumil Hovorka 
(1952) z Drevník, který v atletických soutěžích 
vybojoval čtyři stříbrné medaile v  následují-
cích disciplínách: dálka 448 cm (2. místo), troj-
skok 928 cm (2. místo), oštěp 37,3 m (2. místo), 
desetiboj 506,3 body (2. místo), 300 m překá-
žek 54,68 s (4. místo) a česká štafeta 4× 100 m 
(9. místo).

Bohumil Hovorka

Foto: zleva Samuel Kleibl, Tomáš Krejčí, Lucas 
Fojtů, David Jedlička

Už ve čtvrtek 31. 8. odehráli naši babytenisté ve 
složení Tomáš Krejčí, Lucas Fojtů, Samuel Kle-
ibl, David Jedlička čtvrtfi nálové utkání proti 
týmu LTC Rudná, kde vyhráli 8:2, a tím postoupi-
li do semifi nále krajského přeboru. Toto utkání 
se konalo v sobotu 2. 9. na kurtech TK Neridé 
proti týmu Lokomotiva Beroun. Kluci nedali 
soupeřům jedinou šanci a po výsledku 6:0 po-
stoupili do fi nále!!! Tam narazili na své přemoži-

tele a dlouholeté vládce kraje – tým TK Neridé. 
Kluci prohráli 5:1, o jeden zápas se nedostali na 
mistrovství České republiky, ale odvezli si pohár 
a stříbrné medaile a diplomy pro druhý nejlepší 
tým Středočeského kraje.
V sobotu 9. 9. se konala v Příbrami kvalifi kace na 
Mistrovství České republiky v babytenisu jed-
notlivců, kde náš klub měl nejedno zastoupení. 
Na MČR už v květnu postoupil Tomáš Krejčí, 
který vyhrál krajské přebory Středočeského kra-
je, a tím se automaticky kvalifi koval. Dodatečné 
kvalifi kace se v Příbrami účastnili Lucas Fojtů 
a Samuel Kleibl. Kluci se spolu utkali v semifi -
nále a šťastnějším se stal Lucas, který po setu 6:1 
postupuje na MČR babytenistů. Lucas nakonec 
celý tento turnaj vyhrál a odvezl si zlatou medai-
li. Samuelovi se brána na závěrečný turnaj nej-
lepších v republice bohužel uzavřela přímo před 
nosem, ale i tak mu patří obrovská gratulace.
Všem klukům gratulujeme a Tomášovi s Luca-
sem přejeme na MČR v Rakovníku 28. 9. 2017 
hodně štěstí.

Za Tenis Centrum Dobříš 
Eliška Beranová

V září jsme v Aerobik studiu Orel Dobříš 
zahájili již 14. sezónu a opět jsme otevřeli 
dveře všem dětem, které se mají chuť hýbat. 
V  letošním roce jsme připravili pestrou nabíd-
ku kurzů pro děti již od 3 měsíců. Pokud máte 
s dětmi chuť, můžete do našeho studia dorazit 
i během října a přijít si vyzkoušet jakýkoli kurz. 

Volná místa máme ještě v některých kurzech: 
miminka od 3 měsíců, batolátka 1–3 roky, 
školička 3–4 roky, mini tanečky, roztleská-
vačky, dětský aerobik, Hooping, MTV Dance, 
Hip-hop nebo dětská jóga. Pokud máte doma 
děti narozené v roce 2012 a 2011, můžete je při-
hlásit i na sportovní přípravku. 
Myslíme i na dospělé. Můžete si přijít zacvičit 
nejen na oblíbené lekce, ale doporučujeme 
vyzkoušet i novinky. Každé pondělí, středu 
a pátek ráno startujeme nový den lekcí jógy. 
Večer pak můžete dorazit na posilovací, spi-
nningové nebo zdravotní a relaxační lekce. 
Podrobný rozvrh s jednotlivými lekcemi nalez-
nete na našich internetových stránkách www.
aerobikdobris.cz a také na ofi ciálním face-
booku studia. 
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kamila Paulová
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Pokuty celkem: 20 700 Kč
Celkem přestupků: 107

Z oznámení vybíráme:
Opakované stání vozidla u domu v ul. Praž-
ská bez příslušné parkovací karty. Oznámení 
se stížností. Vozidlo bylo v ulici zaparkované bez 
karty již několikrát. Strážníci na vozidlo vypsali 
výzvy pro nepřítomného řidiče. Ten však nerea-
goval a nedostavil se na služebnu MP k projed-
nání ve věci. Bylo přistoupeno k přiložení TPZOV, 
tzv. botičky. Reakce byla okamžitá. Z naší strany 
byla také uložena pokuta příkazem na místě.

1. 8. v 7.15 hod. Bezdomovec. V Husově parčí-
ku zkolaboval muž – místní nepřizpůsobivý ob-
čan. V době své náhlé příhody se muž nacházel 
ve velmi špatném zdravotním stavu. Přivolaný 
lékař nařídil odvoz do nemocnice. Muž bohužel 
po ošetření v nemocnici a návratu na Dobříš, 
tak jako v minulosti, odmítal nabízenou pomoc 
včetně nabízeného levného ubytování. Přestup-
ky bezdomovců obecně řeší strážníci častěji 
v  letním období. Přestože to zakazují městské 
vyhlášky, bezdomovci požívají alkohol na ve-
řejných místech, znečišťují veřejná prostranství, 
případně ruší noční klid apod. Velký problém 
je v  jejich případě s uložením pokut nebo jiných 
sankcí, tito lidé nedisponují finančními prostřed-
ky. Vymahatelnost je těžká. Městská policie však 
musí reagovat vždy, na každé oznámení. Někte-
rým občanům především vadí, že tito lidé bez 
přístřeší je i obtěžují nebo žebrají o peníze. 
1. 8. ve 23.45 hod. Rušení nočního klidu. Na 
hřišti Antivandal bylo veselo. Mládež zde měla 
„dýchánek“ – hudební produkci. Strážníci čin-
nost ukončili.
3. 8. ve 14.45 hod. Dětské hřiště – pastorační 
centrum. Strážníci obdrželi oznámení. Na hřišti 
se schází mládež a ničí zde majetek. Na přileh-
lém stole pod altánem byl dokonce objeven na-
cistický symbol. Strážníci v místech zvýšili kont-
roly. O symbolu byla informována PČR. 
Ztráty a nálezy: 7. 8. byl nalezen kufr s boura-
cím kladivem na alejce u sochy sv. Šebestiána. 
8. 8. na plovárně u Papeže byly nalezeny dámské 
hodinky, dále klíče na modré šňůrce na Míro-
vém náměstí. 12. 8. byly nalezeny na dámském 
veřejném WC záclony v pytli. Prosíme tímto ma-

jitele věcí, dostavte se s občanským průkazem 
na MP. Budeme požadovat popis a názvy věcí, 
zvláštní znamení apod. Městská policie eviduje 
plno nálezů i z dřívější doby. Zastavte se, je mož-
né, že ztracenou věc máte právě u nás.
7. 8. ve 22.30 hod. Probíhala pátrací akce s Po-
licií ČR. Pátralo se po dvou osobách, které se 
ztratily v lese. Strážníci MP osoby nalezli 1 km 
před hájovnou Knížecí studánky a zajistili jejich 
odvoz do obce Voznice, kde mají trvalý pobyt.
7. 8. ve 23.50 hod. Havárie vody. Bylo ozná-
meno, že teče voda v rozestavěném objektu 
u  pivovaru. Strážníci na místě zjistili únik vody 
z hlavního uzávěru. Celý spodek budovy již byl 
pod vodou. Na místo byla přivolána pohotovost 
VHS a byl informován správce budovy, který slí-
bil, že místo zajistí.
10. 8. ve 21.47 hod. Poškození osobního vo-
zidla v ulici Jáchymovská. Operační důstojník 
PČR požádal hlídku MP o součinnost ve zmíně-
né ulici, kde došlo k poškození vozidla rozbitím 
předního a zadního skla, dále ke krádeži věcí, 
které se měly nacházet ve vozidle. Svědek udá-
losti na místě uvedl, že pouze slyšel velkou ránu 
a viděl utíkat osobu od vozidla. Celou událost 
řeší PČR ve své kompetenci.  
11. 8. v 19.15 hod. Strážníci řešili v oblasti 
Lipek sousedské spory ohledně řezání větví 
u plotu. Strážníci věc na místě vyřešili, bylo pro-
mluveno s oznamovatelem. Právní úprava pro-
blematiky přesahujících větví, kdy lidem vadí, 
že sousedův strom zasahuje na jejich pozemek, 
větve např. zastiňují dům, je zakotvena v § 1016 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
a lze ji shrnout následovně: Pokud někomu bude 
vadit sousedův strom, stačí se domluvit se sou-
sedem. Pokud domluva není možná, doporučuji 
sepsat dopis do vlastních rukou a mít doklad, že 
byl soused upozorněn písemně. Když soused ne-
bude reagovat ani po tomto upozornění, lze větev 
šetrným způsobem uříznout a řádně si tento úkon 
zadokumentovat.
12. 8. Strážníci se zaměřili na přestupky v uli-
ci Lesní. Jak vzešlo ze stížnosti, v ulici údajně 
stojí zaparkovaná vozidla na chodníku a řidiči 
zde překračují povolenou rychlost. Po upo-
zornění obyvatel bydlících v ulici byla vozidla 
přeparkována a při dalších kontrolách ze strany 
strážníků nebyl prozatím žádný další přestupek 
zaznamenán. Kontroly probíhají každý den.
13. 8. Byla opět provedena kontrola parková-
ní u zámku. Řidiči nadále nerespektují dopravní 
značení zákaz stání a zákaz vjezdu všech vozi-
del, nedovolené stání na chodníku a na zeleni. 
Bylo uloženo 10 výzev pro nepřítomné řidiče. 
Přestupky byly řešeny příkazy na místě.
18. 8. v 12.35 hod. Nezajištěné vozidlo a stá-
ní v lesních prostorách. Stalo se na Větrníku 
v  lese, kdy majitel vozu nechal vůz otevřený 
a nezajištěný proti krádeži. Dle lustrace vozidla 
bylo dále zjištěno, komu žlutá Škoda Felicia patří 
a byly podniknuty další kroky.
22. 8. ve 13 hod. Odchyt laně. Laň zmateně po-
bíhala na parkovišti u Penny Marketu na Větrníku, 
poté přeběhla do ulice Hálkova. Strážníci společ-
ně s dobrovolnými hasiči a lesníkem laň pomocí 
sítě odchytli a odvezli do lesa u sanatoria. 
31. 8. v 8.40 hod. Strážníci odchytli volně po-
bíhajícího psa. Pes byl nalezen v ulici Březová, 
majitel psa však v nedohlednu. Křížence stráž-
níci odvezli do útulku. Až ve 13 hod. byl vydán 
majitelce, bytem Na Ovčíně. Bylo zjištěno, že pes 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc srpen 2017

Opakované stání 
vozidla bez 
parkovací karty

nebyl čipován, což je v rozporu s obecně závaz-
nou vyhláškou města o trvalém označování psů 
a evidenci jejich chovatelů. Po zaplacení pokuty 
příkazem na místě a poplatku za odchyt byl pes 
vydán.

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021. 
Kontaktovat nás můžete na tel. č. 724 077 264. 

Bojar – k adopci, 5 let, 18 kg, kastrovaný, 
v útulku od února 2017

Bojar je k dospělým i dě-
tem přátelský, ale vztah 
si k nim musí postupně 
vytvořit. Má tendence há-
jit si svoje teritorium. 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 zahra-
dě není vyhovujícím řešením. Nesnese se s ostat-
ními psy – samci, s fenkami problém nemá. 
 
Denis – k adopci, 2 roky, 22 kg, kastrovaný, 
v útulku od dubna 2017

Kříženec retrívra z ne-
vhodných podmínek, kde 
byl uvazován u stolu, byl 
vyhublý s velmi přerostlý-
mi drápy, kvůli kterým se 
mu špatně chodilo. Dnes 
už Denis běhá krásně, je 
to velmi aktivní pes, kte-

rý potřebuje dostatek pohybu a zábavy. Fenky 
snese bez problému, ke kočkám ho nedoporu-
čujeme.

Daisy – k adopci, 7 let, 32 kg, v útulku od 
dubna 2017 

Kříženka německého ov-
čáka, do útulku ji odloži-
la majitelka, která si ji již 
nemohla nechat. Daisy 
byla zvyklá žít v bytě i na 
zahradě. K cizím lidem je 
zdrženlivá, ale po sezná-
mení velmi přátelská, vý-

borně hlídá, miluje míčky a klacíky. Je extrémně 
čistotná a nic neničí. Doporučujeme ji spíše jako 
psího jedináčka.

Sendy (7 let, 8 kg) a štěňátka (2 měsíce, 3 kg) 
– k adopci 

Tato rodinka žila po pře-
vozu majitele do nemoc-
nice na vrakovišti pod 
autem, krmit je chodily 
sousedky. Sendy je moc 
milá a přátelská fenka, 
která za svůj život moc 

péče nezažila, je čistotná, štěňátka měla kaž-
dý rok. Hledáme pro ni ten nejlepší domov. Ze 
štěňátek je volný hnědý Portos. Otcem štěňat je 
pravděpodobně kříženec retrívra, velikost v do-
spělosti odhadujeme na 12–15 kg.
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20leté výročí provozování  
Masarykova sanatoria společností MEDI HELP
U příležitosti 20. výročí provozování Masarykova sanatoria společností MEDI HELP jsme se 
rozhodli oslovit pány ředitele, prim.  MUDr. Pavla Kuřete a prim. MUDr. Jana Štorka, ke krát-
kému rozhovoru.

Jak se společnost MEDI HELP k provozování 
sanatoria dostala?
1. 3. 1990 jsem začal pracovat jako lékař v Domo-
vě penzionu Dobříš, který byl o dva měsíce poz-
ději začleněn do OÚNZ Příbram a o šest měsíců 
později transformován na léčebnu dlouhodobě 
nemocných. V roce 1992 byla zahájena privati-
zace zdravotnických zařízení. MEDI HELP, s. r. o., 
ve které jsem byl jedním z jednatelů, podala pri-
vatizační projekt a 31. 8. 1997 byla privatizace 
Masarykova sanatoria úspěšně dokončena.

V jakém technickém stavu jste sanatorium 
přebírali?
Budova sanatoria nebyla v dobrém stavu. Sta-
vební úpravy z poloviny 70. let byly spíše kos-
metické. Například si pamatuji, že nové oblože-
ní místností obkladačkami bylo provedeno na 
starý vodovodní řad. Do budovy silně zatékalo. 
Uhelná kotelna byla vzdálena 300 m od hlavní 
budovy – tepelné ztráty byly vysoké až 50 %, 
topný kanál se neustále opravoval. V dezolát-
ním stavu byl přívod vody ze studní v Trnové. 
Komfort pacientů i personálu byl řešen pouze 
dvěma toaletami na jedno patro s jednou spo-
lečnou sprchou pro všechny. Přístrojové vyba-
vení v kuchyni a prádelně a jeho připojení bylo 
životu nebezpečné.

Jaké byly začátky vašeho řekněme podnika-
telského úsilí?
Začátky provozování sanatoria naší společností 
byly opravdu těžké. Po celou dobu privatizace 
se prováděly pouze nejnutnější opravy sloužící 
k udržení provozu zařízení. Nejprve jsme opra-
vili střechu, věnovali se rekonstrukci kuchyně 
a prádelny, byly provedeny stavební úpravy 
v původní kotelně uvnitř objektu s přechodem 
vytápění na jiné médium. Neustále jsme byli 
v  platební tísni – spláceli jsme úvěr, který byl 
v  té době získán za velmi nevýhodných pod-
mínek, pokud si správně pamatuji tak za 20% 
úrok. Po splacení úvěru jsme veškeré stavební 
úpravy zaměřili na zlepšení komfortu pacientů 
a personálu (příslušenství na všech pokojích 
pacientů, hygienické místnosti pro personál). 
Provedli jsme rekonstrukci rehabilitace, zatep-

lení budovy, rekonstrukci vrátnice, rekonstrukci 
přívodu vody ze studní. Obnovili jsme přístrojo-
vé vybavení, investovali do výpočetní techniky 
a mnoho dalšího.

To, co mi tady vyprávíte, se mi zdá až neuvě-
řitelné. Jak jste to dokázali?
Přísnou fiskální politikou, kombinovanou s od-
povědným výběrem dodavatelů, kde hlavním 
kritériem nebyla pouze cena, ale hlavně kvali-
ta odvedené práce. Snažili jsme se vždy zajistit 
provoz vlastními silami. Chtěl bych zdůraznit tu 
skutečnost, že veškeré investiční a rekonstrukč-
ní práce jsme realizovali pouze z vlastních (ušet-
řených) finančních prostředků nebo krátkodo-
bých půjček či leasingů, bez jakékoli dotační 
podpory, ať již ze zdrojů Evropské unie, nebo 
zdrojů státních či obecních.

Jaká je odborná náplň vašeho zdravotnické-
ho zařízení?
Geriatrie – jedná se o samostatný lékařský obor, 
specializovaný na choroby vyššího věku. Odliš-
ná je diagnostika i léčba.  Důležité je rozpozná-
ní geriatrických rizik. Zhoršená funkce orgánů 
i  snížená funkční orgánová rezerva vyžaduje 
odlišný přístup k pacientovi. 

Nechci se vytahovat, ale licenci České lékař-
ské komory pro geriatrii mají v okrese Příbram 
pouze dva primáři Masarykova sanatoria. 

Nutností je koordinovaná týmová péče – lé-
kařská, ošetřovatelská a rehabilitační, s akcepto-
váním sociální povahy nemocí. 

Smyslem naší práce je znovunabytí sobě-
stačnosti klienta a jeho začlenění zpět do spo-
lečnosti. Pro dosažení těchto cílů mimo jiné 
podporujeme a investujeme do vzdělání všech 
kategorií našich zdravotnických pracovníků.

Působení a řízení takto specializovaných 
zdravotnických útvarů je nadregionální. Nedo-
vedu si představit jiný model.

Vztahy, spolupráce s městem Dobříš?
Musím podotknout, že Masarykovo sanatorium 
po celou dobu své existence (v roce 2018 oslaví-
me 80. výročí vzniku) nikdy nebylo provozováno 
městem Dobříš. Těšíme se vynikající spolupráci 

se zdravotnickým personálem Střediska zdraví, 
s. r. o., a spolupracujeme s firmami na Dobříši, ve 
kterých má město Dobříš určitý obchodní podíl. 
Pokud se ptáte na úzký vztah k radnici a k jejím 
představitelům, pak musím odpovědět, že tako-
vý nemáme.

Budoucnost Masarykova sanatoria – plány?
Geriatrický index* se neustále zvyšuje a potřeba 
geriatrické péče bude neustále vyšší. 

Masarykovo sanatorium čeká několik dalších 
rekonstrukcí a oprav, ale jeho hlavní prioritou 
budou investice do lidských zdrojů. Našim za-
městnancům se budeme i nadále snažit výrazně 
vylepšit a zpříjemnit jejich pracovní podmínky 
a finančně ohodnotíme každé zvýšení kvalifika-
ce. Práce v LDN je psychicky i fyzicky velmi ná-
ročná a zavedení takových opatření, které práci 
našemu personálu ulehčí, bereme jako samo-
zřejmost. Budeme se i nadále snažit o kvalitní 
spolupráci s ostatními zdravotnickými i sociální-
mi subjekty na všech úrovních.

* Podíl lidí starších 60 let k podílu lidí do 15 let. V 50. letech 
minulého století byl cca 0,6 a v současnosti je cca 2,0.
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prim. MUDr. Pavel Kuře a prim. MUDr. Jan Štork
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Svoz nebezpečného odpadu 
v obci Stará Huť
Proběhne dne 21. 10. 2017 pouze ze sta-
noviště u obecního úřadu v době od 13.05 
do 13.30 hod.

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:
– podání žádosti místně příslušnému silniční-

mu správnímu úřadu o vydání rozhodnutí 
ve věci zařazení vybraných dopravních cest 
na území obce Stará Huť do kategorie míst-
ní komunikace a předložený návrh paspor-
tu komunikací obce Stará Huť;

– záměr prodeje pozemku pod stavbou trafo-
stanice v ul. Ladislava Malého, nově vznik-
lé parc. č. st. 851 v k.ú. Stará Huť o výměře 
106 m2;

– darovací smlouvu na pozemky parc. č. 880 
a  901 v k.ú. Stará Huť ve vlastnictví obce 
Stará Huť darované Středočeskému kraji, 
Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 70891095;

– darovací smlouvu na pozemky parc. č. 
845/3, 845/4, 845/5, 845/6, 845/7, 845/8, 
845/9, 845/10, 845/11, 845/12, 845/13, 
845/14 v k.ú. Stará Huť nově vzniklých z po-
zemku parc. č. 845/2 ve vlastnictví Středo-
českého kraje, Zborovská 81/11, Praha 5, IČ 
70891095 darované obci Stará Huť;

– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu Stará Huť, č. IV-12-6021357-1 Stará 
Huť mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035;

– smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě na pozemku parc. č. 328/1 v k.ú. Stará 
Huť mezi Obcí Stará Huť a panem Ing. arch. 
Jiřím Rysem, Dvořišťská 962, Praha 9, spo-
čívající v právu zřízení, užívání, oprav a ne-
zbytné údržby elektrické přípojky vedené 
přes služebnou nemovitost;

– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu Stará Huť, č. IP-12-6012720/SoBS 
VB/1 Stará Huť mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035;

– smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu Stará Huť, č. IV-12-6021564-1 Stará 
Huť mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce, a.s., IČ 24729035;

– Obecně závaznou vyhlášku obce Stará Huť 
č. 3/2017, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství v obci 
Stará Huť a vymezují prostory pro volné po-
bíhání psů;

– Dodatek Smlouvy mezi Obcí Stará Huť 
a společností DOKAS Dobříš, s.r.o., IČ 
25144251 ve smyslu prodloužení smlouvy 
do 31. 12. 2018;

– smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností Elektromontáže P.S.D:, s.r.o., IČ 
25126768 na dodávku a montáž elektroin-
stalace části kulturního domu ve Staré Huti 
dle předložené cenové nabídky;

– smlouvu o dílo mezi Obcí StaráHuť a spo-
lečností GALLGREX, s.r.o., IČ 04979168 na 
výměnu oken a dveří v nemovitosti kulturní 
dům ve Staré Huti dle předložené cenové 
nabídky;

– rozpočtovou změnu č. 8/2017 v přednese-

ném znění. Zásadní položkou je navýšení 
rozpočtu na realizování oprav kulturního 
domu o 4 000 000 Kč na rok 2017;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje:
– technickou komisi zjištěním možností opra-

vy komunikace na pozemku parc. č. 875 
v k.ú. Stará Huť´;

V bodě Různé byla projednávána Žádost obec-
ně prospěšné společnosti ČAP Nový Knín o mož-
nost užívání nemovitosti č.p. 178 ve vlastnictví 
obce Stará Huť pro projekt dětské skupiny. Paní 
ředitelka společnosti ČAP Bc. et. Bc. Michaela 
Sarnovská seznámila zastupitele se záměrem 
poskytovat v č.p. 178 služby péči o dítě v dětské 
skupině v počtu max. 12 dětí a předložila návrh 
nájemní smlouvy k projednávání. Na základě 
připomínek zastupitelů o obec Stará Huť zapra-
cuje připomínky k nájemní smlouvě do 16.  9. 
2017 ke vzájemnému odsouhlasení. Základní 
požadavky jsou nájem na 2 roky, s minimální 
kompenzací za investice a bez vlastní investice 
obce. Smlouvu následně bude schvalovat Rada 
obce v rámci svých kompetencí;
– v diskusi seznámil s problematikou regu-

lace ochrany veřejných dat – Nařízení EU 
č. 2016/679 přítomný pan Bc. Radek Řech-
ka, tajemník MÚ Dobříš. Případné zapojení 
Obce Stará Huť do možnosti využít zjiště-
né výhodnější nabídky pro více obcí bude 
schvalovat rada obce.

– Pan Mareš uvedl, že by se rád zapojil v rámci 
rekonstrukce kulturního domu a dotazoval 
se, zda funguje koordinátor stavebních pra-
cí. Pan starosta odpověděl, že ano;

– Pan Klika upozornil, že na chodník k Prachandě 
padají při větru suché větve. Pan starosta 
sdělil, že ve věci kontaktujeme Krajskou sprá-
vu a údržbu silnic. Dále pan Klika upozornil 
na chybějící odpadkové koše u  mateřské 
školky a u vstupu do obce. Dále upozornil, 
že dosud nebyly instalovány zábrany vjezdu 
na most u „Čtvrtého hamru“, a že oba mostní 
oblouky jsou zanešené. Starosta panu Kliko-
vi odpověděl, že zábrany již byly urgovány 
u majitelů pozemků, dosud bezúspěšně. Pan 
Klika se dále dotázal, zda proběhne údržba 
potoka v obci ve smyslu vyřezání náletů. 
Starosta sdělil, že Povodí Vltavy provádí pra-
videlné kontroly a přislíbilo některé zásahy;

– Paní Nechybová se dotazovala, jak bude 
využíván kulturní dům. Odpověď starosty, 
že v říjnovém číslo dobříšských listů bude 
podrobnější zpráva o kulturním domě; 

– Dotaz pana Čuříka, zda je posun v akci re-
kultivace skládky. Odpověď starosty, že 
zatím nejsou žádné nové informace. Dále 
upozornil na špatný stav lávky pod chatami 
U Pěti lip.

Zprávy z 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 
11. 9. 2017 v zasedací místnosti Obecního úřadu Stará Huť:

Oslavy 120 let od zahájení 
provozu školy v naší obci
Milí spoluobčané, 
v letošním roce si připomínáme hned několik 
událostí, které významně zasáhly do dění naší 
obce. Tím asi nejvýznamnějším je 120 let od ote-
vření školy. Během slavnostního otevření školy 
byla také vysvěcena kaple Nanebevzetí Panny 
Marie. Psal se rok 1897. Ve stejném roce byl také 
zahájen provoz na železnici na trase Praha–Dob-
říš. Uplynulo však ještě 13 let, než v naší obci 
vznikla železniční zastávka. V neposlední řadě si 
připomínáme 155 výročí od narození Ladislava 
Malého (*17. 3. 1862), prvního řídícího učitele 
nové školy, který svou činností a působením 
v obci zanechal velkou stopu. Svým svěřencům 
věnoval kromě svého času pro povinnou výuku 
také spoustu času a energie, aby vytvářel vyučo-
vací pomůcky, ale třeba také návrhy pro školní 
nábytek. Založil školní knihovnu, ale také školní 
zahradu, vysazoval aleje a vůbec aktivně působil 
ve veřejném životě obce. Pořádal řadu kulturních 
akcí, z jejichž výtěžků pak financoval výše uvede-
né aktivity. Svou iniciativou také přispěl právě ke 
zřízení železniční zastávky v obci, nebo poštovní-
ho úřadu v obci. Nelze pominout i jeho působení 
v ochotnickém spolku. Z některých historických 
pramenů se může zdát, že údajně nebyl při svém 
nástupu v obci příliš vítán. Ale jak se už stává, bu-
doucnost ukázala, jak velký pan Malý měl vliv na 
život obce. 
Všechny tato významné události budou připome-
nuty během oslav v budově základní školy 4. listo-
padu od 13 do 16 hod. Všichni jste srdečně vítáni.

Kompostéry
Svazek obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko 
pozastavil svou činnost. Bohužel byl tento Sva-
zek iniciátorem žádosti o dotace na komposté-
ry, v rámci jejichž pořízení jste vyplňovali do-
tazníky a projevili o pořízení kompostérů velký 
zájem. Z toho důvodu musela být žádost o do-
taci na kompostéry stažena. Bylo nám však 
sděleno, že žádost bude podávána opětovně 
při vyhlášení další výzvy. Podrobnější postup 
není zatím znám. Nabízí se více variant řeše-
ní, záleží na rozhodnutí obcí, které byly v této 
žádosti zaangažovány, ke které se rozhodnou. 

Volby do Poslanecké sněmovny

se uskuteční ve dnech 20. října 2017 (pá-
tek) od 14 do 22 hodin a 21. října 2017 
(sobota) od 8 do 14 hodin ve volební míst-
nosti obecního úřadu, Karla Čapka 430.

Pozvánka na 22. veřejné zasedání zastu-
pitelstva, které se koná dne 6. 11. 2017 od 
18.00 hod. v obřadní síni obecního úřadu 
Stará Huť. 
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Obec Stará Huť, 
Karla Čapka 430, 262 02 Stará 

Huť, tel.: 318 522 269, 
www.starahut.eu

Kulturní dům – rekonstrukce

Občané naší obce projevili nečekaně velký zájem o záležitost s koupí kulturního domu. Děkujeme 
za všechny odpovědi, které jsme obdrželi v rámci dotazníkové akce týkající se vašeho názoru na 
odkup této nemovitosti i se všemi vašimi komentáři, připomínkami a vyjádřeními.
Nemovitost je již ve vlastnictví obce. Po vyklizení byl zjištěn poměrně značně zdevastovaný stav. 
Skutečnost jste mohli vidět na vlastní oči při Dni otevřených dveří. 
Otázky z řad obyvatel se týkají zpravidla střechy a sociálních zařízení. Po dlouhých diskusích a pro-
jednávání dalšího postupu ve věci rekonstrukce objektu bylo rozhodnuto s ohledem na stav, po-
třebu využití a zajištění v podstatě vůbec bezpečného provozu průběh oprav a investic v několika 
fázích v řádu let. Do konce letošního roku bude provedena výměna elektroinstalace, osvětlení 
a ozvučení sálu, jeviště a malého sálu (vinárna). Dále budou z důvodu omezení tepelných ztrát 
vyměněna všechna okna (vyjma těch, která se budou v budoucnu odstraňovat) a obvodové ven-
kovní dveře. Zároveň plánujeme izolaci stropních prostor. Také dojde k odstranění podlahových 
krytin, částečně sálu, balkonu a vinárny. Budou vyměněny za vinylové povrchy. Nutností je také 
výměna několika schodů v prostoru sálu. Protože se budeme snažit zachovat původní ráz kultur-
ního domu, který byl v průběhu let podle potřeb měněn, dojde k celkové rekonstrukci jeviště tak, 
aby bylo dáno do původního stavu. Budou odstraněny všechny nežádoucí konstrukce. Také bude 
odstraněno vstupní zádveří s luxfery, které bude v budoucnu nahrazeno novým přístřeškem. Stře-
cha musí být opravena tak, aby do budovy nadále nezatékalo.
Snahou je dokončit letošní opravy tak, aby se v kulturním domě mohly konat tradiční plesy našich 
spolků. Bohužel bylo nutné pro letošní rok odmítnout například žádost pana Dohnala pro konání 
aktivit spojených s tanečními. 
V uspořádání vnitřních prostor dojde v podstatě k jedné drobné změně v podobě odstranění baru 
na balkoně. Tím vznikne prostor pro více míst k sezení a mnohem klidnější zóna.
V dalších etapách oprav patrně v průběhu následujících 2–3 let projdou rekonstrukcí sociální zaří-
zení, dojde k úpravě podlah vstupního prostoru až k sálu tak, aby mohl být kulturní dům bezbarié-
rově přístupný. Nezbytným krokem bude také výměna topného systému a terénních úprav v okolí 
budovy. Pochopitelně také dojde na střechu.
Jsme si vědomi že investice do této nemovitosti bude velká, návratnost minimální, ale z ohlasů ob-
čanů věříme, že v rámci zachování možnosti kulturního vyžití v obci je to investice, která stojí za to.
Kultura, má-li být dělána skutečně pro lidi, není zpravidla výdělečná. Ale s tím vědomím pravdě-
podobně již do výstavby kulturního domu naši předchůdci šli. Jak s touto investicí naložíme do 
budoucna, bude otázka. Věříme však, že fi nance a energie vložená do této nemovitosti bude ku 
prospěchu všem obyvatelům bez rozdílu věku. 

Na první brigádu do kulturního domu přišlo 
celkem 23 dospělých a 2 děti, které se velice 
aktivně zapojily do práce. Podařilo se kom-
pletně obnažit jeviště, odstranit z něj všechny 
nežádoucí stavby a prvky. Dále byl z větší části 
odstraněn přístavek před hlavním vchodem. 
Z vnitřních prostor byl vyvezen veškerý stavební 
odpad. Děkujeme všem za účast a podporu.

Přijmeme zaměstnance na úklid kulturního 
domu. Nástup prosinec 2017. Jedná se o úklid 
prostor před kulturními akcemi a následně po 
jejich skončení. Podrobnosti v kanceláři OÚ Sta-
rá Huť. 

Základní škola 

… uběhlo září 
a  máme měsíc 

školy za sebou. Škola se rozje-
la naplno. Letos jsme se opět 
zapojili do projektu „ovoce 
a mléko do škol“. Každý týden 
dostávají děti zdarma ovoce 
a krabičku mléka.
Od října začnou zájmové 
kroužky, o které je velký zá-
jem, nejvíce žáků se zapojilo 
do kroužku fl orbalu a hry na 
hudební nástroj. Dále bude 
fungovat dramatický, výtvarný 
a rukodělný kroužek zaměřený 
především na šití a keramiku.
Svoji činnost zahájil i školní parlament vedený Zdeňkou Halenkovskou. 10. října 2017 shlédneme 
představení dramatického kroužku v Kulturním domě v Dobříši. Pokud chcete podpořit naši školu, 
přijďte 18. října 2017 v 8 hod. ráno se sběrem starého papíru. Dana Kunrtová

Vitalita a zdraví na talíři

Dne 5. 9. 2017 proběhl v prostorách starohuťské 
MŠ interaktivní kurz „Vitalita a zdraví na talíři“, 
který vedl ing. Zdeněk Hladík, kulinářský od-
borník s orientací na zdravou výživu a lektor 
Asociace kuchařů a cukrářů ČR.
Informace o kurzu byly od konce června 2017 
zveřejněny na webových stránkách školy 
a dále i formou tištěných plakátů. Zúčastnit se 
mohl kdokoliv, kdo měl zájem.
Všichni zúčastnění ocenili velkou odbornost 
i profesionalitu lektora a byli nadšení ze získá-
ní mnoha nových informací ze světa kulinář-
ského umění. Kdo se nezúčastnil, může pouze 
litovat.
Panu Hladíkovi moc děkujeme a věříme v další 
spolupráci.

Mgr. Š. Hoštáková

Zprávičky z naší 
školičky 

HURÁ DO ŠKOLKY!!!
Po prázdninách jsme se sešli zpátky v naší škol-
ce a přivítali 58 žáčků, ze kterých bylo 19 úplně 
nových kamarádů. Děti jsou rozděleny do tří 
oddělení podle věku. Nejstarších PASTELEK je 
13, mladších SRDÍČEK 23 a nejmladších SLU-
NÍČEK 22. Letos se u nás na vstup do základní 
školy připravuje 25 budoucích školáků.
První týdny probíhaly formou her, seznamová-
ním se s novým prostředím, s kamarády a zvy-
káním si na dodržování pravidel a denního 
režimu. Také jsme se již začali učit o tom, jaké 
změny nám přináší podzim.

12. 9. naši školku navštívilo divadýlko „Karne-
val masek“. Děti si zazpívaly a zatančily. 
22. 9. k nám dorazilo kino „Podmořský svět“, 
kde se děti dozvěděly, kdo všechno žije pod 
mořem.
V měsíci říjnu se můžeme těšit na vystoupení 
předškoláků na OÚ Stará Huť pro seniory, na 
sběr kaštanů i na oblíbenou Dýňovou slavnost.

18. 10. v 8 hodin před vrátky MŠ proběhne 
sběr starého papíru – pojďte se k nám přidat.
Každý den se na Vás těšíme od 6.30 do 17.00.

za kolektiv MŠ Jitka Větrovská



 

NOVÝ�SMĚR� 21

Významného životního jubilea 

se v měsíci říjnu dožívá paní Markéta Hola-
nová.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkujeme paní Aničce Pechanové a staros-
tovi obce panu Petru Dragounovi za milou 
návštěvu a předání krásného blahopřání, 
dárkového balíčku a květiny k výročí naší 
zlaté svatby.

Manželé Mocovi

Památník Karla Čapka

pořádá dne 28. 10. již pátý ročník Mouč-
níkové soutěže. Srdečně zveme k účasti – 
přineste vlastnoručně zhotovený moučník, 
zúčastněte se ochutnávání a vyhodnocení 
nejlepší pochoutky, která bude oceněna. 
Začínáme ve 14 hodin.

Cvičení pro veřejnost 
v tělocvičně ZŠ Stará Huť
Pondělí  19 hod. – cvičení seniorek – Jana
Úterý  20 hod. – cvičení pro zdravá záda, 

pevné tělo a dobrou kondici – Lenka
Čtvrtek 20 hod. – zdravotní cvičení s prvky 

jógy, relaxace – Lenka
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.  

Fotbal – hraná utkání v říjnu 
2017
Dospělí
  7. 10. TJ Stará Huť – TJ SK Pičín   16.00 hod.
14. 10. TJ Stará Huť – SK Vrtule Láz 15.30 hod.
22. 10.  SK Lit. Bohutín – TJ St. Huť  15.30 hod.
28. 10.  TJ St. Huť – TJ Dal. Dušníky 14.30 hod.

Mladší přípravka
  7. 10. TJ Stará Huť – MFK Dobříš 11.00 hod.
15. 10. MFK Dobříš – TJ Stará Huť 10.00 hod.
22. 10.  TJ Dal. Dušníky – TJ St. Huť 10.00 hod.
28. 10.  TJ Stará Huť – SK Nový Knín 11.00 hod.

Starší přípravka
  8. 10. TJ Dal. Dušníky – TJ St. Huť 13.00 hod.
15. 10. TJ Nová Ves p. P. – TJ St. Huť   9.00 hod.
30. 10. MFK Dobříš – TJ Stará Huť 17.00 hod.

Každý, kdo má fotbal rád, chce vidět ty naše hrát. 
I když třeba prohrajeme, tak to příště napravíme.

Národní házená ve výsledcích

Po prvních dvou odehraných kolech oblastního přeboru jsou bez ztráty bodu muži, ženy a mladší 
žákyně. Také ženy zahájily nový ročník vítězně. Bez vítězství jsou zatím pouze starší žačky, které 
jednou prohrály a jednou remizovaly. Fotografií z dodatečného předání medailí družstvu mladších 
žaček před utkáním s koeduky Řevnic si připomínáme jejich vítězství v loňském ročníku oblastní-
ho přeboru.

Přehled výsledků jednotlivých zápasů: 
    datum soupeř muži koeduci ml. žákyně st. žákyně ženy   
   9. 9. 2017 Řevnice 24 : 19 23 : 16 – – – – – – – – –
16. 9. 2017 Modřany 24 : 11 13 : 6 15 : 3 A  13 : 24 20 : 8
     B  15 : 15

Nadále pokračuje nábor děvčat a chlapců do přípravky dětí od 5 do 7 let. Podrobné informace 
o všech zbývajících zápasech podzimní části soutěží, trénincích a další činnosti oddílu najdete na 
webových stránkách oddílu, www.hazenastarahut.mozello.cz. 
14. 10. 2017 odehrají zápasy ve Staré Huti s Bakovem mladší žačky v 10 hod., muži v 11.10 hod., 
ženy ve 12.25 hod. a starší žačky ve 13.30 hod.
Přijďte povzbudit naše hráče na hřiště. 
V měsíci říjnu odehrají zápasy naše týmy ještě v Březnu a Čakovicích.

Klub důchodců

Klub důchodců pořádá dne 24. 10. 2017 
zájezd do Polska a v odpoledních hodi-
nách navštívíme zámek v Rychnově nad 
Kněžnou. Odjezd je v  6  hod. od kapličky. 
Poplatek ve výši 200 Kč pro členy a 300 Kč 
pro ostatní přijímá každý čtvrtek v době od 
15 do 16 hod. v klubovně obecního úřadu 
paní Fiřtová.

Připomínáme, že ve dnech voleb mohou ob-
čané navštívit v obecní knihovně malou vý-
stavu prací a výrobků šikovných rukou našich 
spoluobčanů.

Knihovna

Dědouškové, babičky, přijďte mezi dětičky.

Přijďte pobejt, počíst, povyprávět, připome-
nout vaše dětské časy, vykouzlit si pěknou 
chvilku nad pohádkou, básní, písní, zkrátka na 
co vzpomenete.
Pohádková babička zve hodné babičky a dě-
dečky, kteří chtějí přispět ke zpříjemnění 
chvilek nad pěknou knihou našich nejmen-
ších čtenářů, aby zavítali do Obecní knihovny 
a domluvili se s paní Švehlovou o začlenění do 
volnočasové aktivity „Pohádková babička“.
Předem děkujeme za projevený zájem. 
Kontakt: 605 223 107.
















