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ADVENTNÍ dobříšský 
regionální trh se koná 
v NEDĚLI 3. 12. 2017

Srdečně vás zveme na adventní 
trh, který se koná v neděli 3. 12. 
2017 od 9 do 13 hodin (pozor 
na změnu dne a času). Přijďte si 
nakoupit vánoční dárky a dob-
roty od regionálních prodejců 
s vánoční tematikou, vychutnat 
si svařené víno, teplé mošty či 
dobrou kávu a užít si začínající 
vánoční atmosféru u poslechu 
koled, které zahraje Pokleslý or-
chestr lidových nástrojů Dobříš.
Těšíme se na vás.

Nikol Sevaldová a Pavel Bodor

Grantové řízení 
z Grantového fondu 
města Dobříše 
pro rok 2018 
je vyhlášeno

Lhůta pro podání žádostí ve vy-
hlášeném grantovém řízení je 
od 1. 11. 2017 do 30. 11. 2017. 
Podrobnosti k podání žádosti 
naleznete v „Programu vypsa-
ných dotačních titulů pro rok 
2018“ a dalších přílohách (zá-
sady, statut, formulář žádosti) 
na webových stránkách města 
www.mestodobris.cz. 
Cesta: Titulní stránka > Občan > 
Dotace pro vás.

Ivana Klánová, 
oddělení administrativně právní
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Dobříšští sportovci dostali ocenění za své 
sportovní úspěchy

Město Dobříš vyhlásilo v rámci Běhu města Dobříše nominace na sportov-
ce města Dobříše do 15 let. Osloveny byly všechny dobříšské školy a spor-
tovní spolky. Nominováno bylo několik žáků a studentů dobříšských škol. 
Komise pro Zdravé město a místní Agendu 21 vybrala jako vítěze Davida 
Fabiána, žáka 6. třídy 2. ZŠ Dobříš.

Jan Tománek, Mgr. Stanislav Vacek a David Fabián
Foto: Nikol Sevaldová

Z rukou pana starosty Stanislava 
Vacka převzal David Fabián 11. 10. 
na dobříšské radnici pamětní list za 
vynikající výsledky v motocyklové 
disciplíně TRIAL a za celkovou spor-
tovní reprezentaci 2. ZŠ Dobříš, a tím 
i města Dobříše jako takového. Na 
slavnostní předání se David dosta-
vil se svými rodiči a paní ředitelkou 
2. ZŠ Bohumilou Pallagyovou. 
Dalším oceněným, který na radnici 
převzal pamětní list za dlouhodobě 
vynikající výsledky a za získání titulu 
mistr světa na 70.3 Ironman World 
Championship (1,9 km plavání – 
90 km cyklistika – 21,1 km běh) v ka-
tegorii hendikepovaných sportovců, 
byl Jan Tománek. 
Krátké posezení s oceněnými spor-
tovci se neslo v přátelském duchu. 
Starosta města poděkoval oběma 
sportovcům: „Je to velmi milé setká-
ní, Vaše výsledky jsou velice cenné 
a my si vážíme Vaší píle. Motivujete 

další děti ke sportu jako takovému 
a to je dobrá věc.“ Paní ředitelka 2. ZŠ 
Dobříš Bohumila Pallagyová před-
stavila Davida jako žáka své školy 
a řekla o něm: „Je to velmi skromný 
kluk s výbornými studentskými vý-
sledky. O jeho úspěších se většinou 
dozvídáme až od jeho sestry.“ 
Honza Tománek zas pohovořil 
o  svých plánech do budoucnosti 
a my už se teď můžeme těšit, čím nás 
v příštích letech překvapí. 
Na závěr setkání se Honza i David 
podepsali do pamětní knihy a sta-
rosta města oběma popřál hlavně 
zdraví a  mnoho nejen sportovních 
úspěchů. 

David Fabián se od šesti let věnuje 
motocyklové disciplíně TRIAL, což je 
překonávání přírodních a  umělých 
překážek v terénu. Mezi největší Da-
vidovy úspěchy patří získání titulu 
mezinárodní mistr ČR v kategorii do 

12 let za rok 2014, 2015 a 2016, dále 
získal ocenění prezidenta Autoklubu 
ČR v roce 2016 a v letošní sezóně 
2017 jede jako nejmladší Čech v his-
torii s podporou italského továrního 
týmu Beta. Od příštího roku splní vě-
kovou hranici 12 let a bude se moci 
účastnit mistrovství Evropy. Přípravě 
a tréninku věnuje skoro všechen svůj 
volný čas, ale i přesto mu zbývá tro-
chu času na ostatní sporty, kterým 
se rád věnuje, jako je fl orbal, hokej, 
jízda na kole. Dále reprezentuje 2. ZŠ 
Dobříš ve všech sportovních soutě-
žích, např. v McDonald‘s Cupu, ve 
vybíjené, v atletické všestrannosti, 
basketbalu, štafetovém běhu, fl or-
balu. V roce 2015 a 2016 byl ve fi -
nále celorepublikové soutěže Talent 
roku a v roce 2016 ve fi nále soutěže 
Zlatý oříšek pro talentované děti do 
15 let. V letošním roce se stal mezi-
národním mistrem ČR v družstvech 
a získal celkové 3. místo v kategorii 
dospělých. 

Jan Tománek úspěšně reprezentuje 
Českou republiku v handcyclingu, 
dlouhém triatlonu a běžeckém lyžo-
vání na sledgi. Honza bezesporu pat-
ří k nejúspěšnějším multisportovním 
talentům vrcholového parasportu. 
Během uplynulých let mnohokrát 
zvítězil v handcyclingových závo-
dech evropských soutěží, je několi-
kanásobným mistrem ČR v časovce 
jednotlivců i silničním závodě a vítě-
zem českého poháru. Od roku 2011 
je členem užšího reprezentačního 
výběru ČR. V současné době je však 
daleko častěji prezentován jako triat-
lonista a specialista na dálkové běhy 
na lyžích. Honza je také historicky 
prvním Čechem, který na sledgi re-
prezentoval Českou republiku na 
světovém poháru handicapovaných, 
ale později se začal specializovat na 
vytrvalostní běžecké závody. 
Je jediným Čechem, který dokázal 
na sledgi dokončit Jizerskou pade-
sátku a Vasův běh (90 km), nejdelší 
a nejnáročnější běžkařský závod na 
světě. V září letošního roku získal 
titul mistra světa na 70.3 Ironman 
World Championship v kategorii 
hendikepovaných sportovců.

Nikol Sevaldová, redakce DL
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Plánovaná oprava dlažby 
na části Mírového náměstí
V pondělí 23. 10. 2017 byla zahájena plánovaná 
oprava dlažby části Mírového náměstí, v úseku 
od čp. 74 po čp. 205 (Černá labuť – hostinec 
U Bílého lva). Opravu dlažby bude provádět 
vybraný dodavatel ze zadávacího řízení, Belle 
Bohemia, s.r.o., Prosecká 24, Praha 8. Po dobu 
opravy nebude možné parkovat na přilehlých 
parkovacích stáních v severní části náměstí, 
která budou po dobu oprav využita k průjezdu 
autobusové dopravy. Předpokládaný termín do-
končení opravy je do 30. 11. 2017.

Obnova vodohospodářské 
infrastruktury na Komenského 
náměstí v Dobříši

Vzhledem k plánované revitalizaci náměstí Ko-
menského bude v této lokalitě prováděna od 
30. 10. 2017 obnova dešťové a splaškové kana-
lizace včetně příprav pro odvodnění této lokali-
ty. Následně bude probíhat obnova stávajícího 
vodovodního řadu. Dokončení těchto prací je 
plánováno na jaře příštího roku. Tyto stávající 
sítě jsou na hranici své životnosti, proto je nutná 
jejich obnova. Obnova těchto řadů je potřebná 
nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.

Veřejné zasedání se uskutečnilo 20. září 2017 
v KD Dobříš. Bylo přítomno 14 členů ZM.
Z jednání se předem omluvili: MDDr. Tereza Fu-
línová, Ing. Tomáš Hadžega, Ing. Martin Musil, 
Ing. Marek Vávra, Bc. Radek Řechka, tajemník 
MěÚ Dobříš.
Z jednání se dodatečně omluvil: Ing. Karel Vítek, 
CSc.
Pozdější příchod ohlásili: Ing. Denisa Havlíčková, 
Mgr. Jitka Urbanová.

 � Informace týkající se veřejného projedná-
ní ze dne 5. 9. 2017 o objektu „Papežanka” 
předložená komisí k problematice skautingu

ZM vzalo na vědomí informace týkající se ve-
řejného projednání o objektu „Papežanka” před-
ložené komisí k problematice skautingu.

 � Zpráva o průběhu a výsledku prací pro za-
dání architektonické studie knihovny se 
spolkovou činností v Dobříši

ZM projednalo a vzalo na vědomí zprávu 
o průběhu a výsledku prací pro zadání architek-
tonické studie knihovny se spolkovou činností 
v Dobříši, předloženou Ing. Ivo Salcmanem, 
členem Zastupitelstva města Dobříše, včetně 
usnesení RM č. 25/16/2017/RM z 1. 8. 2017, 
s požadavkem o doplnění projektového zadání 
o velký sál pro konání společenských akcí a ko-
nání Zastupitelstva města Dobříše.
ZM uložilo Radě města Dobříše zajistit zpraco-
vání architektonické studie knihovny se spolko-
vou činností, a to ve variantě velkého sálu s ka-
pacitou do 100 lidí.
Pan Ing. Ivo Salcman, informoval, že workshopu 
k energetické náročnosti budov, konaného dne 
17. 10. 2017 v rámci projektu ČVUT, se nemůže 
z  časových důvodů zúčastnit a požaduje, aby 
byla účast města Dobříše personálně zajištěna. 
ZM vyjádřilo svůj zájem zapojit se do projektu 
vyhlášeného ČVUT, který se týká energetické ná-
ročnosti budov, a pověřilo Radu města Dobříše 
určením personálního zajištění v rámci projektu. 

 � Volba člena rady města
Bod jednání uvedl starosta města, pan Mgr. Sta-
nislav Vacek, MPA. Vyzval přítomné členy zastu-
pitelstva, aby předložili své návrhy na člena rady 
města. Paní Ing. Markéta Čermáková, MBA, na-
vrhla na člena rady pana JUDr. Jaroslava Musila.

ZM nezvolilo na pozici člena Rady města Dobří-
še pana JUDr. Jaroslava Musila.

 � Volba člena kontrolního výboru města Dob-
říše

Starosta města, pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
konstatoval, že ke dni konání tohoto zasedání 
zastupitelstva města nebyla starostovi doruče-
na písemná rezignace člena kontrolního výbo-
ru, pana Ing. Radka Štěrby, o jehož odstoupení 
informoval na 22. veřejném zasedání zastupitel-
stva města předseda kontrolního výboru, pan 
Ing. Karel Vítek. Uvedl, že se s panem Ing. Rad-
kem Šterbou nepodařilo navázat ke dni zasedá-
ní kontakt. 
Starosta města, pan Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
uvedl, že se nemůže uskutečnit volba nového 
člena na tomto zasedání zastupitelstva, neboť 
pan Ing. Radek Stěrba je i nadále členem kon-
trolního výboru. 

 � Návrh kandidátů na členy dozorčí rady spo-
lečnosti Středisko zdraví, s.r.o.

Jednatel společnosti Středisko zdraví, s.r.o., pan 
Mgr. Tomáš Vokurka, DiS., informoval, že pro-
jednal se současnými členy dozorčí rady jejich 
nominaci a konstatoval, že všichni vyslovili svůj 
souhlas s nominací na členy dozorčí rady. Dále 
konstatoval, že všichni navržení kandidáti jsou 
odborně zdatní členství v dozorčí radě vykonávat.
ZM navrhlo kandidáty na členy dozorčí rady 
společnosti Středisko zdraví, s.r.o., IČ 61680460, 
se sídlem Pražská 38, Dobříš, a to Ing. Pavla Še-
fla, Stará Huť, Ing. Martina Mitro, Michalovce, SK, 
a Vítězslavu Slancovou, Dobříš.

 � Dokument: Plán odpadového hospodářství
Bod jednání představil starosta města Mgr. Sta-
nislav Vacek, MPA. Informoval, že město Dobříš 
v souladu s § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o od-
padech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů nechalo zpracovat 
plán odpadového hospodářství.
K bodu jednání vystoupil vítěz veřejné zakázky 
na zpracování plánu odpadového hospodářství, 
pan Ing. J. M., který zpracoval návrh na základě 
podkladů předložených odborem výstavby a ži-
votního prostředí MěÚ Dobříš. Informoval, že 
předložené dokumenty, které jsou podkladem 
jednání, jsou v rozpracované fázi a je nutné 

prodiskutovat další směřování a postoj města 
v  rámci odpadového hospodářství. Plán odpa-
dového hospodářství musí být v souladu s plá-
nem odpadového hospodářství Středočeského 
kraje, který má velmi ambiciózní plány. 
ZM rozhodlo o vystoupení města Dobříše ze 
Svazku obcí regionu Dobříšsko a Novoknínsko, 
IČ 05741611.
ZM vzalo na vědomí přípravu plánu odpado-
vého hospodářství města Dobříše a uložilo 
radě města připravit podklady pro dopracování 
návrhu plánu odpadového hospodářství města 
Dobříše do 15. 10. 2017. 

 � Vyhlášení veřejné soutěže na prodej bytové 
jednotky č. 574/2 včetně podílů na společ-
ných částech domu, pozemcích a funkčně 
souvisejících pozemcích

ZM vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej byto-
vé jednotky č. 574/2 včetně příslušného spo-
luvlastnického podílu na společných částech 
domu čp. 574 a na pozemku parc. č. st. 684 o ve-
likosti 654/2213 a dále s podílem na funkčně 
souvisejících pozemcích parc. č. 348/14 a 770/3 
o velikosti id. 1/5, vše v k.ú. a obci Dobříš, za mi-
nimální nabídkovou cenu stanovenou znalec-
kým posudkem ve výši 1 770 000 Kč a dále dle 
podmínek uvedených v listině „Oznámení o ve-
řejné soutěži na zjištění zájemce o koupi nemo-
vité věci a podmínkách soutěže v katastrálním 
území Dobříš”.
ZM pověřilo Radu města Dobříše vyhlášením 
vítěze veřejné soutěže v souladu s podmínkami 
soutěže obsaženými v listině „Oznámení o ve-
řejné soutěži na zjištění zájemce o koupi nemo-
vité věci a podmínkách soutěže v katastrálním 
území Dobříš”, jakož i jmenováním členů komise 
pro otevírání obálek.

 � Souhlas s převodem pozemků z vlastnictví 
Krajské správy a údržby silnic Středočes-
kého kraje na město Dobříš (pozemky pod 
chodníkem v ulici Hostomická)

ZM schválilo bezúplatný převod vlastnic-
kého práva k částem pozemků v k.ú. a obci 
Dobříš situovaných pod komunikací pro 
pěší, a to pozemkům parc. č. 2532/61, parc. 
č. 2532/1 a parc. č. 1116/31 dle výměr spe-
cifikovaných v budoucím geometrickém plá-
nu, mezi Středočeským krajem, IČ 70891095, 
se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, jako 
dárcem, a  městem Dobříš, IČ 00242098, se 
sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako ob-
darovaným, a to v souvislosti s žádostí o po-
skytnutí dotace na akci „Rekonstrukce chod-
níků v ulici Hostomická”.

 � Kupní smlouva na prodej nově vzniklého 
pozemku parc. č. 2452/97 (rozhraní ul. Dlou-
há a Zahradní) v k.ú. a obci Dobříš

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměs-
tí 119, Dobříš, jako prodávajícím, a paní J. H. 
Praha 10 – Strašnice, jako kupující, jejímž před-
mětem je úplatný převod vlastnického práva 
k nově vzniklému pozemku parc. č. 2452/97, 
o výměře 48 m2, odděleného z pozemku parc. 
č. 2452/11 na základě geometrického plánu 
č. 3575-58/2017, vše v k.ú. a obci Dobříš, za kup-
ní cenu ve výši 670 Kč/m2.

 � Kupní smlouva na prodej zaplocených po-
zemků v lokalitě nám. Svobody v k.ú. a obci 
Dobříš

Stručné informace z 23. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše

Plánované opravy a uzavírky
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ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako prodávajícím a manželi, pa-
nem Ing. F. H. a paní Ing. K. H., Praha 10 – Dolní 
Měcholupy, jako kupujícími, jejímž předmětem 
je úplatný převod vlastnického práva k  nově 
vzniklému pozemku parc. č. 7/6, o výměře 
40  m2, odděleného z pozemku parc. č. 7/5 
a  k  nově vzniklému pozemku parc. č. 2450/12, 
o výměře 44 m2, odděleného z pozemku parc. 
č. 2450/10 na základě geometrického plánu 
č. 3572-56/2017, vše v k.ú. a obci Dobříš, za kup-
ní cenu ve výši 852 Kč/m2.

 � Kupní smlouva s ČEZ Distribuce, a.s., na pro-
dej pozemku pod trafostanicí v k.ú. a obci 
Dobříš (lokalita Za Branou)

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako prodávajícím, a ČEZ Distribu-
ce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, jako kupujícím, jejímž 
předmětem je úplatný převod vlastnického prá-
va k nově vzniklým pozemkům dle GP č. 3212-
92/2013 situovaným pod stavbou trafostanice, 
a to pozemku parc. č. st. 3885/1, o výměře 53 m2, 
odděleného z pozemku parc. č. 248/2, a pozem-
ku parc. č. st. 3885/2, o výměře 4 m2, oddělené-
ho z pozemku parc. č. 1096/109, vše v k.ú. a obci 
Dobříš, za kupní cenu stanovenou znaleckým 
posudkem ve výši 800 Kč/m2.

 � Kupní smlouva na prodej pozemku parc. 
č. 1015/19 v k.ú. a obci Dobříš, lokalita Svatá 
Anna

ZM stanovilo kupní cenu pozemku parc. 
č.  1015/19 (ostatní plocha/manipulační plo-
cha), o výměře 12 366 m2, v k.ú. a obci Dobříš, 
na úrovni směrné hodnoty pozemku, tj. ve výši 
128,76 Kč/m2 (celkem 1 592 246,10 Kč).
ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako prodávajícím, a spol. Zdeněk 
Kulda, s.r.o., IČ 27135420, se sídlem Mokrovraty 
176, okres Příbram, jako kupujícím, jejímž před-
mětem je převod vlastnického práva k pozemku 
parc. č. 1015/19 (ostatní plocha/manipulační 
plocha), o výměře 12 366 m2, v k.ú. a obci Dobříš 
za kupní cenu ve výši 128,76 Kč/m2.

 � Vzájemné darování pozemků mezi městem 
Dobříš a Středočeským krajem

ZM vzalo na vědomí informaci, že Zastupitel-
stvo Středočeského kraje neschválilo bezúplat-
ný převod vlastnického práva k pozemkům 
v  lokalitě u Středního odborného učiliště Hlu-
boš, a to pozemkům parc. č. 348/201, o výměře 
219 m2 (orná půda), parc. č. 348/202, o výměře 
456 m2 (orná půda), parc. č. 348/203, o výměře 
59 m2 (orná půda), parc. č. 348/204, o výmě-
ře 24 m2 (orná půda), a k pozemkům v lokalitě 
u ubytovny Krásný život, a to pozemkům parc. č. 
st. 2231, o výměře 441 m2, jejíž součástí je budo-
va čp. 1310, parc. č. 1386/5, o výměře 6 437 m2 
(ostatní plocha), parc. č. 1386/19, o výměře 
1 639 m2 (ostatní plocha), tj. v součtu 9 275 m2, 
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrál-
ního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního 
pracoviště Příbram, pro obec a katastrální úze-
mí Dobříš, z vlastnictví Středočeského kraje do 
vlastnictví města Dobříše.
ZM neschválilo bezúplatný převod vlastnické-
ho práva k pozemku parc. č. 2532/77, o výměře 
10 368 m2 (ostatní plocha), odděleného geo-

metrickým plánem č. 3375-18/2015 z pozemku 
parc. č. 2532/71, o celkové výměře 17 753 m2 
(ostatní plocha), zapsaného v katastru nemovi-
tostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Příbram na LV 10001 
pro obec a katastrální území Dobříš, z vlastnictví 
města Dobříše do vlastnictví Středočeského kra-
je a o tomto schvaluje uzavřít darovací smlouvu 
mezi Středočeským krajem, IČ 70891095, se síd-
lem Zborovská 81/11, Praha 5, jakožto obdaro-
vaným a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem 
Mírové nám. 119, Dobříš, jakožto dárcem.
ZM pověřilo starostu města Mgr. Stanislava 
Vacka, MPA, jednáním se Středočeským krajem 
ohledně změny usnesení kraje na základě, kte-
rého by město Dobříš mělo darovat pozemek 
č. 2532/77, o výměře 10 368 m2 (ostatní plocha), 
odděleného geometrickým plánem č. 3375-
18/2015 z pozemku parc. č. 2532/71, o celkové 
výměře 17 753 m2 (ostatní plocha), a to ve smyslu 
změny rozsahu výměry zamýšleného darování.
ZM schválilo bezúplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemkům parc. č. 1085/11, o výměře 
122 m2 (zahrada), parc. č. 1112/36, o výměře 
33 m2 (ostatní plocha), parc. č. 2450/3, o výměře 
43 m2 (ostatní plocha), parc. č. 2452/48, o vý-
měře 239 m2 (ostatní plocha), a pozemku parc. 
č. 2470/3, o výměře 622 m2 (ostatní plocha), tj. 
v součtu 1 059 m2, zapsaných v katastru nemovi-
tostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, 
Katastrálního pracoviště Příbram na LV 1821 pro 
obec a katastrální území Dobříš, z vlastnictví 
Středočeského kraje do vlastnictví města Dobří-
še a o tomto schvaluje uzavřít darovací smlouvu 
mezi Středočeským krajem, IČ 70891095, se síd-
lem Zborovská 81/11, Praha 5, jakožto dárcem, 
a městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové 
nám. 119, Dobříš, jakožto obdarovaným.
ZM neschválilo bezúplatné nabytí vlastnického 
práva k pozemkům parc. č. 1122/11, o výměře 
33 m2 (ostatní plocha), parc. č. 1343/3, o výmě-
ře 1 m2 (ostatní plocha), tj. v součtu 34 m2, za-
psaných v katastru nemovitostí u Katastrálního 
úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního praco-
viště Příbram na LV 1821 pro obec a katastrální 
území Dobříš, z vlastnictví Středočeského kraje 
do vlastnictví města Dobříše a o tomto schva-
luje uzavřít darovací smlouvu mezi Středočes-
kým krajem, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 
81/11, Praha 5, jakožto dárcem, a městem Dob-
říš, IČ 00242098, se sídlem Mírové nám. 119, 
Dobříš, jakožto obdarovaným.

 � Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pro-
dej části pozemku parc. č. 1096/14 v k.ú. 
a obci Dobříš, dotčeného stavbou balkonů 
v budově čp. 1006

ZM schválilo smlouvu o budoucí kupní smlou-
vě mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem 
Mírové náměstí 119, Dobříš, jako budoucím pro-
dávajícím, a Bytovým družstvem domu čp. 1006, 
IČ 25116665, se sídlem Za Branou 1006, Dobříš, 
jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření kupní 
smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlast-
nického práva k části pozemku parc. č. 1096/14 
v k.ú. a obci Dobříš, dotčeného stavbou balkonů 
v čp. 1006, resp. zastavěnou plochou balkonů 
ohraničenou průměty vnějších líců vodorov-
ných konstrukcí balkonů do vodorovné roviny 
pozemku, za kupní cenu ve výši 656 Kč/m2.

 � Smlouva o budoucí kupní smlouvě na pro-
dej části pozemku č. 2479 v k.ú. a obci Dob-

říš, dotčeného stavbou v k.ú. Dobříš (lokali-
ta ulic Pražská – Za Pivovarem)

ZM neschválilo smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se 
sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš, jako bu-
doucím prodávajícím, a TRIVIN – DOBŘÍŠ, s.r.o., 
IČ 04904176, se sídlem Miltnerova 2642, Písek, 
jako budoucím kupujícím, jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření kupní 
smlouvy, jejímž předmětem bude převod vlast-
nického práva k části pozemku parc. č.  2479 
v  k.ú. a obci Dobříš, dotčeného stavebními 
úpravami stávajících zpevněných ploch parko-
viště na pozemcích parc. č. 2479, parc. č. 1356/1 
a parc. č. 1356/2 v k.ú. a obci Dobříš, za kupní 
cenu ve výši 582 Kč/m2.

 � Sdělení ÚZSVM k odkupu pozemku parc. 
č. 2451/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita ul. 
Na Nábřeží)

ZM neschválilo převod vlastnického práva 
k pozemku parc. č. 2451/4 (ostatní plocha/ma-
nipulační plocha), o výměře 1 010 m2, v k.ú. 
a  obci Dobříš, zapsaným Katastrálním úřadem 
pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Pří-
bram, na LV 6000, situovaným pod povrchem 
komunikace v ul. Na Nábřeží, Dobříš, za cenu 
požadovanou vlastníkem nemovitosti, a to Čes-
kou republikou, příslušnost hospodařit s  ma-
jetkem státu pro Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, IČ 69797111, Rašínovo 
nábřeží 390/42, Praha 2, jako prodávajícím, ve 
výši 1 072 000 Kč, tj. 1 061,40 Kč/m2, na město 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměstí 
119, Dobříš, jako nabyvatele.
ZM pověřilo starostu města Dobříše jednáním 
s ÚZSVM o možnosti snížení kupní ceny za pře-
vod pozemku parc. č. 2451/4 v katastrálním úze-
mí Dobříš.

 � Kupní smlouva na odkup hrobky na měst-
ském hřbitově v Dobříši

ZM schválilo kupní smlouvu mezi městem 
Dobříš, IČ 00242098, se sídlem Mírové náměs-
tí 119, Dobříš, jako kupujícím, a B. P., Dobříš, 
jako prodávající, jejímž předmětem je převod 
vlastnického práva k nemovité věci, a to stavbě 
hrobky včetně hrobového zařízení na hrobo-
vém místě č. IX/11, situovaném na pozemku 
parc. č. 448/2 (ostatní plocha/hřbitov), v lokalitě 
urnový háj, v k.ú. a obci Dobříš za kupní cenu ve 
výši 3 000 Kč.

 � Statut dobříšského městského informačního 
zpravodaje – upravený mediálním výborem

Paní Ing. Markéta Čermáková, MBA, navrhla 
jako pozměňující návrh, aby byl pevně stano-
ven termín uzávěrky Dobříšských listů, tj. ter-
mín 19. dne v měsíci, a připadne-li tento den 
na den pracovního volna nebo den pracovního 
klidu, bude den uzávěrky poslední předcháze-
jící pracovní den. 
ZM schválilo „Statut dobříšského městského 
informačního zpravodaje“ dle doplněného 
termínu odevzdání příspěvků do Dobříšských 
listů.

Red. kráceno

Celý zápis z 23. jednání Zastupitelstva města 
Dobříše ze dne 20. září 2017 naleznete na webo-
vých stránkách města Dobříše www.mestodob-
ris.cz a na webovém portále Dobříšských listů 
www.dlonline.cz. 
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Pozvánka na 24. veřejné 
zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše,

které se uskuteční ve středu 22. 11. 2017 
od  17  hod. ve společenském sále KD Dobříš. 
Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mesto-
dobris.cz. Online přenos jednání na webu města. 

1. ročník sportovní akce Běh města Dobříše  
měl velký úspěch
Město Dobříš ve spolupráci s agenturou VDN Promo uspořádalo v sobotu 7. 10. obnovený Běh 
města Dobříše. Během dne si zazávodily jak děti, tak i dospělí. Připraveny byly dětské trasy na 500, 
1 000 a 1 500 m, fitness trasa pro ženy na 5 km a hlavní závod v délce 10 km. Pro týmové závodníky 
byla připravena štafeta 4 × 2,5 km.

Vyhodnocení dotazníkového 
šetření: Myslíte, že je Dobříš 
bezpečná?

Ještě jednou bych chtěla poděkovat vám všem, 
kteří jste se v uplynulých měsících zapojili do 
dotazníkového šetření „Myslíte, že je Dobříš 
bezpečná?“.
Jak jste hlasovali? Největší problémy z hledis-
ka bezpečnosti spatřuje většina respondentů 
v drogové, alkoholové a nealkoholové krimina-
litě a dále v bezpečnosti a plynulosti silničního 
provozu a parkování. Velká část dotazovaných 
vidí hrozbu i v majetkové kriminalitě. Část hla-
sujících označila jako problém i bezpečí seniorů. 
Naopak obavy z teroristických útoků a proble-
matiky hazardních her mezi dobříšskou veřej-
ností nejsou.
A jaká nejpřínosnější opatření byste navrhovali? 
47,22 % respondentů by zvýšilo počet strážníků, 
policistů ve městě a uvítalo by společné hlídky 
MP a PČR v dané lokalitě. Pro zvýšení počtu zaří-
zení pro děti a mládež k využití volného času se 
vyslovilo 27,77 % dotazovaných.
Co se týče poslední otázky dotazníku, SOS tla-
čítka pro seniory, 55,55 % respondentů by jej 
rozhodně podpořilo či využilo.
Děkujeme za vaše názory, budeme je respekto-
vat.

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

Kostel Povýšení sv. Kříže 
– oprava krovu a střechy
Stále pokračují stavební práce na opravě stře-
chy a krovu. Celkový stav krovu, střechy a sank-
tusníku je výrazně horší, než se předpokládalo. 
Z tohoto důvodu se prodlužuje realizace oprav 
do 19. 11. 2017. Do konce listopadu nebude 
možné konat v objektu smuteční obřady. Je plá-
nováno, že do tzv. makovice se opět uloží vzkaz 
pro budoucí generace spolu s výtiskem Dobříš-
ských listů a mincemi. Původní vzkaz byl v ma-
kovici uložen v rámci generální opravy v roce 
1959. Celkové náklady akce se pohybují kolem 
1,5 mil. Kč, z toho dotace z Ministerstva kultury 
činí 200 000 Kč. 

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 
odbor místního rozvoje

Řešení Mírového náměstí a souvisejícího území v Dobříši  
– etapa komunikace v západní části
CZ.1.15/1.1.00/58.01196
Již déle než pět let slouží ke spokojenosti oby-
vatel města Dobříše zrekonstruovaná část 
Mírového náměstí mezi křižovatkou u České 
Spořitelny,  a.s., a kulturním domem. Předmě-
tem rekonstrukce byla nejen obnova povrchů, 
ale také rekonstrukce inženýrských sítí pod 
komunikací. Celkové náklady projektu činily 
8 820 950 Kč, dotace z ROP SČ byla přiznána ve 
výši 3 435 266 Kč, zbývající náklady byly hraze-
ny z rozpočtu města. Vzhled této původní části 
náměstí se vyznačuje upraveným, moderním 
dojmem. 

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer,  
odbor místního rozvoje

Během dne vládlo sychravé podzimní počasí, ale 
i  přesto na Komenského náměstí dorazilo téměř 
400 běžců, ale také rodin a fanoušků, kteří závod-
níky podporovali. Start i cíl byl na Komenského ná-
městí. Samozřejmostí byla i občerstvovací stanice, 
na které byly pro běžce připraveny nápoje a ovoce 
od Vodohospodářské společnosti Dobříš, spol. s r.o.
O správné rozcvičení malých i velkých běžců se 
postaraly lektorky z Aerobik studia Orel Dobříš. Ti, 
kteří si chtěli splnit svůj časový limit v hlavním zá-
vodu, mohli využít tzv. tempařů. Na startu štafet 
nechyběl ani moderátor Leoš Mareš, který si při-
vezl pro svůj běh posilu, a to svého synka a psa, 
a v pohodě a s úsměvem zvládli 1. část svojí šta-
fety. Desetikilometrovou trasu si nemohl nechat 
ujít také Jan Tománek se svým handbikem, který 
si také zazávodil, ale ještě předtím odstartoval 
všechny dětské běhy. 
Kdo měl tu čest vystoupit na stupně vítězů? 
Kategorií bylo opravdu mnoho a výsledky jsou 
stále k dispozici na www.behmestadobrise.cz. 
Celkovým vítězem běhu na 10 km se stal s ča-
sem 32 min 30 s Roman Budil, který však putovní 
pohár, který byl připraven, zanechal na Dobříši, 
neboť není z našeho regionu a přál si, aby pohár 
zůstal na Dobříšsku. Pohár byl tak předán do opa-
trování Janu Tománkovi. 
V rámci podpory mladých sportovců byl komisí 
ZM a MA21 vyhlášen „Sportovec města Dob-
říše do 15 let“ a ocenění se předávalo právě na 
běhu města Dobříše. Mladým sportovcem pro 
rok 2017 se stal David Fabián (motocyklová dis-
ciplína TRIAL). Ten však cenu kvůli svým jinde 
probíhajícím závodům nemohl převzít, a tak jej 
zastoupila jeho babička. 

Jednalo se o 1. ročník obnoveného běhu a na-
ším posláním bylo dostat sport – běh – do ulic 
a vyzkoušet si i cesty po městě. V rámci kampaně 
„Dny zdraví“, která na Dobříši probíhala během 
září a října, jsme chtěli umožnit běžcům – dětem, 
mládeži i celým rodinám, přátelům, ale i pracov-
ním týmům – setkání za účelem zasportovat si, 
pobavit se a poměřit síly v duchu fair play. Běh 
v centru města přinesl i určitá dopravní omezení, 
která jsou s takovouto akcí spojena a nelze se jim 
vyhnout. Tímto patří dík také občanům a podni-
katelským subjektům v této lokalitě. Poděkování 
patří také dobrovolníkům z Aerobik studia Orel 
Dobříš a hasičům z JSDH Dobříš, kteří pomáhali 
s organizací běhu. 

Za Zdravé město Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor ZM a MA21

Akce proběhla v rámci kampaně NSZM ČR „Dny 
zdraví“. 
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
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Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši 2017
V duchu podpory zdraví a pohybových aktivit se město Dobříš zapojilo do celostátní kampaně Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR a uspořádalo během měsíce září a října několik aktivit. Ve středu 4. 10. 
to bylo „Zdravé a aktivní odpoledne v Dobříši“. Oproti loňskému roku, kdy se vše odehrávalo v dob-
říšské sportovní hale, jsme se letos přesunuli do kulturního domu. 

Modernizace sběrného dvora Dobříš

Dobříšské tržiště 
– Kopáčkův dvůr 

Plánované akce  
do konce roku 2017

Tradiční trhy 
10. 11. 2017 – pátek, 8–17 hod.
Tradiční trhy
24. 11. 2017 – pátek, 8–17 hod. 
1. adventní trh, vánoční koledy
26. 11. 2017 – neděle, 9–13 hod.
2. adventní trh, vánoční koledy
3. 12. 2017 – neděle, 9–13 hod. 
Tradiční vánoční trh 
8. 12. 2017 – pátek, 8–17 hod. 
3. adventní trh, vánoční koledy 
10. 12. 2017 – neděle, 9–13 hod. 
4. adventní trh, vánoční koledy 
17. 12. 2017 – neděle, 9–13 hod. 
Tradiční vánoční trh
22. 12. 2017 – pátek, 8–17 hod.

Přihlášení na trhy je možné na tel. č. 731 266 464 
nebo e-mailu: pavel.bodor@dokas.cz.
Těšíme se na setkání s vámi!

Pavel Bodor, Dokas Dobříš, s.r.o.

Odpoledne zahájila místostarostka Mgr. Petra 
Neubergerová. Poté přišla na řadu vystoupení 
Aerobik studia Orel Dobříš, Gymnastiky Dobříš, 
z.s., a bojového umění sebeobrany Taekwon-Do 
ITF Ge-Baek Hosin Sool.
Letos poprvé se zúčastnila také Krajská hygi-
enická stanice Středočeského kraje se sídlem 
v  Praze. V jejich stánku jste si mohli nechat 
změřit krevní tlak, skrytý tuk, množství koster-
ní svaloviny, zjistit tělesnou hmotnost, BMI či si 
prověřit, zda si umíte správně umýt ruce. Dále se 
ve společenském sále nacházely „stánky“ vysta-
vovatelů a organizací: Infocentrum Dobříš, Ra-
missio, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Terén, Aerobik studio Orel Dobříš, spolek Provas 
Dobříš, VHS Dobříš, spol. s r.o., Sdružení „Dej mi 
šanci“, Základní škola Dobříš, Lidická 384, Čajov-
na Dobříš. Právě zde bylo možné ochutnat vý-
borné čaje, limonády z kohoutkové vody, výrob-
ky z goji, zdravé občerstvení od města Dobříš 
a děti si mohly zahrát hry. O zvučení a hudební 

kulisu se postarala dobříšská základní umělec-
ká škola. Ve výstavním sále byla možnost získat 
informace a poradit se o možnostech zlepšení 
či nápravy zraku přirozenou cestou formou zá-
bavného cvičení se Zrakem pro život, z.s. Od-
poledne zde zakončila jóga smíchu s Čajovnou 
Dobříš. 
V zadním traktu kulturního domu byly ve velké 
učebně připraveny pro návštěvníky také dvě 
přednášky, a to „Zdravý životní styl pro oblast 
pohybu“ s praktickou ukázkou cvičení a „Zdravý 
životní styl pro oblast stravování“. Obě přenášky 
prezentovaly pracovnice Státního zdravotní-
ho ústavu – RNDr. Věra Filipová a MUDr. Alena 
Váňová. Venkovní prostor pak obsadil Pesoklub 
Dobříš, z.s., který přivedl své malé i větší chrá-
něnce a seznámil přítomné s canisterapií, a děti 
uvítaly také možnost projet se na koních z Jez-
deckého areálu Míšánek, z.s., Dobříš – Brodce, 
nebo si zaskákat na hradu Veselé rodiny, z.ú.
Po celé odpoledne bylo prostřednictvím Rodin-
ného centra Dobříšek, z.s., zajištěno hlídání dětí, 
pro které bylo připraveno malování na obličej, 
výtvarná dílnička a různé hry. Věříme, že vám 
odpoledne přineslo kromě zábavy a setkání 
také i nové poznatky v oblasti zdraví. Budeme 
se na vás těšit i v roce 2018 při dnech zdraví.

Za Zdravé město Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor ZM a MA21

Akce se uskutečnila v rámci kampaně NSZM ČR 
„Dny zdraví“
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Do lesa s lesníkem 2017
V dobříšském lese proběhla ve středu 27. 9. již 
tradiční akce „Do lesa s lesníkem“ pro 120 dětí 
a  jejich učitele z 2. ZŠ Dobříš. Dopolední pro-
gram na polesí Svatá Anna pro ně připravila 
Nadace dřevo pro život ve spolupráci se společ-
ností Colloredo-Mannsfeld, spol. s r.o., městem 
Dobříš a Vodohospodářskou společností Dobříš, 
spol. s r.o., a za finanční podpory Ministerstva 
zemědělství.

Děti viděly ukázku práce koně při přibližování 
dříví, zkusily zasadit stromek, prohlédly a pohla-
dily si dravé ptáky nebo změřily výšku stromu. 
Dále pochopily funkci lesa jako čističky a záso-
bárny vody. Na konci programu si odvezly jako 
dárek vlastnoručně vyrobenou lavičku.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí 
odboru výstavbu a životního prostředí 

Předpokládaný termín ukončení staveb-
ních prací je stanoven na 6. 11. 2017. 
Stavební úpravy sběrného dvora v sobě 
zahrnovaly:
– rekonstrukci stávajících ploch – polo-

žení nových živičných vrstev, výměna 
areálové kanalizace

– vybudování nových opěrných zdí po-
dél areálu a u kontejnerů

– vybudování oplocení areálu
– nákup nového vybavení: 
• kontejnery se stacionárními lisy, 4 ks
• kontejnery na bioodpad, 2 ks
• kontejnery vysoké (větve, sklo), 6 ks
• kontejnery nízké, 6 ks
• kontejner velkoobjemový s rukou, 1 ks
• kontejner s bočním vyklápěčem a lisem  

(uzavřený), 1 ks
• kontejner 1 100 litrů, 10 ks

Díky realizaci toho projektu se podstatným 
způsobem usnadní manipulace s odpady. Nové 
oplocení areálu sběrného dvora zamezí vniknutí 
nepovolaných osob do areálu sběrného dvora.

Celkové náklady akce činí kolem 11 mil. Kč. Do-
tace z Operačního programu Životní prostředí 
činí přes 7 mil. Kč.

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 
odbor místního rozvoje
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Složky integrovaného záchranného systému na Dobříši 
předvedly veřejnosti své schopnosti
V neděli 24. září se na fotbalovém stadionu v Dobříši setkaly složky integrovaného záchranného 
systému. Nejednalo se o nenadálou situaci nebo cvičení, ale o již 2. ročník akce s názvem „Zábavné 
odpoledne se složkami IZS“.

Akce se uskutečnila od 14 do 18 hodin a byla 
určena široké veřejnosti včetně dětí. Veřejnosti 
se společně představily Městská policie Dobříš, 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Dobříš, 
Policie ČR Příbram-venkov, Policie ČR – poříční 
oddělení Slapy, Zdravotnická záchranná služba 
Středočeského kraje a pozvaní hosté: Vězeňská 
služba ČR, věznice Příbram – Bytíz, Celní správa 
ČR – Celní úřad pro Středočeský kraj a Vojenská 
policie ČR – pyrotechnické pracoviště Jince – 
Velcí.
U každé složky bylo možné prohlédnout si vý-
stroj, výzbroj a techniku. Zajímavostí z oblasti 
působnosti Celní správy ČR byly zabavené pa-
dělky různých výrobků světových značek, zaujal 
létající dron Policie ČR a balistické a protiúde-
rové prostředky Vězeňské služby ČR. U stánku 
hlavního organizátora akce, Městské policie 
Dobříš, bylo možné získat daktyloskopickou 
kartu, dětský řidičský průkaz, zastřílet si ze vzdu-
chovky a vojenská policie představila návštěvní-
kům akce práci robota pyrotechnické služby. 
Největším lákadlem pro účastníky byly ale dyna-
mické vstupy. Hašení hořícího domku dobrovol-
nými hasiči nenechalo nikoho na pochybách, že 

jsou vždy připraveni pomoci. I pronásledování 
střílejícího bankovního lupiče v motorovém vo-
zidle hlídkou městské policie a následné zadrže-
ní služebním psem sklidilo od diváků obrovský 
úspěch. Neméně zajímavou akční scénu před-
vedli příslušníci Vězeňské služby ČR při eliminaci 
výtržnosti vězňů a Celní správa ČR při zadržení 
ujíždějícího řidiče. Po prověření zajištěného vo-
zidla služebním psem celní správy na vyhledá-
vání omamných látek služební pes označil dva 
ukryté vzorky drogy a z ujíždějícího řidiče se 
vyklubal pašerák omamných látek! 
Přestože počasí nebylo přívětivé a nemohl tak 
být vidět průlet letadla L-410 ani seskok parašu-
tistů, přišlo mnohem více diváků než minulý rok. 
Děkuji všem organizátorům akce a příslušníkům 
jednotlivých složek za jejich účast a příští rok se 
těšíme opět na viděnou.
Chcete vidět, co všechno lze na takové akci 
zažít? Fotografie a videoreportáž naleznete na 
facebooku města Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz.

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

Společnosti z Dobříše 
poznaly les očima lesníka
V úterý 10. 10. 2017 uspořádala Nadace dřevo 
pro život ve spolupráci se společností Collo-
redo-Mannsfeld, s.r.o., a městem Dobříš akci 
„Ukážeme vám les, jak ho neznáte“ za podpory 
partnerů: Vodohospodářská společnost Dobříš, 
s.r.o., Energon Dobříš, s.r.o., a Středisko zdra-
ví, s.r.o. Programu v lese se zúčastnili zástupci 
všech partnerských společností, které chtěly 
poznat les očima lesníka. Po komentované pro-
cházce lesem při vzájemném sdělování zážitků 
všichni došli k závěru, že takto les opravdu ne-
znali. Nejlepším hodnocením této akce v lese 
byl závěr většiny zúčastněných, že ji chtějí opa-
kovat i v dalších letech a na dalších místech.
Účastníci akce se potkali před budovou úřadu 
města Dobříše, aby společně odjeli na připra-
venou komentovanou procházku do lesů Co-
lloredo-Mannsfeldů. Jediné, co mírně zvyšovalo 
napětí, bylo deštivé počasí, které bylo také hlav-
ním diskutovaným tématem. O to více potěšilo, 
když hned po úvodním přivítání v lese se na 
obloze objevily první sluneční paprsky, které 
potom účastníky provázely celý den.
V krátkém přivítání a poděkování partnerům 
akce ředitelem společnosti Colloredo-Mann-
sfeld, s.r.o., panem Michalem Pernicou, a paní 
Alenou Harmanovou z města Dobříš se všichni 
dozvěděli, co je v lese čeká, a pak hned vyrazili 
do lesa za poznáním. Skupinu vedl ředitel Na-
dace dřevo pro život Stanislav Polák a Michal 
Pernica. Během 2,5hodinové procházky lesem 
poutavou formou a s velkým nasazením účast-
níkům vysvětlili, na co všechno musí lesník při 
péči o les myslet, jaké mají vlastníci lesa povin-
nosti a jak jim můžeme pomoci. Účastníci si také 
zasadili sazenice smrku, naučili se měřit objem 
pokáceného kmene a ten také označit speciální 
registrační číslovačkou.
Na lovecké chatě Josefka se pak v příjemné at-
mosféře hovořilo o nových poznatcích a o krás-
ných zážitcích nejen z dnešního dne.
Podle reakcí účastníků se akce povedla, a proto 
věříme, že nově získané informace budou využí-
vat ve svém životě při diskuzích o lese a lesnictví. 

 Zpracovali Ing. Stanislav Polák, ředitel Nadace 
dřevo pro život, a Ing. Alena Harmanová, 

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí 
MěÚ DobříšÚdržba veřejného prostranství

Máme tu podzim a město Dobříš má plno práce na úseku údržby zeleně, kam patří úklid spadaného 
listí, údržba keřů a stromů, ale i náhradní výsadba. Nelze opomenout ani zakládání nových záhonů 
s okrasnou zelení, jako např. záhon naproti vchodu do Jednoty. Město spolupracuje s Okrašlovacím 
spolkem města Dobříše, který pečlivě osázel připravený záhon trvalkami i cibulovinami, takže se 
můžeme již nyní těšit na jaro, až rozkvetou krokusy, narcisky či tulipány…

Snažíme se využít posledních teplých dnů a do-
končit vše, co je nutné opravit na komunika-
cích, než přijde zima. Budou doplněny i lavičky 
a nové odpadkové koše, např. do parčíku u so-
kolovny, a dokončeny nezbytné předzimní prá-
ce na městském mobiliáři. 
Je to vše ale dost pro údržbu města? Co by se 
mělo v našem městě zlepšit v oblasti veřejné 
zeleně a veřejného prostranství? Lze to zreali-
zovat?
Na tyto otázky se budeme snažit nalézt společ-
nou odpověď 15. listopadu v Kulturním stře-
disku Dobříš, kde bude od 17.30 hod. probí-
hat v pořadí již 5. kulatý stůl na téma údržby 
veřejného prostranství v našem městě.

Určitě přijďte podiskutovat, vyslovit svůj názor 
a  poslechnout si názory jiných. Účastníci ku-
latého stolu budou formou dotazníků hledat 
problémy a řešení údržby města i možná zlep-
šení. A pokud se vám nepodaří na kulatý stůl 
osobně přijít, můžete alespoň vyplněný do-
tazník (viz strana 7) odevzdat na recepci MěÚ 
Dobříš nebo zaslat naskenovaný e-mailem na 
adresu loudova@mestodobris.cz nejpozději do 
16. 11. 2017.
Na setkání s vámi se těší

Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
radní pro bezpečnost a správu majetku města
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Jaké největší problémy z hlediska údržby města jsou podle Vašeho 
názoru na Dobříši nejpalčivější (zaškrtněte max. 3 možnosti):

 Nedostatečná údržba trávníků

 Nedostatečná péče o dřeviny a stromy

 Málo okrasné zeleně

 Nedostatečná údržba chodníků

 Nedostatečná údržba komunikací

 Nedostatek odpadkových košů 

 Nedostatečný úklid veřejného prostranství

 Nedostatečná údržba hřišť

 Málo dětských hřišť

 Jiné………………………………………………………

Dotazníky odevzdávejte nejpozději do 16. 11. 2017 na recepci MěÚ 
Dobříš nebo jej můžete zaslat naskenovaný e-mailem na adresu  
loudova@mestodobris.cz.

Jaké opatření by bylo podle Vás pro danou problematiku 
nejpřínosnější (zaškrtněte 1 odpověď):

 Zvýšit četnost prací a kvalitu sekání trávy a údržby zeleně

 Větší spolupráce veřejnosti na údržbě zeleně

 Zlepšení úklidu veřejného prostranství 

 Více odpadkových košů

 Zlepšit údržbu dětských hřišť

 Zvýšit počet dětských hřišť

 Jiné………………………………………………………

Domníváte se, že by město mělo vyčlenit na údržbu města větší 
prostředky:

 Rozhodně ano

 Ne, je to zbytečné

 Jiný názor………………………………………………………

Nová knihovna jako energeticky soběstačný 
vizionářský projekt budoucnosti?
17. října jsme se společně s pracovníkem knihovny, panem Tomášem Pipotou, a s panem architek-
tem Lubošem Zemenem (autorem projektu knihovny) zúčastnili mezinárodního workshopu zamě-
řeného na výstavbu tzv. plusových domů. Jedná se o ekologicky šetrné moderní domy, které si pro 
svůj provoz vezmou energii ze slunce nebo vody a jsou tak energeticky soběstačné. V Německu je 
takových projektů již realizováno několik a Česká republika má zájem zařadit se mezi země, které 
nechtějí v této věci stát opodál. 

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spolupráci 
s UCEEB (University Centre for Energy Efficient 

Buildings při ČVUT) navázalo spolupráci  
s německým ministerstvem životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR ve spoluprá-
ci s UCEEB (University Centre for Energy Efficient 
Buildings při ČVUT) proto navázalo spolupráci 
s německým ministerstvem životního prostředí. 
Jedním z prvních významných kroků této spo-
lupráce bylo uspořádání workshopu, kterého se 
zúčastnili partneři z německé strany a z české 
strany a kde se zároveň prezentovaly 4  mož-
né pilotní projekty. Našemu městu se podařilo 
prosadit mezi tyto čtyři potenciální projekty při-
pravovanou stavbu naší knihovny se spolkovou 
činností. Činnost knihovny a spolků a architek-
tonický koncept byly za nás prezentovány To-

mášem Pipotou a architek-
tem Lubošem Zemenem. 
Myslím si, že náš projekt 
byl i díky jejich prezen-
tacím hodnocen velmi 
kladně. V rámci worksho-
pu jsem se setkal i se zá-
stupcem Státního fondu 
životního prostředí (SFŽP) 
a diskutoval s ním o mož-
nosti případného získání 
dotace. Z diskuse vyplynu-
lo, že při přijetí „pasivního 
konceptu domu“ bychom 
měli velikou šanci získat 
od SFŽP dotaci na úrovni 
30 % investičních nákladů. 

Vzhledem k tomu, že projekt česko-německé 
spolupráce na plusových domech je v tuto chvíli 
v počáteční fázi, je těžké odhadnout další vývoj 
jak v čase, tak v potenciálu výše finanční pod-
pory. Nicméně jsem přesvědčen o tom, že bude 
dobré si udržet zájem stran zúčastněných na této 
architektonicky vizionářské spolupráci.
Jsem toho názoru, že jakákoli finanční či tech-
nická podpora je pro stavbu knihovny dobrá 
a cenná. Na druhé straně nelze s projektem zby-
tečně otálet a bude dobré, aby město co nej-
dříve posoudilo jednotlivé varianty možného 
dalšího postupu. To je, zda se vydáme směrem 

Skupinové foto z mezinárodního workshopu zaměřeného 
na výstavbu tzv. plusových domů

standardní nízkoenergetické budovy bez dota-
ce, či zda využijeme možnosti dotace pro pasiv-
ní koncept knihovny, či kombinace jedné z těch-
to předchozích variant s technickou přípravou, 
která umožní, věřím, v nedaleké budoucnosti 
rozšířit dodatečnou implementací moderních 
technologií projekt tak, aby se stal stavbou 
s  plusovou energetickou bilancí. Osobně bych 
se přikláněl k této poslední variantě.
Jsem rád, že jsme se mezinárodního worksho-
pu aktivně zúčastnili a mohli se tak prezento-
vat jako sebevědomé město, které se nebrání 
moderním novátorským přístupům. Jedinou 
„hořkou pilulkou“ na této věci pro mne osobně 
je skutečnost, že nikdo z vedení našeho města 
nebo rady nepřijal nabízenou možnost účasti 
na tomto workshopu. Účast někoho z vedení 
města by tak dala našemu projektu, myslím, jis-
tě ještě větší vážnost, než když jsem se za město 
zúčastnil workshopu jako řadový zastupitel.

Ing. Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL

Dotazníkové šetření 
„Myslíte, že je Dobříš udržovaná?“
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Do Střediska zdraví přichází nová lékařka
Středisko zdraví získalo novou posilu na pozici praktického lékaře. Po odchodu MUDr. Kašparové na 
jaře letošního roku se podařilo angažovat mladou lékařku MUDr. Kristínu Krivekovou, rodačku ze 
slovenského Žiaru nad Hronom. Jednatel Střediska zdraví Mgr. Tomáš Vokurka vysvětluje: „Po dob-
rovolném odchodu paní doktory Kašparové jsme usilovně hledali náhradu. V době, kdy je na trhu 
obecný nedostatek kvalifikovaného personálu, to nebylo jednoduché. Využili jsme toho, že může-
me mladým lékařům nabídnout specializované vzdělávání v oboru Všeobecné praktické lékařství, 
a dohodli jsme se s paní doktorkou Krivekovou, která je absolventkou 1. LF Univerzity Karlovy.“ 

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, máme vel-
kou radost, že naše nabídka v Týdnu knihoven 
se vám líbila. Nepočítáme-li účastníky pravidel-
ných programů (školní besedy, kroužky a kurzy), 
navštívilo v tomto týdnu knihovnu 1 040 ná-
vštěvníků (oproti obvyklým 6–7 stům) a dalších 
23 se k nám nově přihlásilo. A na co vás pozve-
me v listopadu?

BOoK!con 2017: pátek 3. – neděle 5. 11.
Fandové sci-fi a fantasy se mohou těšit na be-
sedy se spisovateli, komiksovými vydavateli, 
cosplayery a s mnoha dalšími, budou si moci 
vyzkoušet i virtuální realitu a hlavně se budou 
hrát nejrůznější hry – rpg, MtG, Dominion, Bang, 
Summoner Wars, Warhammer 40k... Vstupné: 
pátek a neděle zdarma, sobota pro jednotliv-
ce 200  Kč, pro rodinu 250 Kč. Více informací 
na www.knihovnadobris.cz a na fcb stránkách 
BOoK!con 2017 – Fantasy víkend v knihovně.

Výtvarná dílna s Jíťou: LICHOŽROUTI – pon-
dělí 6. 11. od 12 do 17 hod.
Jak se stane, že z páru ponožek jedna zničeho-
nic záhadně osiří, to už všichni víte. Ale co se 
s tou, kterou nám ty lichožroutí potvory nechaly 
doma, stane??? Naše kolegyně Jíťa těmto ubo-
hým pozůstalým poskytuje úžasnou léčbu – po 
malé plastické operaci za pomoci drátku, nitě 
a  pár knoflíčků se z nich stanou přenádherní 
tvoři. Přijďte si jednoho také vyrobit, vstup vol-
ný, materiál zdarma.

VZTAHY, INTIMITA A SEXUALITA, ZVLÁDÁNÍ 
AGRESE U LIDÍ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM 
A/NEBO AUTISMEM – čtvrtek 9. 11. od 9 do 
13 hod.
Seminář s PhDr. Hynkem Jůnem, Ph.D., je rea-
lizován v rámci projektu Centra pro komunitní 
práci střední Čechy „Pečovat a žít doma je nor-
mální – podpora neformálních pečovatelů“ za 
podpory Evropské unie. V případě zájmu zajistí-
me péči a program pro vaše dítě se zdravotním 
postižením, kontaktujte nás na tel.: 775 760 353, 
email: hana.petakova@cpkp.cz. Program i ob-
čerstvení zdarma. 

Chvíle pro pohádku: EMILE, NEZLOB! – čtvr-
tek 9. 11. od 17 hod.
Dny se krátí a konečně přichází chvíle na vy-
právění, čtení a povídání... Divadlo Knihovna 
připravilo čtení z knih Astrid Lindgrenové, je-
jíž 110.  výročí narození si letos připomínáme. 
Vhodné zejména pro děti od 5 do 10 let, vstup 
volný.

FOLKOVÝ VEČER rosovického písničkáře JIR-
KY ŘEHULKY – sobota 11. 11. od 19 hod.
Rosovického písničkáře znáte možná i z naší 
knihovny, neboť už u nás párkrát účinkoval on 
i další členové jeho muzikální rodinky. Tentokrát 
vám nabídne spoustu svých autorských písni-
ček s doprovodem spřátelených hudebníků. Ky-
tary, akordeon, flétna i cajón (hádejte, jak se to 
čte)! Vstupné 60 Kč.

Týden poezie: POČMÁREJ SI SVOU KNIHOV-
NU: 13.–19. 11.
Stát se básníkem není zas tak těžké! Stačí jeden 
originální verš (rým „láska – páska“ NENÍ origi-
nální!) a dostanete od nás placku ze speciální 
edice a knihu – novou či bazarovou, jakou si 
vyberete. Letos jsme připravili výzvu v mírně 
záškodnickém duchu: požádejte u výpůjčního 
pultu o speciální fix a napište svůj výtvor na ja-
kýkoli skleněný povrch v knihovně: okno, dve-
ře, zrcadlo... Je jen na vás, zda se spokojíte se 
dvěma řádky nebo se pochlubíte světu s celou 
vlastní poémou.

ZE SRDCE EVROPY DO SANTIAGA DE COM-
POSTELA – čtvrtek 16. 11. od 17 hod.
Jsou cesty, Cesty, Cesty a CESTY. Do Santiaga de 
Compostela se každoročně vydává přes sto tisíc 
poutníků a někteří tam jdou třeba i mnoho mě-

Knihovna v listopadu:  
BOok!con, pohádka, koncert, přednáška...

síců. Proč to udělal Patrik Kotrba a co mu jeho 
pouť přinesla, to se od něj dozvíte na přednášce 
Malé dobříšské univerzity. A pozor: přijede s ky-
tárou! Vstupné 70 Kč, káva/čaj v ceně.

DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 25. 11. 
od 16 hod.
Až se vás Ježíšek zeptá, jakou knihu má vašemu 
dítěti nadělit, co mu odpovíte??? Přijďte se in-
spirovat k nám: V krátké prezentaci vás sezná-
míme s vybranými novinkami na předvánočním 
trhu a jako doprovodný program vám nabídne-
me hudbu, scénické čtení, výtvarnou dílnu, auk-
ci dětských obrázků a na závěr – konečně – do-
mácí občerstvení a bohatou TOMBOLU, ve které 
vyhrává zaručeně každý! Dětské knihy bude 
možno během programu zakoupit.

ŠANCE NA FAJN ODPOLEDNE – čtvrtek 
30. 11. od 15 hod.
Program s výtvarnou dílnou, hudebními hrát-
kami, pohádkou a drobným občerstvením pro 
děti ze Sdružení Dej mi šanci i kohokoli dalšího. 
Vstup volný.

Výtvarná dílna s Jíťou: VÁNOČNÍ ATMOSFÉ-
ROVAČ – pondělí 4. 12. od 12 do 17 hod.
Pomeranč, skořice, hřebíček, svíčka... a Vánoce 
se mohou usadit na vašem stole. Vstup volný, 
materiál zdarma a Jíťa jako vždy ochotná po-
moci.

ZTRACENÁ GENERACE: 6. 11. – 22. 12.
Vedle životního příběhu bratří Čapků v obdo-
bí 1910–1918 zachycuje výstava nejen životy 
známých spisovatelů, hudebních skladatelů, 
architektů a malířů, kteří se scházeli v kavárně 
Union (Bass, Langer, Gočár, Křička...), ale i osu-
dy obce Stará Huť – na jejím příběhu lze sledo-
vat těžkosti, kterými procházely i ostatní obce 
a města budoucího Československa. Tuto krás-
nou výstavu na velkých panelech vám může-
me nabídnout díky spolupráci se Středočeskou 
vědeckou knihovnou v Kladně a Památníkem 
Karla Čapka.

Milí čtenáři, tak jako slunečního svitu den po 
dni ubývá, nechť vaše vlastní světlo roste... 
A  přijdou-li skutečně tmavé chvíle, nezapo-
meňte, že my v knihovně se na vás těšíme! 
Jsme tu pro vás šest dní v týdnu (kromě čtvrt-
ka) – ale pozor:

V pátek 17. listopadu je knihovna zavřena!

Za všechny zdraví Romana Bodorová

MUDr. Kriveková nastoupila do ordinace prak-
tického lékaře v říjnu a hned se pustila do 
práce. Jednatel Střediska zdraví Mgr. Vokurka 
dodává: „Paní doktorka pracuje pod odborným 
dozorem zkušených lékařů, zejména vedou-

cího školitele pana MUDr. Almássyho. Dále 
nám v její odborné přípravě aktivně pomáhají 
MUDr. Svárovská a MUDr. Zrzavá. Profesní pří-
prava mladých lékařů je náročná a poměrně 
dlouhá, v této specializaci trvá prakticky tři 

roky. Všem, kteří se na ní podílejí, patří uznání 
a dík. Pro pacienty je určitě dobrou zprávou, 
že se nám podařilo získat perspektivní pracov-
ní sílu. Pevně věřím, že se bude paní doktorce 
Krivekové na Dobříši líbit.“
Ambulanci VPL naleznete na tradičním místě – 
v 1. patře budovy polikliniky naproti ambulan-
ci diabetologie a interny. Ordinační hodiny am-
bulance praktického lékaře zůstávají neměnné: 
pondělí a středa až pátek dopoledne od 7.30 
do 12.30 hod., každé úterý pak odpolední am-
bulance od 12.30 do 18 hodin.

Tomáš Vokurka, Středisko zdraví, spol. s r.o.
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 � 2. 11. Travesti skupina Screamers v novém 
zábavném pořadu – Screamers 112

Těšit se můžete na slečny Dolores, Paulu, Halinu, 
Lili, Sašu a pana Láďu, který vás provede celým 
pořadem. Jak samotný název napovídá, v rámci 
večera se objeví nejrůznější záchranné složky. 
Samozřejmě nebude chybět spousta známých 
písniček, scének a krásných kostýmů.
Více informací o pořadu naleznete na www.sc-
reamers.cz, www.techtlemechtlerevue.cz nebo 
na facebooku skupiny Scremaers.
Společenský sál KD, čtvrtek 2. 11. od 19 ho-
din. Vstupné: 280 Kč (předprodej) a 300 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek v Trafice 
u Davida, Dobříš. Komerční pronájem.

 � 10. 11. Kill The Dandies! (psychedelic, rock) 
+ Nauzea Orchestra (noise-thrash) 

Po šesti letech od poslední desky vydali pražští 
Kill The Dandies! nové řadové album s mno-
hoznačným názvem Ron Ron Ron. Dle recen-
zí uznávaných serverů patří čerstvá nahrávka 
k tomu nejlepšímu, co zatím letos u nás na scéně 
dříve označované jako „nezávislá“ vyšlo. Z nové 
desky na vás dýchá tarantinovská nálada, cítíte 
dozvuk psychedelických šedesátek.
Kapela KTD! vznikla z populárních Moimir Papa-
lescu & The Nihilists. Jestliže The Nihilists byli před 
patnácti lety formací ukázkově následující čerstvé 
trendy a seznamující české publikum s pojmem 
electroclash, Dandies jdou v tomto směru zcela 
proti proudu, a to v tom, že se bez obav brouzdají 
v hudební minulosti, které dávají nové souvislosti 
a současně význam. (lidovky.cz) 
Skupina Nauzea Orchestra je originální kapela 
českého severu, rozkročená mezi Ústím nad La-
bem a Prahou. I ona přijíždí s čerstvým počinem. 
V únoru vydala své nejnovější album Dobro. Tři 
skladby z tohoto alba byly zařazeny do filmu 
Místa režiséra Radima Špačka. 
Společenský sál KD, pátek 10. 11. od 20.30 
hod. Vstupné: 140 Kč (předprodej) a 160 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek v Trafi-
ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

 � 16. 11. Bára Štěpánová a Trio divadla Semafor
Každý rok se snažíme připomenout výročí 
17. listopadu prostřednictvím neformální-
ho kulturního počinu a s osobností pokud 
možno ideově či lidsky s tímto svátkem spo-
jenou. Letos přivítáme herečku a zpěvačku 
Báru Štěpánovou, která nám zazpívá za do-
provodu muzikantů divadla Semafor. V jejím 
recitálu zazní písničky Osvobozeného diva-
dla, lehce pozapomenuté písně ze Semaforu 

a  nezapomenutelné šansony Petra Hapky… 
Jmenujme např. Život je jen náhoda, Nebe 
na Zemi, Sladké hlouposti, Levandulová, Tři 
tety a dal…
V průběhu 80. let se Bára Štěpánová dostala do 
prostředí disentu a v roce 1986 podepsala Chartu 
77. Její další aktivity probíhaly v rámci Společnosti 
za veselejší současnost, která pořádala recesistic-
ké akce zaměřené proti komunistickému režimu. 
Za účast na demonstraci k 70. výročí vzniku Čes-
koslovenska byla v říjnu 1988 zatčena.
Dále účinkují: Miroslav Barabáš – trubka a zpěv 
a Trio divadla Semafor: Jiří J. N. Svoboda – pia-
no, Vratislav Placheta – bicí nástroje, Vít Fiala 
– kontrabas.
Společenský sál KD, čtvrtek 16. 11. od 20 ho-
din. Vstupné: 150 Kč (předprodej) a 180 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek od 26. 10. 
v Informačním středisku Dobříš. Rezervace 
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dob-
říše, na tel.: 318 521 302.

 � 23. 11. Vjačeslav Iljašenko – grafika, akvarely 
a malba

Akademický malíř Vjačeslav Iljašenko, potomek 
volyňských Čechů, se narodil v roce 1959 v Kyjevě 
na Ukrajině. Ukončil Grafickou akademii ve Lvově, 
fakultu knižní grafiky a designu (1982). Od roku 
1992 žije v České republice, nejprve v Broumově, 
později v Praze, od minulého roku v Dobříši. 
Kromě grafiky se věnuje také klasické malbě. 
Mnoho let strávil studiem techniky starých 
holandských mistrů a pomocí nejrůznějších 
pokusů se mu podařilo dospět k jedinečným 
výsledkům. Je autorem série obrazů Křížová 
cesta v kostele sv. Jakuba Většího v Kunraticích 
u Prahy. Řadu oltářních obrazů vytvořil pro ba-
rokní kostely postavené na Broumovsku bratry 
Dientzenhofery. Za poslední roky měl téměř 
20  personálních výstav v České republice, Pol-
sku, Holandsku a Německu. V Praze se jeho vý-
stavy konaly mimo jiné v galeriích Nový Svět, 
Vyšehrad a Chodovská Tvrz.
Na výstavě v Dobříši umělec představí své grafi-
ky, akvarely a malby.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 23. 11. od 18 hodin. Výstava potr-
vá do 21. 12. Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., 
pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod.

 � 24. 11. ZRNÍ – Tour k nové desce Jiskřící 
I kapela Zrní přijíždí na Dobříš s novým albem: 
Jiskřící. Křest desky proběhl teprve před pár 

týdny ve Foru Karlín a podle všeho velmi úspěšně. 
Také recenzenti nový počin chválí: Zrní nahráli 
desku, která dostává svému názvu – jiskří, srší z ní 
nápady, přirozenost a spontánnost. Kladenská 
kapela ani po patnácti letech existence nestagnu-
je, naopak překvapuje elektronickým jiskřením. 
(iREPORT.cz, H. Bukáčková)
Pětice vzešlá z folkového lůna se v toku času dosta-
la až do svobodných alternativních vod. Na této 
cestě kluci neuhnuli ani o píď ze svého poctivého 
přístupu k muzice. Nenechali se zlákat nástrahami 
„velkého showbyznysu“, nedělají v hudbě kompro-
misy, jsou stále sví a písničky dělají přímo z nitra 
svého srdce. (novinky.cz)
Společenský sál KD, pátek 24. 11. od 20.30 
hod. Vstupné: 180 Kč (předprodej) a 220 Kč 
(na místě). Předprodej vstupenek v Trafi-
ce u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

 � 26. 11. – Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 26. 11. od 17 ho-
din, vstupné dobrovolné.

 � 29. 11. – Postel pro anděla aneb Všude lítá 
peří – divadelní představení 

Divadelní spolek Kruh zve milovníky ochotnic-
kého divadla na divadelní komedii „Postel pro 
anděla aneb Všude lítá peří“ v režii Táni Staffové.
Společenský sál KD, středa 29. 11. od 19 ho-
din, vstupné dobrovolné.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu 
hraček Dobříš na zámku
Vyrobte si podzimní nebo vánoční

OKENNÍ PRŮSVIT

Zveme rodiče a děti na 
návštěvu Muzea hraček 
Dobříš spojenou se zá-
bavným tvořením v pro-
středí staré školní třídy 
a historických hraček.

Neděle 26. 11. 2017
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 

6. 12. Setkání s Mikulášem
8. 12. United Heads + Hi5Live
9. 12. Kuklík Teátr – Zbojník ze Sherwoodu
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Pohár hejtmana Středočeského 
kraje ve florbalu – chlapci 
i dívky, 1. místo v okrese,  
postup do krajského kola
Dne 5. října se v Příbrami konal již 11. ročník 
tohoto turnaje. Družstva byla smíšená, na hřišti 
musela být vždy jedna dívka, hrálo se systémem 
3+1 a zúčastnilo se 13 týmů. Základní skupinu 
naše družstvo zvládlo bez větších obtíží a pro-
bojovalo se tak mezi čtyři nejlepší. Ve hře o finá-
le nás potrápilo družstvo z Březnice. Bylo ale vi-
dět, že naši hráči hrají s chutí, klidem a mají lepší 
taktiku a průpravu, zápas vyhráli 7:3. Finále hráli 
zaslouženě hráči 1. ZŠ Dobříš a 2. ZŠ Dobříš. Ten-
to zápas byl velmi vyrovnaný a byl opravdovou 
lahůdkou pro všechny přítomné. Po závěreč-
ném hvizdu sudího světelná tabule ukazovala 

skóre 9:6 v náš prospěch. Radost, štěstí, …, to 
vše bylo vidět na našem družstvu, které v tur-
naji zazářilo, zaslouženě vyhrálo a jako jediné 
postoupilo do kraje. O tento krásný úspěch se 
zasloužili žáci: Ondřej Panuška, Vít Kořínek, To-
máš Obermajer, Vojtěch Dragoun, Jan Kutman 
a  Veronika Pallová. Všem hráčům patří podě-
kování za vzornou reprezentaci školy a držíme 
palce v krajském kole, které se bude konat 8. 11. 
v Mělníku. K. Sobotková

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Šablony pro MŠ a ZŠ

Hodiny literatury jsou na 2. stupni tradičně spo-
jeny s řadou doplňujících aktivit. Minimálně 
dvakrát ročně se žáci všech tříd účastní besedy 
v Městské knihovně Dobříš. Seznamují se blíže 
nejen s prostředím a fungováním knihovny, ale 
také s autory a knihami. Besedy jsou často inter-
aktivní. Další akcí jsou besedy přímo s autory knih 
pro děti a mládež. V tomto měsíci to je například 
vypravěč Martin Hak s příběhem „Děda Jožka“. 
Dvakrát ročně se také snažíme zařadit do všech 
ročníků návštěvu divadelního představení, ně-
kdy dopoledního, u starších ročníků i večerního. 
V tomto pololetí využijeme nabídku ND v Praze 
a vydáme se do Laterny magiky na představení 

„Vidím, nevidím“, které vychází z knihy I. Procház-
kové „Pět minut před večeří“. Starší žáci pojedou 
do divadla ABC na hudební revue ze slavné éry 
Osvobozeného divadla a jeho protagonistů 
J.  Voskovce a J. Wericha. V  hodinách literatury 
samozřejmě také čteme a pracujeme se čtenář-
skými listy, do kterých žáci zaznamenávají nejen 
svoji četbu, ale také myšlenky, postřehy a otázky, 
které je při četbě napadají. Přečtené knihy žáci 
prezentují před třídou, vstupují do role hlavní po-
stavy, odpovídají v roli na položené otázky. Sou-
částí hodin literatury je také dramatizace a někdy 
i divadelní představení pro spolužáky, mladší 
děti, každoročně i pro seniory v Domově seniorů 
v Dobříši. Účastníme se také literárních soutěží. 
Na konci školního roku získala za svoji povídku 
v  soutěži Čapkoviny 2017 zvláštní cenu poroty 
žákyně 9. ročníku Nikola Pincová – www.2z-
sdobris.cz/news/zvlastni-cena-poroty-capkovi-
ny-2017/, nyní se žáci VI.C účastní mezinárodního 
projektu školních knihoven „Záložka do knihy 
spojuje školy 2017“. Letošním tématem je „Tajupl-
ný svět příběhů“.  

Za vyučující českého jazyka E. Kašparová 

Včelí svět a Vodní dům  
– exkurze 2. ZŠ Dobříš

Ve středu 11. 10. se páťáci a čtvrťáci z naší školy 
vypravili do obce Hulice nedaleko vodní nádrže 
Švihov, kde navštívili hned dvě interaktivní vý-
stavy – první ve Včelím světě a druhou ve Vod-
ním domě. 
Ve Včelím světě je přivítala příjemná vůně medu 
a včelího vosku spolu se sympatickými průvod-
kyněmi, které dětem přiblížily život ve včelím 
úlu. Trpělivě vysvětlovaly dětem dělbu práce ve 
včelím roji, úlohu matky, anatomii včely, jak vy-
tváří medové kalíšky, jak sbírá pyl a jak krmí svá 
mláďata. Děti nejen viděly, ale mohly si i vyzkou-
šet, jak se med stáčí. Každý si z plátu včelího vos-
ku vyrobil vlastní svíčku. Na závěr si mohly děti 
některé včelí produkty koupit a přivézt domů. 
Ve Vodním domě děti poznávaly svět vodní říše 
pod hladinou i nad ní. Zaposlouchaly se do „ti-
cha“ pod hladinou, pozorovaly i krmily různé 
drobné živočichy a za pomoci jednoho z expo-
nátů dokonce mohly vytvořit vodní mrak. Do-
zvěděly se, kolik vody má v sobě dospělý člo-
věk, a mohly si vyzkoušet, jakou práci dá stejné 
množství přepumpovat jinam. Z papíru si vyro-
bily svůj vlastní kalíšek a ochutnaly různé druhy 
pitné vody. Děti už vědí, že v okolí Želivky jsou 
vzácné územní celky tvořené horninou hadec, 
která vytváří svým podložím podmínky k růstu 
velmi vzácných rostlin. Kuřička hadcová dokon-
ce neroste nikde jinde na světě. I odsud si děti 
odvezly některé ze suvenýrů.

Z. Kofroňová, 2. ZŠ Dobříš

Naše škola využila nabídku z výzvy MŠMT, Operační program Výzkum, vývoj 
a vzdělávání (OP VVV), která je poskytována z Evropských strukturálních a inves-
tičních fondů – šablony pro MŠ a ZŠ.

Projekt má název „Šablony 2. ZŠ Dobříš“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/16_022/0005484. 2. ZŠ Dobříš jej 
realizuje od 1. 8. 2017 do 31. 7. 2019. Celkové způsobilé náklady projektu jsou 1 739 472 Kč. Cílem 
projektu je poskytnout škole dočasnou personální podporu vytvořením pozice speciálního pedago-
ga, prohloubit kvalitu práce pedagogických pracovníků prostřednictvím vzdělávání a podpořit žáky 
ohrožené školním neúspěchem.
Naše škola se zaměřila na vzdělávání pro pedagogy v oblastech inkluze, čtenářské a matematic-
ké gramotnosti, zřídila pozici speciálního pedagoga na dva roky, podpořeny jsou čtenářské kluby 
a klub zábavné logiky, které mají formu volnočasové aktivity a vedou žáky k rozvoji čtenářských 
dovedností, logického a strategického myšlení. Od září jsou realizovány kroužky pro žáky prvního 
i druhého stupně zaměřené na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Mgr. Bohumila Pallagyová, 
ředitelka školy

2. ZŠ DOBŘÍŠ

Milí předškoláci,
zveme vás společně s rodiči 

v úterý 7. 11. 2017 v 16 hodin
 na 

Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem 
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz

nebo telefonem na číslo 318 521 002.
Těšíme se na vás a připravujeme další 

společná setkání.

Aktivity v hodinách literatury na 2. stupni
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2. ZŠ Dobříš
zve všechny žáky, rodiče a přátele školy 

na ADVENTNÍ SETKÁNÍ,
které se koná 

ve čtvrtek 30. listopadu 2017 
od 16 hodin.

Čeká na vás pestrý program plný zpěvu, 
výrobků a vánoční nálady. Na závěr nebude 

chybět ohňostroj.

Návštěva německých studentů na dobříšském 
gymnáziu

Ve dnech 18.–22. 9. 2017 
navštívili Gymnázium Kar-
la Čapka v Dobříši němečtí 
studenti. Pokračovala tak 
vzájemná výměna, která 
byla zahájena naší dubno-
vou návštěvou v německém 
Quedlinburgu.
Program byl opět nabitý, 
což nám mimo jiné umož-
nila fi nanční dotace Česko-
-německého fondu budouc-
nosti. Němečtí studenti si 
prohlédli Terezín a poté 
zamířili do Dobříše. Uvíta-
li jsme je ve školní aule, kde na ně čekalo občerstvení a krátká prezentace míst, která jsme měli 
společně navštívit. Po tomto uvítání jsme své německé protějšky zavezli do našich domovů, které 
s námi během výměny sdíleli. 
V úterý jsme si prohlédli Hornické muzeum v Příbrami, svezli se vláčkem do dolu Anna a vyšplhali na 
Svatou Horu. Pak naše cesta vedla zpátky do Dobříše. Po náročném dopoledni jsme začali pracovat 
na zadaných projektech, ve kterých jsme se seznámili s odlišnostmi českého a německého hospo-
dářství, porovnali jsme českou a německou kulturu a přírodní útvary.
Náplní dalšího dne byla návštěva významné sklárny v Nižboru, kde jsme si prohlédli výtvory zdej-
ších umělců. Ocenili jsme, že jsme mohli sledovat skláře přímo při jejich práci. Poté naše německé 
kamarády čekala prohlídka dobříšského zámku, který je velmi zaujal. Odpoledne jsme opět věnovali 
práci na projektech. 
Ve čtvrtek jsme se vydali do Koněpruských jeskyní. Tamější vápencové scenérie nás uchvátily, stejně 
jako krátká procházka okolní přírodou. Odpoledne jsme prezentovali naše práce a seznámili tak 
ostatní s tím, co jsme se o našich zemích dozvěděli.
Náš poslední společný večer jsme zasvětili tanci a zábavě během rozlučkové párty. Večírek byl skvě-
lým ukončením letošní výměny. Další den nás čekala už jen cesta do Prahy a prohlídka nejvýznam-
nějších památek – Pražského hradu, chrámu sv. Víta a Karlova mostu. A pak už přišlo to nejsmutnější 
– odjezd německých studentů zpět do Quedlinburgu. Také letošní výměna byla vydařená a my dou-
fáme, že se příští rok uskuteční znovu. 

Studenti 2. a 3. ročníku Gymnázia Karla Čapka v Dobříši

Projekt 72 hodin

Rok rychle uběhl a opět zde 
byl projekt „72 hodin – Úklid 

v okolí školy“. Stejně jako minule nám přálo 
krásné počasí, všem se nám tak pracovalo s větší 
chutí. Děti vědí, že odvádí práci pro veřejnost, že 
alespoň trochu přispějí při péči o své okolí a sa-
mozřejmě je to velmi těší. Letos opět pracovaly 
pilně – ty menší uklidily nejbližší okolí u školy – 
dvůr, terasu, zametly schody, posbíraly odpadky 
v bezprostřední blízkosti budovy školy. Potom 
se vydaly do města a navštívily místní fi rmu 
Dokas, která se zabývá příjmem a zpracováním 
komunálního odpadu. Prohlédly si jejich techni-
ku a ve škole pak namalovaly obrázky o tom, co 
viděly a co je zaujalo.
Děti z 2. stupně uklízely přilehlé parky a okolí 
zámku a hřbitova. Při zpáteční cestě ještě stačily 
navštívit místní rybářství a viděly některé druhy 
ryb. To bylo takové malé zpestření po odvedené 
práci.
Myslím, že se celá akce dobře podařila, děkuji 
všem zúčastněným za usilovnou práci a už teď 
se těšíme na další ročník projektu 72 hodin.

Mgr. Blanka Váchová

Projektové vyučování 
– Lesní pedagogika
Lesní pedagogika? To je vlastně takové zážitko-
vé učení v lese. Děti tento způsob mají velice 
rády.
My jsme si tento způsob výuky vyzkoušeli 22. 9. 
v anglickém parku dobříšského zámku.
Ve spolupráci s lektory děti v lese plnily různé 
úkoly, kterými byly nadšené. Jednalo se o hledá-
ní lesních živočichů podle obrázků na stromech 
pomocí dalekohledu.
Dále byly připravené soutěžní hry na rychlejšího 
jelena, skládání puzzle listů stromů a přiřazení 
ke správnému stromu a spoustu dalších zajíma-
vých činností. 
Jen počasí nám trochu nepřálo, ale děti byly 
nadšené a tak jim nepřízeň počasí jim moc ne-
vadila. Vždyť byly v lese!

Mgr. Alena Novotná, 
vedoucí projektu

Státní svátky, volby a demokracie

Podzim je bohatý na státní svátky, což je výborná příležitost vést děti k uvě-
domění si toho, co je pro naši zemi důležité. V letošním roce je to navíc umocněno parlamentními 
volbami. A tak se v naší škole také těmto tématům věnujeme. V září jsme si připomněli osobnost 
knížete Václava celoškolním projektem, kdy děti měly možnost zhlédnout „živé obrazy“ s čteným 
textem o životě sv. Václava. Poté se děti rozdělily do věkově smíšených skupin a společně vytvářely 
komiks. Následovaly pohybové, tematicky laděné úkoly na zahradě a vše završila výtvarná činnost 
ve skupinách – malování štítu pro sv. Václava.
Společný projekt jsme připravili také ke státnímu svátku ke vzniku naší republiky.
V říjnu jsme mluvili s dětmi o volbách – o demokracii, zákonodárství, ale také o způsobu, jakým poli-
tické strany oslovují své voliče. Zvláště děti ve starších třídách to podpořilo v aktivní politické diskuzi 
a snad také k vědomí toho, že nám nemá být osud naší země lhostejný.
V listopadu děti z 2.–4. třídy čeká představení Demokracie v divadle Minor, které tak přirozeně navá-
že na školní aktivity a připraví téma dalšího státního svátku, tentokráte listopadového.

Srdečně vás zveme na zajímavou besedu pořádanou spolkem Trnkový květ, z.s.:
Závislost dětí na elektronice – 23. 11. v 18.30 – s PhDr. Lenkou Hulanovou, školní psycholožkou 
z Radotína, dříve vedoucí konzultantkou Linky důvěry Dětského krizového centra.

Markéta Svobodová

Vánoční koncert na zámku – 15. 12. 2017
Program: A. Vivaldi: Gloria v D dur pro sóla, 
sbory, varhany a symfonický orchestr. Dirigu-
je Petr Louženský. Dále skladby J. S. Bacha, 
A. Marcella, W. A. Mozarta, vánoční verše, evrop-
ské vánoční koledy a Alžbětinská serenáda.
Účinkují: Jan Rosák – recitace, sbor Canti di 
Praga, členové Symfonického orchestru České-
ho rozhlasu.
Sólisté: Vlastimil Koberle (koncertní mistr 

SOČR) – housle, Zdeněk Rys – hoboj, Zdena 
Kloubová-Puklická (soprán) a Veronika Haj-
nová (alt) – sólistky Národního divadla v Praze.
Zrcadlový sál zámku Dobříš, pátek 15. pro-
since 2017 od 19.30 hod. 
Předprodej vstupenek od 6. 11. v Informač-
ním středisku Dobříš. Vstupné: 350 Kč (1.–4. 
řada); 300 Kč (5.–8. řada); 250 Kč (9.–13. řada). 
Pořádá: Kulturní středisko Dobříš.

Uzávěrka příspěvků 
do prosincového vydání Dobříšských listů 

bude 16. listopadu 2017. 
Příspěvky do online verze DL 

můžete zaslat kdykoli v průběhu měsíce 
na adresu redakce.

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

tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz
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Ze srdce vám přejeme mnoho dalších společ-
ných šťastných let, která promění vaše dnešní 
zlato v diamanty!  

K 50. výročí svatby, dne 11. 11. 2017, 
přejí dcera Markéta s rodinou, syn Kamil 

s rodinou a další gratulanti.

Dne 13. listopadu 2017 
by se dožila 90 let paní 
Alžběta Hlaváčková. 

Vzpomínají synové 
Vašek, Josef a Petr 

s rodinami, vnoučaty 
a pravnoučaty.

25. listopadu 2017 by 
se dožil 90 let náš strýc 
a  šofér u  výkupu, pan 
Josef Klika z Dobříše. 

Stále na něj vzpomínají 
Jirka a Vláďa Klikovi 

ze Staré Hutě. 

1. listopadu a 30. pro-
since 2017 uplyne 30 let 
od úmrtí pana Vratisla-
va Rainera a paní Marie 
Krásové z Dobříše. Stále 
vzpomínáme! 

Věra Rainerová, Vraťka 
s rodinou, Jaroslav 

s rodinou, vnoučata 
a pravnoučata.

8. listopadu 2017 to bu-
dou již 3 roky od doby, 
kdy nás opustil pan 
Václav Vlasatý, bývalý 
vedoucí technických 
služeb. 

Vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

Dne 28. listopadu 2017 
uplyne rok, co nás na-
vždy opustil pan Jiří 
Kurc. 

S láskou stále vzpomíná 
manželka s dětmi 

a blízká rodina.

14. ročník prezentace života klientů 
v Domově seniorů Dobříš

Sobota 25. 11. 2017 ve společenských pro-
storách DS Dobříš
Program: 
9 hod. – zahájení
9.30–11 hod. – kulturní program – účinkují kli-
enti DS Dobříš ve svých aktivitách a hosté
13–15 hod. – společenské odpoledne s hudbou 
15 hod. – ukončení akce

Po celou dobu bude pro vás připravena výstava 
výrobků klientů, ukázka rukodělných prací a ne-
bude chybět ani informační stánek o poskytova-
ných službách.
Na setkání s vámi se těší Mgr. Marie Doležalová, 
ředitelka domova, klienti a kolektiv zaměstnan-
ců DS Dobříš. Změna programu vyhrazena.

Kira Bulat, Domov seniorů Dobříš

Zámek Dobříš

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

Otevřeno celoročně: 
září–červen 8.00–16.30
červenec–srpen 9.00–17.30

LISTOPAD a PROSINEC 2017

5. 11. Benefi ční koncert – REQUIEM, 
W. A. Mozart
7. 11. 2017 – 13. 1. 2018 – VÍLY A ANDĚLÉ,
výstava – Galerie JCM
2. 12. – 21. 12. Adventní prohlídky
2. 12. Benefi ční večer NF Zdeňky Žádníkové
3. 12. Peklo na zámku
15. 12. Vánoční koncert, pořádá KS Dobříš
16. 12. Česká mše Vánoční – J. J. Ryba

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…
První listopa-
dovou neděli 
od 19 hod. je 
pro příznivce 
koncertů při-
praven další 
benefi ční kon-
cert na zámku 
Dobříš. Zrca-
dlový sál roze-
zní Requiem 
v  d  moll od 
W.  A. Mozarta 
v podání Ko-

morního orchestru Akademie Praha a Chrámo-
vého sboru svatého Ducha. Vstupné je dobro-
volné.
Od 7. listopadu 2017 do 13. ledna 2018 může-
te v Galerii JCM zhlédnout výstavu s názvem 
Víly, andělé a jiné bytosti. Autorkou výstavy je 
Šárka Meisnerová Gruntová, která již v roce 2011 
výstavu na zámku pořádala. Autorka se věnuje 
především tvorbě keramických fi gurálních 
plastik umístěných do obrazů malovaných 
akrylovými barvami. Na výstavě budete mít 
možnost setkat se s bytostmi andělskými i ví-
lami, s kruhem slovanských bohyň a také s ilu-
stracemi k veselým i poetickým dračím pohád-
kám. Bytosti zrozené v ateliéru Šárky M. G. se 
rozlétají do různých koutů světa a prosvětlují 
tak soukromé i veřejné prostory, stávají se členy 
rodin, které mohou provázet po celý život. Gale-

5. listopadu 2017 dušičkové 
zastavení s Mozartem 
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a dobříšská farnost zve všechny přátele a milovníky krás-
né hudby na poslední Mozartovu liturgickou skladbu Requiem v d moll (Köchelův seznam 626) pro 
sóla, sbor a orchestr. Komorní orchestr Akademie Praha a Chrámový sbor svatého Ducha přednese 
toto dílo 5. listopadu 2017 v Zrcadlovém sále dobříšského zámku od 19 hodin. Dobrovolné 
vstupné je určeno na podporu projektu obnovy dobříšských varhan. 

Mozart začal skládat requiem na základě velkory-
sé zakázky od anonymního člověka, který byl ve 
skutečnosti služebníkem hraběte Franze von Wal-
segg-Stuppach, bohatého šlechtice, který chtěl 
requiem vydávat za vlastní dílo, složené k uctění 
památky své manželky. Uvedenou skladbu však 
Mozart z důvodu infekční nemoci a následné smr-
ti 5. 12. 1791 nedokončil. Po skladatelově smrti se 

Mozartova vdova Constanze zavázala hudebnímu nakladatelství Breitkopf und Hartel, že requiem 
bude dokončeno a připraveno k vydání. V průběhu následujícího období bylo osloveno několik dal-
ších hudebníků, kteří se však neodvážili do geniálního rukopisu zasáhnout, až se requiem dostalo 
do rukou skladatele Franze Xavera Süssmayra, jenž byl Mozartovým žákem, a ten dílo dokončil. Prv-
ní představení zkompletovaného requiem se konalo ve Vídni v roce 1793 a skladba se stala v krátké 
době dobře známá v celé Evropě. (zdroj: Wikipedie) Ivo Kylar

rie je otevřena od úterý do neděle v čase od 
9 do16 hod. po dohodě na pokladně zámku. 
Vstupné je 40 Kč/osoba.
Od listopadu 2017 je již uzavřen francouzský 
park a anglický park je otevřen od listopadu 
do března 8–16 hod.
Od 8. listopadu budou na pokladně zámku 
v prodeji vstupenky na Benefi ční večer Nadač-
ního fondu Zdeňky Žádníkové (2. 12. 2017) a od 
22. 11. budou v prodeji vstupenky na Českou 
mši vánoční J. J. Ryby (16. 12. 2017)

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

Zveme na cyklus tří přednášek s P. Radkem Ti-
chým, Ph.D., na téma JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI 
– Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. 
Přednášky jsou určeny všem, kteří by chtěli lépe 
rozumět tomu, co se děje při mši v kostele. 
Jednotlivé přednášky budou vždy ve středu: 
8. 11., 15. 11. a 22. 11. od 19 hod. v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše v Dobříši. Vstup je volný.
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., vystudoval sociologii 
a teologii, během studií v Římě byl ceremoniářem 
papeže Benedikta XVI. V současné době vyuču-
je liturgiku na Katolické teologické fakultě UK 
a pastoračně působí ve farnosti Praha-Stodůlky. 

V neděli 26. 11. v 10.45 při mši v kostele 
sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli biskup 
Václav Malý požehná opravený zvon. Po bo-
hoslužbě jsou všichni zváni na občerstvení.

V sobotu 2. 12. zveme na adventní duchov-
ní obnovu s Kateřinou Lachmanovou, Th.D. 
Obnova se koná od 9 do 12 hod. v Pastoračním 
centru sv. Tomáše v Dobříši. 

Vztahy a problémové chování u lidí s mentálním 
postižením a/nebo autismem

Advent se blíží. Přijďte si 
na konci listopadu vyrobit věnec
Už za měsíc začíná advent. A v Domě nad vodou, 
novém dobříšském centru Farní charity Starý 
Knín, připravujeme na tři čtvrteční předvánoč-
ní večery tematické kurzy společného tvoření 
pod vedením našich zkušených lektorek. Už na 
konci listopadu, jen pár dnů před první advent-
ní nedělí, si budete moci vyrobit adventní věnec 
přesně podle vašich představ. V dalších, již pro-
sincových kurzech vám pak mohou pod rukama 
vzniknout originální dekorace, kterými ozdobí-
te stromeček nebo třeba obdarujete své blízké. 
V případě zájmu o účast na některém z kurzů se 
prosím přihlaste paní Noemi Trojanové na tel.: 
731 143 870. Počet účastníků je omezen.

Centrum Farní charity Starý Knín v Dobříši dostalo požehnání. 
Lidem nabízí pestrou škálu služeb
Dům nad vodou, tak se jmenuje nové centrum 
Farní charity Starý Knín v Dobříši, které při příle-
žitosti Dne charity na konci září otevřelo své pro-
story široké veřejnosti a představilo všechny své 
činnosti. Slavnostní odpoledne se opravdu vy-
dařilo. Významnou součástí celé akce byla spo-
lečná modlitba a požehnání domu, jehož se ujal 
páter Jozef Andrejčák. Všichni přítomní, kterých 
byly desítky, pak mohli nahlédnout do všech 
koutů nových prostor. Děti nadšeně tvořily 
z korálků i papíru, v rámci prezentace tvořivých 
dílen, které jsou v centru realizovány. Dospělí 
zase nahlíželi do krámku RUKAMA NOHAMA, kde lze každý všední den nakoupit krásné a originální 
textilní výrobky. Ty v dílně o patro výš šijí sociálně znevýhodnění lidé z Dobříše a okolí, kterým tak 
charita dává práci. V Domě nad vodou najdou pomoc také lidé bez domova i rodiny, jejichž členové 
řeší nejrůznější problémy, od sociálních po psychické. Charita pořádá volnočasové kroužky pro děti, 
dětský klub, dětskou skupinu i příměstské tábory, nabízí bezplatné služby terapeuta a speciálního 
pedagoga a v neposlední řadě připravuje i potravinové a hygienické balíčky. Více informací najdete 
na www.socialnipece.cz. Ivana Kropáčková

Termíny tvoření:
30. 11. – výroba adventních věnců (cena 250 Kč)
7. 12. – výroba vánočních ozdob z drátu a korál-
ků (cena 190 Kč)
14. 12. – výroba textilních vánočních ozdob 
a dekorací (cena 190 Kč)
Čas: vždy 18–20.00 hod.
Místo: Dům nad vodou, Pražská 271, Dobříš
Materiál a pitný režim bude zajištěn.

Ivana Kropáčková

Dobříšské Sdružení „Dej mi šanci” pomáhá rodinám 
handicapovaných dětí s fi nanční podporou kraje.
Lepší život pro děti s handicapem. Takové poslání 
má Sdružení „Dej mi šanci“, které v Dobříši funguje 
už několik let. Děti s Downovým syndromem, au-
tismem či po mozkové obrně mohou tvořit, cho-
dit společně na výlety, cvičit a s pomocí rodičů či 
školených lektorek dělat spoustu dalších aktivit. 
Sdružení pomáhá i rodičům a sourozencům po-
stižených dětí. „Občas mají zdraví sourozenci spo-
lečné aktivity (např. malování), takže vidí, že v tom 
nejsou sami a že i jiné děti mají postižené souro-
zence,“ popisuje matka chlapce s autismem. Sdru-
žení nyní potřebuje dovybavit prostory nábytkem 
(stoly, židle, police), aby bylo kam uložit materiál 
a nástroje na tvoření i půjčovnu didaktických 
pomůcek. Daří se to z větší části i díky fi nančním 
prostředkům z grantu, který letos sdružení získalo 
od Středočeského kraje. Pokud byste i Vy chtěli, 
můžete jakoukoliv, i malou částkou podpořit akti-

vity sdružení. Děkujeme. Na Vaše dary lze vystavit 
potvrzení pro uplatnění slevy na dani z příjmů. 
Číslo účtu u Fio banky 2200561426/2010, kontakt: 
www.dejmisanci.cz, e-mail: dejmisanci@centrum.cz 
nebo tel. 730 925 459.
Aktivity Sdružení „Dej mi šanci” jsou podporo-
vány v rámci dotačního programu „Naplňování 
koncepce podpory dětí a mládeže ve Středo-
českém kraji v roce 2017“, díky grantu „Vybavení 
prostor pro volnočasové aktivity dětí a mládeže 
se zdrav. postižením a dětí ze soc. znevýhodně-
ného prostředí“ a  z Grantového fondu města 
Dobříše, v projektu: „Volnočasové aktivity dětí 
se zdravotním a sociálním hendikepem a do-
spělých o ně pečujících v roce 2017”.

Ivana Kropáčková

Již podruhé v krátké době zavítá na Dobříš psy-
choterapeut a speciální pedagog PhDr. Hynek 
Jůn, Ph.D., spoluzakladatel Národního ústavu 
pro autismus (NAUTIS). 9. listopadu od 9 do 13 
hod. se v prostorách Městské knihovny Dobříš 
uskuteční seminář nazvaný „Vztahy, intimita 
a  sexualita, zvládání agrese u lidí s  mentál-
ním postižením a/nebo autismem“, který pan 
doktor Jůn povede. Seminář pořádá Centrum pro 
komunitní práci střední Čechy, které na Dobříši 
realizuje projekt „Pečovat a žít doma je normální 
– podpora neformálních pečovatelů“. 
Setkání je určeno jednak pečujícím, kteří se sta-
rají o děti či dospělé s mentálním postižením či 
autismem, a dále také pracovníkům v sociálních 
službách, pedagogům a asistentům pedagoga, 
ale i zájemcům z řad široké veřejnosti. 
Loňská přednáška dr. Jůna pořádaná Farní cha-
ritou Starý Knín se setkala s velkým ohlasem, 
věříme, že i tentokrát téma semináře i osobnost 
přednášejícího a jeho zkušenosti přilákají zvída-

vé posluchače. Hynek Jůn dlouhodobě pracuje 
s lidmi, kterým byl diagnostikován autismus, ale 
také s jejich rodinami a odborným personálem 
poskytujícím těmto lidem péči. Je respektova-
ným lektorem v oblasti problémového chování 
u lidí s mentálním postižením a poruchou auti-
stického spektra (PAS), na toto téma napsal ně-
kolik odborných knih. 
Hynek Jůn je také spoluzakladatelem organi-
zace Nautis, z.ú., která klientům s PAS a jejich 
rodinám poskytuje kompletní péči. Mezi jejich 
služby patří chráněné bydlení, domov se zvlášt-
ním režimem, speciálně pedagogické centrum, 
osobní asistence, odlehčovací pobyty či pod-
porované zaměstnání. Dalším cílem Nautisu je 
seznamovat laickou veřejnost s tím, jak lidé s au-
tismem a jejich rodiny žijí, s jakými problémy se 
potýkají. 

Petra Klvačová, analytik projektu
 „Pečovat a žít doma je normální 

– podpora neformálních pečovatelů“

I děti s určitým postižením potřebují společnost a smysluplné 
vyplnění volného času

Město Dobříš
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

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

Městská policie Dobříš 
Mírové náměstí 230, Dobříš
318 533 391, 318 521 158 

602 370 677
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Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021. 
Kontaktovat nás můžete na tel.: 724 077 264. 

Kája – k adopci, 6–8 let, 
16 kg, v útulku od 
dubna 2017

Kája je velmi milý, chyt-
rý, mazlivý a přátelský 
pejsek, který miluje 
společnost lidí. Je to 
tak trochu komediant 

a za pamlsek je schopný a velmi ochotný naučit 
se nejrůznější triky. S fenkami si rozumí, se psy 
– samci – dle sympatií, nedoporučujeme ho ke 
kočkám. Vhodný především do bytu, adopce 
spíše ke starším lidem nebo k již větším a ro-
zumným dětem.
 

Sparky – k adopci, 
4 roky, 15 kg, v útulku 
od 22. 9. 2017

Sparky se našel volně 
pobíhající po Dobříši, 
bohužel se o něho ni-
kdo nepřihlásil, a tak 
je nabídnut k adopci. 
Je to velmi přátelský 
a milý pejsek, snese 

se i s ostatními zvířátky a malými dětmi. Ideál-
ní společník pro aktivní majitele, kteří se s ním 
budou chtít věnovat psím sportům. Umístění 
ideálně do bytu či rodinného domku – dovnitř.

Šmudla – k adopci, 
13 let, 12 kg, v útulku 
od 9. 10. 2017 

Tento krásný kříženec 
špice se do útulku do-
stal po smrti svého ma-
jitele. Šmudla byl zvyklý 
žít jako klasický vesnic-

ký pes – venku u boudy. Nyní je v dočasné péči 
v rodinném domě – uvnitř, a skvěle si zvykl, je 
naprosto čistotný, nic neničí, neštěká, na vodít-
ku chodí hezky, doma o něm skoro ani nevíte. 
Moc prosíme za tohoto psího dědečka – dejte 
mu ještě šanci na hezký domov.

Brita – k adopci, 13 let, 
36 kg, v útulku od 
10. 10. 2017 

Brita se dostala do útul-
ku po stěhování svých 
posledních majitelů do 
bytu (předchozí majitel 
jí zemřel). Je to úžasná 

fenka, klidná, krásně chodí na vodítku, má ráda 
lidi, vyjde s naprostou většinou psů. Přestože je 
velká, hodila by se i do bytu, kde by byla v kon-
taktu s páníčky. V životě moc péče nezažila, a tak 
prosíme, aby se nám ozvali hodní lidé, kteří by jí 
tuto péči a lásku věnovali.

Vezah 2017 – dobříšská městská hra
Pozor, pozor!!! Do našeho města přijíždí slavný principál Berlino se svým cirkusem a hledá nové 
umělce. Na nábor jsou pozváni všichni mladí lidé s pozitivním přístupem a trochou hereckého ta-
lentu. Ti nejlepší budou pozváni na cirkusové turné napříč Amerikou. Neváhej a zkus ukázat, co 
v tobě je!
Městská hra pro děti ve věku ve věku 8–15 let proběhne v sobotu 25. listopadu. Sraz je 
v 9 hod. před sokolovnou, předpokládaný konec hry je ve 13.30 hod. S sebou si nezapomeňte 
vzít kromě papíru a tužky také vhodné oblečení na ven i dovnitř. Vyhlášení výsledků je naplánováno 
v 15 hod. v sokolovně. Na vyhlášení navazuje od 16 hod. turnaj v deskové hře Samurajský meč. Hraje 
se o hodnotné ceny a účast je zdarma. Hru i činnost oddílů podporuje město Dobříš.

Za tábornický oddíl Zlatý list a skautský oddíl Minnehaha
Vojtěch Kunc, Adam Černý, Gita Otavová, Dominika Syručková

Spolu v pohybu
Letošní podzim je v sokolských jednotách rušný. V jednotách se připravují na 16. všesokolský slet, 
který se bude konat příští rok 5. a 6. července v Praze. Cvičila jsem na všech sletech, které se konaly 
po válce. Ráda na ně vzpomínám, mám společné cvičení s hudbou velmi ráda.
Krásný slet, plný radosti, byl v r. 1948 na Strahovském stadionu po obnovení Sokola po 6 letech, kdy 
byl Sokol Němci zakázán. Cvičila jsem zde jako dorostenka s bílými kroužky. Naše radost byla velmi 
krátká. Přišli k moci komunisté a mnoho vedoucích a zasloužilých členů Sokola hned po sletě zatkli 
a některé i popravili. Sokol byl za jejich vlády na 40 roků zakázán. Po pádu komunismu byl v roce 
1990 znovu obnoven a v r. 1994 se opět konal Všesokolský slet v Praze. Pravidelně pak po 6 letech 
byly další slety.
Těšila jsem se, pokud mi zdraví dovolí, i na cvičení na tomto sletě. Bude to opravdu již poslední můj 
slet, (stáří se hlásí), kde mohu ještě cvičit. Ale skutečnost je jiná. Když jsem přišla do sokolovny na 
hodinu nácviku, tak mi sestra Marcelka, která nácvik vede, řekla, že mě ale ve svém oddíle nechce, 
snad jsem pro ni stará. Nikdy jsem se s takovým chováním v Sokole nesetkala. Těšila jsem se, že si 
zacvičím za dobříšskou jednotu. Nevnucuji se a našla jsem si jiný oddíl, kde se nacvičuje na slet, je 
zde přátelské chování, příjemné cvičitelky. Chodím tam ráda.
A na závěr se ptám, je-li to ještě ten Sokol, kde jsme byli bratři a sestry jednotní a přátelští nebo jsou 
to už zase komunistické manýry, kde vedení Sokola zneužívá svoji funkci k určování, kdo smí a kdo 
nesmí cvičit na sletě. Co by asi takovému jednání řekl zakladatel Sokola Miroslav Tyrš?
Přes tuto nepříjemnost vás, ženy, které máte rády pohyb, zvu každé pondělí od 19 do 20 hod. v soko-
lovně v Dobříši na nácvik. Nevadí, že přijdete opožděně k nácviku. Doufám, že se vám bude Marcel-
ka více věnovat, případně pro vás zajistí nějakou hodinu navíc, abyste vše dohonily. Těším se s vámi 
na shledanou v Praze na 16. sletě. Se sokolským Nazdar! Jana Pinková

Muži A
4. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš – Sedlčany
11. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš – Březová
18. 11. sobota 13.30 Soběslav – MFK Dobříš
Muži B
5. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Sedlec-Prčice
12. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Sedlčany B
19. 11. neděle 13.30 Petrovice – MFK Dobříš B
Dorost starší (mladší)
18. 11. sobota 10.15 (12.30) 
MFK Dobříš – Hořovicko

Žáci starší (mladší)
5. 11. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Hořovicko
12. 11. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Sedlčany

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz. Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu! 

Radim Weber, MFK Dobříš

Skautský vedoucí vyznamenaný papežem 
navštívil Dobříš

V Pastoračním centru svatého Tomáše proběhlo 
ve středu 11. října promítání dokumentu o his-
torii skautské organizace Skauti bez lilie. Pro-
mítání a následné besedy se účastnil také Miloš 
Blažek – Merkur, skautský vedoucí, který byl na 
konci 50. let pro své názory uvězněn. Na Dobříši 
se neocitl náhodou, neboť jej pojilo dlouholeté 
přátelství s profesorem Oličem, skautem a dlou-
holetým ředitelem Gymnázia Karla Čapka Dob-
říš. V letošním roce získal Merkur za své celoži-
votní zásluhy Řád sv. Řehoře Velikého od papeže 
Františka. Celé akce se zúčastnilo asi 30 skautů 
a spřátelené veřejnosti.

Za středisko prof. Oliče Dobříš, Petr Bílek – Pierre

Program zápasů MFK Dobříš – listopad
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Celkem: 113 přestupků

Z oznámení vybíráme:

Ulice V Lipkách – přestupky. 
Stání na vyhrazeném parkovišti pro BUS. 

Ztráty a nálezy: V měsíci září byly naleze-
ny 3  svazky klíčů a klíče od osobního vozidla 
a deštník. Nalezené věci si můžete vyzvednout 
na služebně MP. 
K odchytu volně pobíhajících psů: V září do-
šlo celkem k 4 odchytům. 3. 9. v 18.30 v ulici 
U Pivovaru se volně pohyboval pes. Jednalo se 
o hnědého křížence. Strážníci provedli odchyt 
a pes byl odvezen do psího útulku. 17. 9. v 10.35 
byla odchycena fena, kříženec, na Větrníku. 
Oba majitelé psů při výdeji obdrželi pokuty na 
příkaz a byly zaplaceny i příslušné poplatky za 
odchyt psů.
3. 9. ve 20.20 hod. Výtržnost u Heinzu. Operač-
ní důstojník PČR z Příbrami požádal hlídku stráž-
níků o součinnost. Před hotelem Heinz v Dobříši 
se měla pohybovat opilá osoba a napadat oko-
lojdoucí občany, verbálně i fyzicky. Jednalo se 
o mladíka, r. 1988, bytem Dolní Žandov. Rváče 
si převzala hlídka MP, která ho vyzvala, aby za-
nechal protiprávního jednání. Muž výzvy neu-
poslechl, naopak začal hlídku strážníků napadat 
fyzicky. Bylo použito donucovacích prostředků 
a nasazení služebních pout. Muž byl převezen 
k šetření na PČR. 
10. 9. Po dětském hřišti u kina jezdil 17letý 
mladík na motorce. Při jednání s přivolanou 
hlídkou si mladík vymýšlel, že motorku pouze 

tlačí. Na to mu však strážníci neskočili. Strážníci 
promluvili s matkou chlapce, aby se situace ne-
opakovala. Jen pro úplnost, tato stížnost nebyla 
ojedinělá!
12. 9. Pozor na podomní prodejce!!! Muž byl 
okraden podomními prodejci. Ti mu nabízeli 
hodinky za 200 Kč. Když pán vyndal peněženku, 
prodejci na něj začali mluvit jeden přes druhého 
a v nastalém zmatku muž přišel o 200 Kč i o ho-
dinky.  
13. 9. Strážníci opět použili botičku. V ulici 
Fričova, u garáží, v parkovací zóně C parkoval 
řidič bez příslušné parkovací karty. Pokuta se 
přestupci nevyhnula. 
13. 9. ve 22.30 hod. Narušování občanské-
ho soužití sousedem. Stalo se v ulici Fričova. 
Slovní napadání a narušování soukromí, kdy 
muž vstupoval na pozemek svého souseda. Ne-
ustálé obtěžování. Bylo zjištěno, že soused trpí 
psychickou poruchou, a proto byla vyrozuměna 
nejbližší rodina. 
15. 9. v 7.10 hod. Natankoval pohonné hmoty 
a bez placení ujel. Ujetí z místa nahlásila obslu-
ha čerpací stanice v Dobříši. Řidič odcizil pohon-
né hmoty v hodnotě 1 300 Kč. Řeší se. 
15. 9. Postoupení do správního řízení: Dopravní 
přestupek stání v křižovatce (řidič nesouhlasil 
s udělením pokuty na příkaz) a měření rychlos-
ti radarem MP (řidič na místě nesouhlasil s na-
měřenou rychlostí, dle průkazné fotodokumen-
tace však překročil rychlost o 16 km/hod.). 
Rušení nočního klidu v tomto měsíci již není 
tak časté, jedná se většinou o hudební produkci. 
18. 9. Otevíral se byt. Došlo k požáru. Složky 
IZS zasahovaly na adrese Dukelské náměstí. 
Věc je v šetření. 
19. 9. v 17 hod. Stížnost na znečištění komu-
nikace odlétající slámou, v ulici Rosovická. 
Řidič byl upozorněn na nedostatky. Následně 
došlo ihned k nápravě. 
20. 9. Stížnost na parkování vozidel na vyhra-
zených místech pro BUS v ulici V Lipkách. Bylo 
zde zaparkováno 5 vozidel. Vyřešeno pokutami. 
22. 10. Stížnost na psí štěkot. MP eviduje 
několik stížností. Většinou v bytovkách, kde je 
tento hluk velmi výrazný. Odpověď najdeme 

v občanském zákoníku v § č. 1013. Omezení 
vlastnického práva. Vlastník se zdrží všeho, 
co působí, že např. odpad, voda, kouř, prach, 
plyn, pach, světlo, stín, hluk atd. vnikají na po-
zemek jiného vlastníka (souseda). V krátkosti 
shrnuto: Kromě jiného nesmí soused v míře 
nepřiměřené místním poměrům obtěžovat 
sousedy hlukem. Pod tento pojem lze zahrnout 
i štěkání psa. 
23. 9. 18.30 hod. Součinnost. Městská policie, 
hasiči a záchranáři zasahovali v ulici Plk. B.  Pe-
troviče. Zde se zabouchla v bytě starší paní, 
upadla a nemohla se zvednout, pádem si způ-
sobila vážné poranění. Byla urgentně odvezena 
do nemocnice v Příbrami. 
24. 9. v 7 hod. Ohrožen projíždějícími vozidly, 
opilec ležel na silnici v ulici Bedřicha Smetany. 
Alkohol a únava udělaly své. Byla učiněna opat-
ření, aby muž nebyl ohrožen na životě. 
25. 9. Větrník. V ulici Nad Papežem u kontej-
nerů byla založena černá skládka, naházený 
objemný odpad. Jedná se o přestupek. Objem-
ný odpad je možno odkládat jen ve sběrném 
dvoře. 
25. 9. Poskytnuta konzultace. Spory se sou-
sedem. Jednalo se o větve a kořeny zasahující 
na pozemek druhého. Vše je uvedeno v občan-
ském zákoníku v § 1016.   
25. 9. Nález odložených barelů s neznámou 
tekutinou v ulici Za Poštou. Tekutina byla ulo-
žena u hasičů v Dobříši. 
27. 9. Při výjezdu z ulice Družstevní do ulice Žiž-
kova si řidiči stěžují na špatně zaparkovaná 
vozidla v křižovatce, na nedostatečný výhled. 
Stání v křižovatce je přestupek. 
27. 9. Vyteklý olej na komunikaci v ulici Žiž-
kova. Řidička přítomná na místě sdělila, že si 
problém způsobila sama – prorazila si nádrž. 
Komunikaci uvedli hasiči do pořádku. 
28. 9. Ve Staré Huti byly nalezeny ostatky lesní 
zvěře, jednalo se o srny. Podezření z trestného 
činu pytláctví, bylo předáno PČR v Dobříši. 
 

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc září 2017

28. října, v Den vzniku samostatného československého státu, se konal tradiční po-
chod na Čtyřmezí. Dobříšský pochod vyšel v 9 hodin ráno od radnice a ve 12 hodin 
se v cíli sešel s ostatními třemi obcemi – Rosovice, Hostomice a Buková. Po krátkém 
proslovu zástupců obcí zahrál Pokleslý lidový orchestr lidových nástrojů. 
Čtyřmezí – místo v oblasti sedla Kuchyňka, kde se sbíhají hranice čtyř katastrálních 
území obcí – Dobříš, Hostomice, Rosovice a Buková. Toto čtyřmezí bylo v roce 2014 
vyznačeno prstencem a slavnostně odhaleno za účasti zástupců všech čtyř obcí.

foto: Nikol Sevaldová 
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20.–21. 10. 2017 v naší obci:

zapsaní voliči: 1052, vydané obálky: 756, platné hlasy: 755, volební účast: 71,86 %

Knihovna

Obecní knihovna ve Staré Huti zve opět na se-
tkání s „POHÁDKOVOU BABIČKOU“, tentokrát 
na téma ČÁP A JEHO KAMARÁDI. Budu se na 
vás těšit ve čtvrtek dne 9. listopadu v 17.00 
hod. v knihovně. Akce se koná v rámci celo-
národního projektu Klubu dětských knihoven 
Svazu knihovníků a informačních pracovníků 
České republiky.
 
Během měsíce listopadu můžete v knihovně 
zarecitovat básničku na téma PTÁCI v rámci 
Dnů poezie. Tato aktivita se připojuje k výše 
jmenovanému projektu Čáp a jeho kamarádi. 
Drobná odměna vás nemine. Děti se mohou 
také zapojit do akce Malované čtení, kdy vý-
tvarně zobrazí básničku vybranou básničku. 
Více podrobností v knihovně a na webových 
stránkách obce. 

Ráda bych oslovila čtenáře a návštěvníky naší 
knihovny, aby nám sdělili, jaké časopisy by 
rádi našli v knihovně k půjčování. Své názory, 
prosím, sdělte buď přímo v knihovně, nebo na 
obecním úřadě ve Staré Huti. Děkuji.

Za Obecní knihovnu ve Staré Huti 
M. Švehlová

Klub důchodců

pořádá setkání s jubilanty, kteří ve druhém 
pololetí oslavili významné životní výročí 
v neděli 19. 11. 2017 ve 14 hod. v restaura-
ci Pueblo Mexico. Zájezd do divadla Radka  
Brzobohatého na hru „Parfém v podezření“ 
je připraven na 2. 12. 2017.

Huťský rybník

V 19. století tehdejší majitel železáren ve Staré 
Huti nechal zničit vypouštěcí zařízení Huťské-
ho rybníka, aby měl stálý přítok vody k vysoké 
peci Terezia Hutte. To trvalo přes 60 let a tak 
kapři, štiky a cejni měli váhu 12–15 kg.
Letošní výlov Huťáku byl velmi dobrý, ale kolik 
se vylovilo, je předmětem obchodního tajem-
ství. Já viděl kapra na váze 5,6 kg a stál 450 Kč.
Čápi – Na základě informací pana Josefa Bosá-
ka z areálu společnosti Zetech přináším přesná 
data příletu a odletu čápů v letošním roce. Ve 
čtvrtek 23. března přiletěl jeden čáp, druhý do 
páru se dostavil v neděli 9. dubna. Po vyve-
dení dvou mláďat pak všichni odletěli v pátek 
25. srpna. Jiří K. Klika

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

Bioodpad

Pravidelně rozmisťujeme kontejnery na 8 míst 
v obci pro potřeby uložení bioodpadu. Mimo 
tento režim se v rámci možností snažíme vy-
hovět občanům i v jednotlivých svozech při 
větším objemu bioodpadu.  Naší snahou je 
vyjít maximálně vstříc potřebám obyvatel. 
O to více nás mrzí, když jsou kontejnery po-
škozovány.  Jako v lokalitě Malostranská, kdy 
došlo ke svévolnému otevření horního krytu 
(kontejner je prioritně určen pro sběr listí vysa-
vačem, proto je uzavřen pletivem), ačkoliv byl 
zpřístupněn zadním otvorem. Uvítali bychom, 
kdyby nebyly kontejnery svévolně otevírány. 
Jakákoli neodborná manipulace kontejnery 
poškozuje. Kontejnery mají nízké bočnice, je 
tedy možné odpad umístit i bez nutnosti jeho 
otevření. Děkujeme za pochopení.

Rozsvícení starohuťského vánočního stro-
mu v obci se tentokrát uskuteční v neděli 
3.  prosince 2017 od 17.00 hod. Program 
tradičně zajistí dramatický kroužek ZŠ ve Staré 
Huti pod vedením paní Dagmar Majzelové.

Oslava 120. výročí otevření starohuťské 
školy se bude konat v budově základní školy 
4. listopadu od 13 do 16 hod. Všichni jste sr-
dečně vítáni.

Brigády
Během měsíců září a říjen se uskutečnily tři brigá-
dy v kulturním domě. Jak jsme informovali, v září 
dorazilo 25 brigádníků. Následně pak, hned za 
týden, přišlo 20 dobrovolníků. A 14. října se nás 
sešlo 17. Obrovský dík patří všem dětským pra-
cantům – Matyášovi a Kubovi, Matějovi, Markovi 
a Kubovi. Pak také dobrovolným hasičům, proto-
že tito hoši tvoří tradičně největší část dobrovol-
níků na práci. Ovšem byli i další, kteří přišli opa-
kovaně. Každopádně všem, kteří ve svém volnu 
přišli přiložit ruku k dílu, mnohokrát děkujeme. 
Během těch tří sobot byla vyvezena nepotřebná 
suť, včetně veškerého materiálu pod jevištěm. 
Dále byly odstraněny staré parkety v prostoru 
1.  patra, kde bude pokládána nová podlahová 
krytina. Byl odstraněn vstupní přístavek a podaři-
lo se vyklidit půdní i sklepní prostory. Byl to velký 
kus práce, bez které by docházelo k časovým po-
sunům pro nasmlouvané práce (podlahy, okna, 
malování). Navíc nás těší, že bude další generace 
obyvatel určitým způsobem spjatá s budovou 
kulturního domu. Během Dne otevřených dveří si 
někteří návštěvníci s prohlídkou stávajícího stavu 
také zavzpomínali, jak oni sami, či jejich rodiče, 
pomáhali při výstavbě a jiných úpravách této bu-
dovy. I v tom je díl sounáležitosti. 

číslo strana počet hlasů v % pořadí 
1. ODS 108 14,30 3.
2. Řád národa – Vlastenecká unie 1  0,13
3. Cesta odpovědné společnosti 2 0,26
4. ČSSD 46 6,09 7.
7. STAN 51 6,75 6.
8. KSČM 82 10,86 4.
9. Strana zelených 10 1,32
10. Rozumní 6 0,79
12. Strana svobodných občanů 13 1,72
14. ODA 1 0,13
15. Česká pirátská strana 129 17,08 2.

číslo strana počet hlasů v % pořadí 
17. Unie H.A.V.E.L. 1 0,13
20. TOP O9 33 4,37 8.
21. Ano 2011 181 23,97 1.
22. Dobrá volba 2016 1 0,13
23. SPR 1 0,13
24. KDU – ČSL 25 3,31 9.
26. Realisté 6 0,79
28. Dělnická strana soc. spravedl. 2 0,26 
29. SPD 56 7,41 5.

Strany, které nejsou uvedeny v tabulce, nedosáhly ani jednoho hlasu.
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Pozvánka

Do 6. 11. 2017 můžete do obecní knihovny 
ve Staré Huti přijít obdivovat výrobky našich  
šikovných spoluobčanů. Výstava je přístupná 
v době provozu knihovny, tj. středa a pátek od 
14 do 18 hod.

Blahopřání

V měsíci listopadu se dožívají životního jubilea 
paní Božena Fajkusová, Marie Kořenská, Anna 
Marvánková a pánové Jaroslav Jareš, František 
Novák, Jaroslav Suchopár a Miroslav Wimmer.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji členkám SPOZ paní Březinové a Pecha-
nové za blahopřání k naší zlaté svatbě. 

Josef a Milena Slepičkovi

Zprávičky 
z mateřské školičky 
Milá čtenářko, milý čtenáři!

Vítáme vás, zase po měsíci, ve zprávách naší 
Huťské školičky. Máme za sebou druhý úspěš-
ně zakončený školní měsíc, který byl plný zvířá-
tek, přírodnin, ovoce a zeleniny. Třída Pastelek 
a třída Srdíček začala každotýdenní docházku 
do školní tělocvičny, kam si chodí protáhnout 
nožky a třída Pastelek už má za sebou dokon-
ce i první letošní vystoupení – vystoupení na 
Obecním Úřadě ve Staré Huti k příležitosti Dne 
Seniorů. Děti zpívání a recitování po prvotním 
ostychu zvládly perfektně! Také k tomu měly 
spoustu báječných diváků.
Celá školka se v tomto měsíci zapojila do pro-
jektu Klubu Dětských Knihoven „JÁ JSEM TVŮJ 
ČLOVĚK“. Naším tématem byl „ČÁP A JEHO KA-
MARÁDI“. Téma nám i dětem bylo blízké a pro-
to děti plnění úkolů, tvoření, hry i ptačí poví-
dání moc bavilo. Výtvory dětí budou vystaveny 
v Huťské knihovně, se kterou jsme v rámci pro-
jektu spolupracovali. 

Kromě toho děti v tomto měsíci zažily dobro-
družství při cvičné evakuaci, ocitly se v dračí 
říši při Drakiádě – pouštění draků i v říši slad-
kovodních ryb – výlov Huťského rybníka a staly 
se úžasnými diváky zábavného klauna Pepína, 
který k nám do MŠ přijel na návštěvu. 
Již se stalo tradicí, že konec října probíhá slav-
nostně. A tak jsme se poslední den v měsíci se-
šli s dětmi ve třídě a poznávali své kamarády. 
Říjen jsme totiž zakončili Dýňováním ve straši-
delných maskách! Je to jedna z akcí, na kterou 
se děti po celý rok těší. A my ji již máme za se-
bou, stejně jako další měsíc v roce.

Za kolektiv MŠ Kristýna Kadlecová

Základní škola

10.–11. října 2017 v Kulturním 
domě v Dobříši jsme hráli diva-

dlo „Houbové čarování” od Anny Juráskové. 
Představení shlédli žáci ZŠ Stará Huť, Rosovice 
a Dobříš. Účinkující měli před premiérou vel-
kou trému, neboť týden před vystoupením 
bylo nutné nahradit jednu z účinkujících. Ne-
bylo snadné sehnat náhradu, která by se daný 
text rychle naučila. Diváci byli velmi potěšeni 
a vžili se do představení, všichni se shodli, že 
by pohádku chtěli vidět ještě jednou. Pohád-
ka byla plná zpěvu, tance, kulis a zvláště pěk-
ných kostýmů. Velké poděkování patří paní 
Majzelové, Mocové, Drozdové, Rysové a panu 
Semančíkovi. Bez nich bychom to nezvládli. 
Všichni doufáme, že se brzy uvidíme v dalším 
představení.

Olga Maria Guillen, Barbora Musilová, 
Kristýna Dvořáková

Pestrý říjen seniorů

Senioři oslavili v říjnu Den seniorů. Do ob-
řadní síně nám přišly popřát děti z místní MŠ. 
Předvedly nám hezké vystoupení a předaly 
nám vlastnoručně vyrobené dárečky. Potom 
následovalo sousedské posezení s občerstve-
ním. Blahopřát s květinami a s dobrými koláč-
ky přišel i pan starosta Petr Dragoun a paní 
Guillenová. 
V sobotu 7. října se uskutečnilo tradiční setkání 
šedesátníků. Členka SPOZu paní Lenka Kubáto-
vá všechny přítomné přivítala a připomněla jim 
jejich dětství ve Staré Huti. K čerstvým šedesá-
tiletým občanům promuvil i pan starosta Petr 
Dragoun. Po této slavnosti na obecním úřadě 
se účastníci setkání odebrali do místní školy. 
Tu si mohli prohlédnout od půdy, kde vznikly 
nové moderní učebny, až ke sklepu. Všem se 
v nově zmodernizované škole líbilo. I tady na 
jubilanty čekalo vtipné vystoupení členů Míst-
ního kulturního střediska pod vedením paní 
Dagmar Majzelové.

Na pondělí  16. října nás každého osobně po-
zvala ZO KSČM ve Staré Huti na „Pěknou“ po 
posvícení. Její členové pro nás připravili bohaté 
občerstvení. Krátce k nám promluvil pan Havel-
ka, kandidát do Poslanecké sněmovny. Hlavní 
program však zajistila dechová hudba Kamará-
di. Její členy už považujeme za naše opravdové 
kamarády, protože už nás svou muzikou těší na 
našich akcích spoustu let.
Děkujeme všem, kteří se o ta milá říjnová od-
poledne zasloužili. Vážíme si toho, nebereme to 
jako samozřejmost. 

Za Klub důchodců Marie Volfová  

Kopaná 
Hraná utkání v listopadu 2017
Dospělí
  4. 11. SK Pečice – TJ St. Huť 14.00 hod.
11. 11. TJ St. Huť – TJ Ligmet Milín 14.00 hod.
18. 11.  TJ SK Nečín – TJ St. Huť  13.30 hod.
Mladší přípravka
  4. 11. TJ St. Huť – TJ Nová Ves 11.00 hod.
Starší přípravka
  4. 11. TJ St. Huť – SK Nový Knín 17.00 hod.

Nechcem slyšet nadávky, že máme špatné 
přihrávky. Jinak všechno napravíme, 

do sítě míč dopravíme.

Národní házená ve výsledcích

V dalších kolech podzimní části oblastního přeboru Středočeského kraje byly nejúspěšnější mladší 
žačky, které vyhrály všechna svá utkání a muži, kteří klopýtli pouze v Čakovicích. Ženám a starším 
žákyním se již tolik nedařilo, což překvapilo u mužstva žen, loňského účastníka II. ligy. Naopak 
u starších žaček se to předpokládalo, protože věkový rozdíl většiny týmů soupeřů je přece jenom 
ještě patrný ve výkonosti, a proto je pro ně každý získaný bod úspěchem. 
Přehled výsledků jednotlivých zápasů: 
datum soupeř muži koeduci ml. žákyně st. žákyně ženy   
23. 9. 2017 Podlázky B 25 : 22 – – – – – – – – – – – – 
  30. 9. Spoje Praha 22 : 21 22 : 3 24 : 8 14 : 8 21 : 21
  7. 10. Republikán Praha 16 : 10
  7. 10. Březno – – – 29 : 12 28 : 7 7 : 20 9 : 11
14. 10. Bakov 24 : 16 – – – 13 : 5 8 : 24 17 : 19
21. 10. Čakovice 24 : 25 – – – 14 : 5 16 : 16 A 17 : 13
      B 19 : 3
V příštím čísle najdete tabulky jednotlivých kategorií oblastního přeboru.
Zájemce o přípravku dětí od 5 do 7 let informujeme, že děti chodí již do tělocvičny ZŠ ve Staré Huti 
a to ve čtvrtek od 16.30 do 18.00 hodin. Další informace o soutěžích, trénincích a další činnosti 
oddílu, najdete na webových stránkách oddílu, www.hazenastarahut.mozello.cz.  j.s.



18�

V sobotu 2. prosince od 
17 hodin proběhne na zám-
ku Dobříš tradiční 11. bene-
fiční večer Nadačního fondu 
Zdeňky Žádníkové. Letošním 
hostem je vynikající violon-
cellové kvarteto Prague Cello 
Quartet.

Při té příležitosti jsme jako každý rok vyzpovídali 
zakladatelku NF, herečku Zdeňku Žádníkovou. 

Čeho jste za poslední rok dosáhli a jaké máte 
plány do budoucna?
Dokončili jsme dětské ORL v Ústí nad Orlicí, no-
vou podobu má celá dětská psychiatrie ve FN 
v Motole, momentálně v Pardubicích dokon-
čujeme dětskou chirurgii a ve Strakonicích se 
mohou těšit z úplně nových oddělení dospělé 
chirurgie. Byl to pracovně poměrně náročný 
rok. Chystáme se do Břeclavi, k sestrám boro-
mejkám, pokračovat budeme na pediatrii ve FN 
Motol a snad stihneme i popáleninové oddělení 
pro děti v Ostravě.

Nezapomněli jste ani na Dobříš… 
Loni jsem do Dobříšských listů uvedla, že by-
chom rádi rozšířili a dokončili malbu na nově 
opravené fasádě 2. MŠ a že jsme ve fázi shánění 
finančních prostředků. Jsem ráda, že se myšlen-
ka proměnila ve skutek a v září jsme dokončený 
projekt předali. Ráda bych tímto poděkovala za 
finanční spoluúčast městu Dobříš a také rodi-
čům, kteří přispěli částkou 14 tisíc korun. Příští 
rok jsme v jednání s Pastoračním centrem sv. To-
máše, takže naše dobříšská stopa nekončí… 

Co Vaše umělecké působení?
Musím přiznat, že letos jsem pracovně tak 
trochu přestoupila „z lokálky do vysokorych-
lostního TGV“. Připravujeme novou inscenaci 
v Dejvickém divadle, čeká mě natáčení seriálu 
pro ČT, dopsala jsem scénář a mám před pre-
miérou představení „Na Vivaldiho!“ s panem 
Jaroslavem Svěceným, takže mimo jiné ještě 
cvičím na flétnu jak mourovatá. Musím říci, 
že to má celkem významný výchovný efekt na 
naše děti. Psst, teď cvičí maminka a pak hned 
já, ne já dřív… Momentálně se u nás doma 
předháníme, kdo a kdy bude hrát, protože na-
ráz to skutečně nejde, to by manžela odvezli do 
Bohnic... :)

Jak bude letošní benefiční večer probíhat?
Máme již tradiční zahájení v podání dětí z 2. MŠ 
Dobříš, poté krátkou projekci dokončených 
projektů a poděkování sponzorům… Hlav-
ním hostem jsou kluci z Prague Cello Quarte-

tu. Dobříšské publikum je zná z loňských Cen 
města Dobříše. Zasloužili si ovace vestoje a já 
jsem zpětně ráda, že jsem si s nimi termín 2. 12. 
dohodnula již na jaře. Mají koncertní šňůru se 
skupinou Čechomor a jediný volný prosincový 
sobotní večer stráví s námi na Dobříši :). Velmi se 
těším na jejich výsostnou muzikálnost a skvělý, 
nakažlivý humor. 

Od kdy a jakým způsobem si mohou zájemci 
zakoupit vstupenku na akci?
Loni jsem byla velmi potěšená, že se lístky vy-
prodaly během 30 minut, zároveň jsem tak tro-
chu čelila kritice, že dopolední předprodej je 
pro pracující diskriminační. 
Vstupenky letos budou v prodeji v pokladně 
zámku Dobříš od 2. listopadu od 15 hodin od-
poledne. Stojí 240 Kč, děti do 15 let a senioři 
150 Kč. Všichni umělci vystoupí bez nároku na 
honorář a výtěžek jde ve prospěch nadačního 
fondu. Ráda bych vyjádřila svůj velký dík rodině 
Colloredo-Mannsfeld a řediteli zámku panu Pav-
lu Krejcárkovi za jejich velkorysý přístup a laska-
vou záštitu, kterou nám dlouhodobě poskytují. 
Velmi si toho vážím.

….děkujeme za rozhovor

Dětská psychiatrie FN Motol


















