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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Vydejte se s námi na 
veletrh Regiontour 2018 
do Brna 

Svazek obcí Dobříšska a No-
voknínska vypravuje v sobotu 
dne 20. ledna 2018 autobus 
do Brna na veletrh cestovní-
ho ruchu Regiontour. Autobus 
je zdarma a bude vypraven 
z  Dobříše v ranních hodinách. 
Autobusovou dopravu zajišťu-
je firma Hejnal Turismo, s.r.o. 
Na veletrhu se bude prezento-
vat také stánek města Dobříše 
a okolí Dobříšska a k poslechu 
vám zahraje Dobříšský pokles-
lý orchestr lidových nástrojů. 
V případě zájmu nás kontaktuj-
te na emailovou adresu: svojt-
kova@brdy-vltava.cz nebo na 
tel.: 608 191 361.

Dobříš vašima očima 
aneb Hledáme 10 priorit

Jak se vám v Dobříši žije? Co se 
vám ve městě líbí nebo nelíbí 
a jak to změnit? Co dále rozvíjet 
a podporovat?
Přijďte diskutovat s vedením měs-
ta na veřejném fóru nad tématy:
• činnost města a fungování 

úřadu 
• životní prostředí
• územní rozvoj a doprava
• místní ekonomika a podnikání
• sociální a zdravotní oblast
• školství, volný čas a sport
• kulturní a cestovní ruch
• děti a mládež
KDY: středa 7. února 2018 
 od 17.30 hodin
KDE: Kulturní dům Dobříš, 

společenský sál

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

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  leden | 2018 

Vážení spoluobčané, 
přeji Vám v roce 2018 pevné zdraví, hodně štěs-
tí a spokojenosti v osobním a rodinném životě. 
Také Vám přeji úspěch a radost ve Vaší práci nebo 
studiu, ale i dostatek času na Vaše koníčky, zá-
bavu, sport, četbu a kulturu. Ať se splní všechna 
přání, předsevzetí i naděje, se kterými do nového 
roku vstupujete. Nám všem pak přeji co nejvíce 
vstřícnosti, laskavosti, porozumění a  ochoty na-
slouchat potřebám a přáním lidí z našeho okolí. 

Mgr. Stanislav Vacek, MPA

Cena města Dobříše za rok 2017 
Znáte výjimečnou osobnost našeho města? Kolektiv občanů, který si za-
slouží takto ocenit? Navrhněte je na Cenu města Dobříše za rok 2017.
Cena města Dobříše je udělována za významnou činnost, dílo, sportovní 
výkon nebo prezentaci města nebo také za celoživotní přínos městu. 
Oblasti, ve kterých můžete navrhovat: Kultura • Sport • Věda a výzkum  
• Výchova a vzdělávání • Hospodářský rozvoj • Jiné (za záchranu života apod.)
Písemné návrhy mohou předkládat komise zřízené radou města, výbory zří-
zené zastupitelstvem města, jednotliví členové zastupitelstva města, spolky 
a sdružení, občané a právní subjekty, a to nejpozději do pátku 30. 3. 2018 na 
adresu: město Dobříš, oddělení vnitřních věcí, Mírové náměstí 119, 263 01 
Dobříš, nebo zaslat e-mailem na krutova@mestodobris.cz.
Cena města Dobříše za rok 2017 bude předána starostou města Dobříše 
na slavnostním večeru v sobotu 22. 9. 2018 na zámku Dobříš.

Vánoční přání 
Po loňské úspěšné celorepub-
likové akci s radiem Impuls, Ba-
lónky s přáním Ježíškovi, která 
byla bohužel zrušena, se město 
Dobříš rozhodlo uspořádat akci 
vlastní s názvem Vánoční přání. 
Děti z 2. základní školy a z RC Dob-
říšek se zapojily do výroby přání-
ček, která si návštěvníci mohli na 
místě dozdobit, připsat na ně svá 
nejtajnější přání a ozdobit jimi 
2  jedličky, které věnovala firma 
BIOS, s.r.o. Stromečky budou po 
celé svátky k vidění v přízemí dob-
říšské radnice a v atriu Kopáčkova 
domu. Návštěvníky uvítala mís-
tostarostka Petra Neubergerová 
a celou akcí provázela Denisa Ha-
vlíčková, politik Zdravého města 
a MA21. Vánoční svátky by měly 
být především svátky klidu, rozjí-
mání a obdarovávání potřebných, 
proto v průběhu odpoledne mohli 
návštěvníci přispívat do kasičky 
určené pro seniory z Domova se-
niorů Dobříš. 

Pokračování na straně 2
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Vánoční přání 

Pokračování z titulní strany
Celkem se pro dobříšské seniory vybralo 
5 050 Kč, z čehož 2 700 Kč daroval přímo sta-
rosta města Stanislav Vacek. O sváteční a pří-
jemnou atmosféru se postaraly děti z dětského 
pěveckého sboru Rukavičky ze ZUŠ Dobříš. 
Začátkem akce nás provázelo krásné slunečné 
počasí, které se sice po chvilce změnilo a při-
neslo nepříjemný vítr, to ale návštěvníky ne-
odradilo a zahřáli se při „vánočních tanečních“ 
či při čaji s vánočkou. Pro děti bylo připraveno 
několik soutěží, her a drobných odměn. Probě-
hl také křest a autogramiáda nové knihy Dobříš 
v proměnách reálného socializmu od Petra Ka-
dlece. Věříme, že všem zúčastněným se Vánoč-
ní přání líbilo, a doufáme, že se nám tímto po-
vede vytvořit na Dobříši novou vánoční tradici.  

Za Zdravé město a MA21 Bc. Lucie Oplíštilová

Stručné informace z 24. zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše 
Veřejné zasedání se uskutečnilo dne 22. 11. 2017 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM.
Z jednání se předem omluvil MUDr. Stanislav Holobrada.
Pozdější příchod ohlásila paní Mgr. Jitka Urbanová, Ing. Denisa Havlíčková, pan RNDr. Jiří Kastner. 

 � Volba člena Rady města Dobříše
ZM zvolilo členem Rady města Dobříše, v sou-
ladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), pana JUDr. Jaro-
slava Musila.

 � Volba člena kontrolního výboru města Dobříše
ZM zvolilo členku kontrolního výboru města 
Dobříše, paní PhDr. Květoslavu Kordulovou, 
Dobříš.

 � Stanovisko Komise k problematice skau-
tingu na Dobříši k budově čp. 1603, „Pape-
žanka“

Na základě jednání uskutečněného dne 12. 10. 
2017 jsou Komisí k problematice skautingu na 
Dobříši předkládány dvě varianty řešení.
ZM schválilo postup při hlasování v tomto po-
řadí: V první řadě hlasovat o 2 variantách předlo-
žených Komisí k problematice skautingu v Dob-
říši. Poté pozměňovací návrhy ve sledu, jak byly 
předneseny, tj. návrh Mgr. Adama Böhma, návrh 
Ing. Karla Vítka, CSc., a návrh Ing. Marka Vávry.
ZM nesouhlasilo s realizací varianty č. 1) před-
loženou Komisí k problematice skautingu na 
Dobříši, na základě které by město Dobříš, 
IČ  00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, převedlo vlastnické právo k pozemku 
parc. č. st. 2293, jehož součástí je budova čp. 
1603, do vlastnictví pobočného spolku Junák 
– český skaut, středisko prof. Oliče Dobříš, z.s., 
IČ 05267927, se sídlem Zborovská 652, Dobříš, 
za kupní cenu ve výši 1 500 000 Kč a za podmí-
nek, že stávající nájemní vztahy nájemců bytů 
budou smluvně ošetřeny s tím, že budou za-
chovány po dobu jejich života, a pobočnému 
spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organi-
zace Dobříš, IČ 61100188, se sídlem Lidická 316, 
Dobříš, bude poskytnut do dlouhodobého ná-
jemního vztahu s věcně právními účinky k uží-
vání uvolněný byt. 
ZM nesouhlasilo s realizací varianty č. 2) před-
loženou Komisí k problematice skautingu na 
Dobříši, na základě které by město Dobříš, 
IČ  00242098, se sídlem Mírové náměstí 119, 
Dobříš, převedlo vlastnické právo:
– ke všem nebytovým prostorům a garážím 

vymezeným prohlášením vlastníka v budově 
čp. 1603 v k.ú. a obci Dobříš do vlastnictví po-
bočného spolku Junák – český skaut, středis-
ko prof. Oliče Dobříš, z.s., IČ 05267927, se síd-
lem Zborovská 652, Dobříš, za symbolickou 
kupní cenu ve výši 1 Kč;

– k volnému bytu vymezenému prohlášením 
vlastníka v budově čp. 1603 v k.ú. a obci Dob-
říš do vlastnictví pobočného spolku Český 
rybářský svaz, z.s., místní organizace Dobříš, 
IČ 61100188, se sídlem Lidická 316, Dobříš, za 
symbolickou kupní cenu ve výši 1 Kč, a sou-
časně za podmínek, že:

– ve vlastnictví města Dobříše zůstanou zbylé 
dva nájemci obsazené byty;

– město Dobříš rozhodne o investici ve výši 
500 000 Kč na sanaci a rekonstrukci budovy;

– město Dobříš zřídí právo stavby k budově čp. 
1603 s věcněprávními účinky na dobu 99 let 
v rozsahu zastavění terasy;

– město Dobříš požádá o změnu územního plá-
nu v lokalitě stavby budovy bez čp./č.e. (uží-
vanou skauty) na pozemku parc. č. st. 2294 
(u rybníka Papeže).

ZM pověřilo Radu města Dobříše k vypracování 
investičního návrhu ve výši 2 mil. Kč na sanaci 
objektu, a to za předpokladu, že budova zůsta-
ne v majetku města.
ZM pověřilo radu města přípravou žádosti 
o  změnu územního plánu na pozemku vedle 
„Papežanky“, parc. č. st. 2294, k.ú. Dobříš.
ZM neschválilo pokračování dalšího hlasování 
o budově „Papežanky“ na příštím jednání zastu-
pitelstva města s kvalitním právním rozborem. 
ZM pověřilo radu města vypracováním návr-
hu nájemní smlouvy na dlouhodobý pronájem 
prostor v přízemí a přilehlé terasy objektu čp. 
1603 pro skauty a pro MO ČRS v prostorách 
uvolněného bytu, v minimální délce 10 let s opcí 
na prodloužení nájmu o dalších 10 let.

 � Informace Ing. Ivo Salcmana a doc. Ing. xxx, 
Ph.D., o vývoji jednání s UCCEB ve věci spol-
kového domu

Úvodním slovem představil projednávaný bod 
Ing. Ivo Salcman a informoval přítomné, že se 
s panem xxx, zaměstnancem Městské knihov-
ny Dobříš, zúčastnil workshopu pořádaného 
UCCEB. Sdělil, že na tomto workshopu byly 
představeny 4 pilotní projekty, které by měly 
zájem se do programu zapojit, mezi nimi byl 
právě projekt náš. Prezentoval jej pan Ing. arch. 
xxx, Ph.D., zpracovatel architektonické studie 
a za knihovnu pan xxx. Dále proběhla schůzka 
na SFŽP za účelem zjištění, zda by bylo možné 
získat dotační titul. 
ZM vzalo na vědomí informace Ing. Ivo Salcma-
na a doc. Ing. arch. xxx, Ph.D., o vývoji jednání 
s UCCEB ve věci spolkového domu. Zastupitel-
stvo město doporučuje radě města při přípra-
vě projektu knihovny se spolkovou činností 
postupovat v souladu s koncepcí pasivního 
standardu. 

 � Plán prevence kriminality
ZM schválilo Plán prevence kriminality města 
Dobříše na období 2017–2021.
ZM jmenovalo Bc. Václava Svobodu manaže-
rem prevence kriminality města Dobříše.
ZM jmenovalo Bc. Václava Svobodu místním 
protidrogovým koordinátorem města Dobříše.
ZM schválilo s účinností od 1. 1. 2018 počet 
strážníků Městské policie Dobříš na 14.

 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
15. 11. 2017

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 15. 11. 2017.

 � Informace o jednání členů kontrolního vý-
boru města Dobříše ze dne 25. 6. 2017

ZM vzalo na vědomí informaci o jednání členů 
kontrolního výboru města Dobříše ze dne 25. 6. 
2017.

Kostel Povýšení sv. Kříže 
– uložení vzkazu do makovice 
a její uložení na věžičku

Dne 12. 12. byl uložen vzkaz pro budoucí gene-
race do makovice kostela. Vzkaz byl uložen do 
měděné schránky a budoucí generace v něm na-
leznou zápis od starosty města Dobříše Stanisla-
va Vacka, zprávu kronikáře pana Oldřicha Průši, 
Dobříšské listy 11/2017, bankovky, mince a pro-
pagační materiály města Dobříše. Makovice i se 
vzkazem byla uložena na věž kostela. Předpoklá-
dá se, že věžička spolu s makovicí bude sloužit 
svému účelu minimálně po dobu 70 let. 

Ing. Markéta Samcová, 
projektový manažer, 

odbor místního rozvoje
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 � Rozpočtové opatření č. 5/2017, vč. přehledu 
o plnění rozpočtu k 31. 10. 2017

Komentář k rozpočtovému opatření č. 5/2017 
přednesl krátce Ing. Tomáš Hadžega, který kon-
statoval, že rozpočtové opatření není nijak kon-
fliktní, jak již bylo konstatováno také finančním 
výborem. 
Celkový objem příjmové stránky rozpoč-
tu se touto rozpočtovou změnou snižuje 
o 3 415 tis. Kč (příjmy celkem činí po změně cca 
225,3 mil. Kč).
Celkový objem výdajové stránky rozpočtu se 
snižuje o 15 086 tis. Kč (výdaje celkem činní cca 
241,5 mil. Kč). Plánovaný zůstatek na účtech 
(obecná rezerva) se po provedení navrhovaných 
změn zvýší o 11 672 tis. Kč a bude po akceptova-
ných změnách činit celkem 40 393 tis. Kč. 
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů rozpočtu k 31. 10. 2017.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5/2017.

 � Žádost o poskytnutí dotace na rok 2018 
– Brdy–Vltava, o.p.s., Dobříš – Sociální fond 
regionu Brdy–Vltava

V rámci rady města byla tato žádost projednána 
s tím, že město Dobříš na tyto účely poskytuje  
prostředky formou grantového fondu, který je 
konstruován podle rozpočtu města. Rada města 
proto nedoporučuje schválení poskytnutí dota-
ce, jednak proto, že žádost formálně nesplňuje 
náležitosti, ale hlavně proto, že město přispívá 
na tyto účely z grantového fondu, který bude 
v příštím roce více než 3 mil. Kč.
ZM neschválilo poskytnutí daru ve výši 
514 013 Kč do sociálního fondu regionu Brdy–Vl-
tava organizaci Brdy–Vltava, o.p.s., IČ: 27586481, 
se sídlem Mírové náměstí 119, Dobříš.

 � Plán restrukturalizace společnosti Dokas 
Dobříš, s.r.o.

a) Odpadové hospodářství města Dobříše, ve 
vazbě na obce regionu 

b) Správa sportovních zařízení města Dob-
říše

c) Ostatní činnosti vykonávané převážně pro 
město Dobříš (komunikace, zeleň, drobná 
údržba)

Úvodním slovem představil projednávaný bod 
tajemník Bc. Radek Řechka, který zastupitelům 
připomněl, že k této problematice se konalo 
pracovní jednání zastupitelů města, kterého 
se většina zastupitelů zúčastnila, takže zhru-
ba vědí, o co jde. Je třeba stanovit, jak bude 
nastaven systém svozu odpadů. Problematika 
společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., (dále jen Do-
kas) je jedinečná – je potřeba si pro tuto chvíli 
říci, kam bude Dokas jako městská společnost 
směřovat, a to zejména v souvislosti se zákonem 
o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. Podle to-
hoto zákona jsou nově nastaveny limity, kdy lze 
dát „napřímo“ nějaké společnosti nějaké práce. 
Limity jsou jasně dané, je to 6 mil. na stavební 
práce, 2 mil. na služby. Jediná výjimka, která by 
byla možná, je, že společnost Dokas by muse-
la konat 80 % objemu pro město Dobříš a 20 % 
pro externí subjekty, což v současné době pro 
rok 2018 nesplňuje, neboť dle zprávy jednatele 
Mgr. Jana Marka má Dokas uzavřeny smlouvy se 
22 obcemi, a jestliže jedna obec je dle odhadu 
800 tis. Kč, krát 22 obcí = 17,6 mil. Kč/rok. A jest-
liže matematicky 20 % je 17,6 mil. Kč, 80 % je 
70,4 mil. Kč, což znamená, že by Dokas musel 
mít obrat 88 mil. Kč. Podle předchozích roků je 

celkový obrat Dokasu cca 50 mil Kč. Nyní tedy 
nastává otázka pro zastupitele, jak společnost 
Dokas přečká rok 2018, jak to bude s odpady 
a jak bude nastaven rok 2019 co se týče odpadů. 
V tuto chvíli, pokud chce Dokas obhospodařo-
vat 22 obcí, tak se nevejde do zákonné výjim-
ky, bude to klasická business společnost jako 
každá jiná, město Dobříš bude nuceno vyhlásit 
na svoz odpadu výběrové řízení, do kterého se 
může Dokas přihlásit a bude, co se týká odpadu, 
konkurovat dalším společnostem. 
ZM uložilo radě města zajistit od 1. 1. 2018 na-
kládání s odpady pro město Dobříš.

 � Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o sta-
novení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Dobříš

ZM uložilo radě města rozšířit pytlový svoz tří-
děného odpadu na další lokality města od 1. 1. 
2019.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Dobříš.
 

 � Kupní smlouva s vítězem veřejné soutěže 
na prodej bytové jednotky č. 574/2 včetně 
podílů na společných částech domu, po-
zemcích a funkčně souvisejících pozemcích

ZM schválilo na základě usnesení č. 10/23/2017/
RM ze dne 31. 10. 2017, kterým Rada města 
Dobříše vyhlásila vítěze veřejné soutěže, kupní 
smlouvu mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se 
sídlem Mírové nám. 119, Dobříš, jako prodáva-
jícím, a paní xxx, Dobříš, jako kupující, jejímž 
předmětem je převod vlastnického práva k by-
tové jednotce č. 574/2, tj. včetně příslušného 
spoluvlastnického podílu na společných čás-
tech domu čp. 574 a na pozemku parc. č. st. 684 
o velikosti 654/2213 a dále s podílem na funkčně 
souvisejících pozemcích parc. č. 348/14 a 770/3 
o velikosti id. 1/5, vše v katastrálním území Dob-
říš, obec Dobříš, za nabídkovou kupní cenu ve 
výši 1 770 000 Kč.
 

 � Návrh na revokaci usnesení ZM 29/23/2017/
ZM ze dne 20. 9. 2017 – odkup pozemku 
parc. č. 2451/4 v k.ú. a obci Dobříš (lokalita 
ul. Na Nábřeží)

ZM neschválilo smlouvu o smlouvě budoucí 
mezi městem Dobříš, IČ 00242098, se sídlem 
Mírové nám. 119, Dobříš, jako budoucím prodá-
vajícím, a vlastníky bytových jednotek v domě 
čp. 23, 25, 204 a spoluvlastníky bytového domu 
čp. 22 v k.ú. a obci Dobříš, jako budoucími ku-
pujícími, jejímž předmětem je sjednání podmí-
nek pro budoucí uzavření kupní smlouvy, jejímž 
předmětem bude převod vlastnického práva 
k pozemku parc. č. 2451/4, o výměře 1010 m2, 
v k.ú. a obci Dobříš, v rozsahu spoluvlastnických 
podílů, za shodných smluvních a cenových pod-
mínek stanovených ÚZSVM, tj. za cenu ve výši 
1 072 000 Kč.
 

 � Žádost o odkoupení pohledávky města za 
spol. Befacoal, s.r.o.

ZM projednalo žádost spol. ANZU invest, a.s., 
IČ 05593930, se sídlem Vodařská 2, Brno, o od-
koupení exekučně vymáhaných pohledávek 
města Dobříše v součtu ve výši 30 192 Kč + pří-
slušenství (úroky z prodlení), které eviduje za 

spol. Befacoal, s.r.o., IČ 49623044, se sídlem So-
kolovská 1795, Praha 2, za odkupní cenu ve výši 
3 000 Kč a nesouhlasí s odkupem shora uvede-
ných pohledávek.

 � Schválení výše odměny neuvolněným čle-
nům zastupitelstva města – NV č. 318/2017

Úvodním slovem představil projednávaný bod 
tajemník městského úřadu Bc. Radek Řechka.
Vláda ČR na svém zasedání dne 11. 9. 2017 
schválila nové nařízení vlády č. 318/2017, o od-
měnách za výkon funkce členům zastupitelstev 
(dále též „NV“), a to s účinností od 1. 1. 2018.
ZM schválilo od 1. 1. 2018 a v případě náhradní-
ka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, je-
hož se zúčastnil, měsíční odměny neuvolněným 
zastupitelům takto: člen zastupitelstva ve výši 
1 845 Kč; člen rady 7 380 Kč; předseda výboru, 
komise, který je zároveň členem rady 7 380 Kč; 
předseda výboru, komise, který není členem 
rady 3 690 Kč; člen výboru, komise, který je záro-
veň členem rady 7 380 Kč; člen výboru, komise, 
který není členem rady 3 075 Kč; předseda vý-
boru, komise, který je zároveň členem jiné komi-
se a není členem rady 6 765 Kč; člen výboru, ko-
mise, který je zároveň členem jiné komise a není 
členem rady 6 150 Kč; člen výboru, komise, který 
je zároveň členem jiné komise a je členem rady 
7 380 Kč; předseda výboru, komise, který je zá-
roveň předsedou jiné komise a je členem rady 
7 380 Kč; neuvolněný místostarosta 33 210 Kč.

 � Turistická oblast Brdy–Podbrdsko
Úvodním slovem představil projednávaný bod 
tajemník městského úřadu Bc. Radek Řechka.
V prosinci 2016 schválilo ZM svým usnesením 
č. 8/16/2016/ZM vstup do právě vznikající Des-
tinační společnosti, z.s., se sídlem Tyršova 108, 
Příbram.
V průběhu roku 2017 se do záležitostí okolo de-
stinačních společností vznikajících ve Středočes-
kém kraji vložil Krajský úřad Středočeského kraje 
a bylo rozhodnuto, že vznikne nový spolek právě 
pod patronací Středočeského kraje s názvem Tu-
ristická oblast Brdy a Podbrdsko, z.s. Původní des-
tinační společnost nebude tedy rozvíjena.
Z tohoto důvodu je nutné revokovat usnesení 
č. 8/16/2016/ZM.
ZM revokovalo své usnesení č. 8/16/2016/ZM 
ze dne 15. 12. 2016, jehož předmětem je odsou-
hlasení členství města Dobříš v zakládané Des-
tinační společnosti, z.s., se sídlem Tyršova 108, 
Příbram, schválení stanov spolku a schválení 
jednající osoby za město Dobříš a odsouhlasení 
Mgr. Stanislava Vacka, MPA, jako člena spolku.

Vítání občánků
V Zrcadlovém sále dobříšského zámku byli dne 
7. 12. 2017 přivítáni noví občánci našeho města.
Viktorie Burešová, Natálie Hlavová, Matyáš 
Holeček, Jan Šibřina, Julie Hodková, Jakub 
Neruda Alfréd Klus, Gabriela Mášová, To-
máš Čadek, Daniela Štrausová, Gabriel Slávik,  
Jakub Kocourek.
Hudební doprovod pod vedením pana učitele 
Kafky a paní učitelky Mrázkové po celý rok zajiš-
ťovaly děti ze 4. MŠ ze souboru Lentilky a ze ZUŠ 
ze souboru Jeřabinky.
Rodiče nově narozených dětí, kteří mají zá-
jem o vítání občánků, se musí osobně přihlá-
sit na matrice Dobříš.
Iveta Uriková, referentka odboru správních agend
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Kostel Povýšení sv. Kříže a kopie sochy  
sv. Leonarda 
Dne 30. 11. proběhlo vysvěcení 
sochy sv. Leonarda a slavnostní 
otevření kostela Povýšení sv. Kříže. 
Vysvěcení sochy provedl farář An-
gelo Scarano, při této příležitosti 
připomenul život tohoto světce. 
Následovalo slavnostní přestřižení 
pásky u kostela Povýšení sv.  Kříže, 
který v tomto roce prošel zásad-
ní rekonstrukcí. Byl opraven krov 
a střecha objektu. Přestřižení pásky 
provedl pan starosta Mgr. Stanislav 
Vacek, MPA, radní města Radek Vy-
styd, MPA, farář Angelo Scarano, 
Mgr. Bc. Marie Kuldová, zástup-
kyně NPÚ, pan Jaroslav Fuka, re-
staurátor. Celkové náklady akce se 
pohybují kolem 1,5 mil. Kč, z  toho 
dotace z  Ministerstva kultury činí 
200  tis.  Kč. V  následujícím roce 
se plánuje oprava fasády objektu 
a oprava zvonů.

 Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 
odbor místního rozvoje

Máme tu opět nový rok a město Dobříš má před 
sebou plno práce na úseku údržby veřejného 
prostranství – tedy městské zeleně, komunikací 
i městského mobiliáře. 
Co je největšími prioritami, by měly pomoci ur-
čit i výsledky jednání 5. kulatého stolu na téma 
údržby veřejného prostranství v našem městě 
ze dne 15. listopadu a dotazníkové šetření na 
téma „Myslíte si, že je Dobříš udržovaná?“. 

Jak jste na celkem 3 dotazníkové otázky odpo-
vídali? 
1)  Za největší problémy považuje 31 % dotazo-

vaných údržbu chodníků.

2)  45 % respondentů požaduje zvýšit četnost 
prací a kvalitu sekání trávy a údržby zeleně.

3)  Pro vyčlenění větších prostředků na údržbu 
města se vyslovilo 68 % dotazovaných.

Jsme rádi, že jste si našli čas na diskusi s námi 
a děkujeme za vaše názory, vynasnažíme se 
v rámci možností zaměřit se na nastíněné pro-
blémy a péči o veřejné prostranství zlepšit. 
Přeji vám hodně zdraví, rodinnou pohodu a spl-
nění všech přání v roce 2018!

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

 Duben:
• velikonoční jarmark
• čarovné odpoledne – divadlo pro děti
• odpoledne s dechovkou

 Květen:
• Dobříšské májové slavnosti
• jazzový podvečer

 Červen:
• přehlídka dobříšský rockových kapel
• setkání heligonkářů
• divadlo pro dospělé s promítáním

 Červenec:
• swingový večer
• staropražské písničky
• zábavné odpoledne – divadlo pro děti

 Srpen:
• odpoledne s dechovkou
• country večer
• vzpomínkový večer 1968

 Září:
• dětské odpoledne
• Svatováclavská slavnost
• folkový večer

 Říjen:
• pochod na Čtyřmezí – oslava 28. října

 Prosinec:
• 1. adventní trhy a koledy
• 2. adventní trhy a koledy
• 3. adventní trhy a koledy
• 4. adventní trhy a koledy

Dobříšské tržiště v roce 
2018 – plánované akce

Nové známky TKO  
pro rok 2018
Vážení občané, pro rok 2018 vydává Městský 
úřad Dobříš nové známky na odvoz komunální-
ho odpadu, viz foto. 

Při platbě na pokladně městského úřadu vám 
bude vydána příslušná známka podle četnosti 
svozů.
Pokud provedete úhradu poplatku přes ban-
kovní účet nebo složenkou na poště, můžete 
si známku vyzvednout pátý den od provedené 
platby na pokladně městského úřadu, případně 
v kanceláři finančního odboru v přízemí MěÚ 
Dobříš.
Výše poplatku zůstává stejná. Poplatek za ko-
munální odpad je třeba uhradit nejpozději do 
28. 2. 2018.
Před nalepením nové známky pro rok 2018 
je potřeba z nádoby odstranit všechny již ne-
platné známky.

Kateřina Vodrážková, 
referentka finančního odboru

Změny v likvidaci odpadů na území města  
od 1. 1. 2018
Zastupitelstvo města schválilo dne 22. 11. 2017 usnesením č. 30/24/2017/ZM obecně závaznou vy-
hlášku města Dobříš č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vyu-
žívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Dobříš. 
Hlavní změny, které byly touto vyhláškou schváleny, jsou dvě. V oblasti města, kde probíhá pytlový 
svoz tříděného odpadu, tj. území Malé Strany, se od 1. 1. 2018 bude svážet tento odpad každý sudý 
pátek (ne jako doposud každé pondělí). Pytle lze odkládat před domy v době od 6 do 8 hod.
Zároveň vyhláška upravuje odkládání některých druhů stavebních odpadů do stanoveného množ-
ství bezplatně na sběrném dvoře města. Tato možnost nově platí pouze pro fyzické osoby, mají-
cí na území města Dobříš trvalý pobyt (tj. s vyznačeným trvalým pobytem v občanském průka-
zu), které mají uhrazený poplatek na komunální odpad. Rada města dne 10. 10. 2017 usnesením 
č. 26/22/2017/RM rozhodla, že se tímto způsobem bude odebírat jen tento odpad:
- izolační materiál s obsahem asbestu,         
- objemný odpad (např. sedací souprava, židle, koberce, lina, matrace, zahradní nábytek, skříně).
Oba druhy v celkovém množství 50 kg/rok.
Zároveň zastupitelstvo města dne 22. 11. 2017 uložilo radě města usnesením č. 29/24/2017/RM roz-
šířit pytlový svoz tříděného odpadu na další lokality města od 1. 1. 2019. V průběhu roku 2018 tedy 
budou vhodné lokality vytipovány a zastupitelstvu města navrženy.

Ing. Alena Harmanová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí MěÚ Dobříš 

Údržba veřejného prostranství v roce 2018



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 5

Ošetření vrb u kina
Smuteční vrby u bývalého kina jsou napadeny ohňovcem obecným, jedná se o dřevokaznou hou-
bu, která napadá kmeny a kosterní větve stromů. Plodnice způsobují hnilobu, dřeva a tím výrazně 
zhoršují stabilitu celého stromu. Stejný případ je i u vrb v ul. Čs. armády, u kterých jsme v únoru 
roku 2016 provedli sesazovací řez, který vyvolal diskuzi občanů. Tímto článkem chceme předejít 
různým spekulacím o vandalech, ničení stromů apod.
Sesazovací řez se používá v případech možného statického selhání stromu a zároveň je zájem na 
jeho ponechání. Řezem se provede hluboká redukce primární koruny, dojde ke snížení těžiště stro-
mu, a tím se zvýší jeho stabilita, zároveň se dočasně prodlouží i obnoví funkční životnost ošetřených 
dřevin. Strom si vytvoří sekundární korunu, která se musí pravidelně kontrolovat a ošetřovat řezem. 
Vzhledem k výskytu dřevokazných hub budou muset být stromy dříve či později odstraněny.
Na vrbách u kina bude proveden sesazovací řez v termínu leden až únor, dle klimatických podmí-
nek. Při práci budou dodrženy arboristické standardy péče o přírodu a krajinu vydané AOPK ČR. 
Tento zásah byl projednán i schválen příslušným odborem výstavby a životního prostředí města.

Jaromír Milner, DOKAS Dobříš

V prosincovém čísle DL pokračovala výměna 
názorů mezi mnou a tajemníkem MěÚ panem 
Řechkou ohledně územního plánu a územních 
studií. Reaguji nyní na příspěvek, který pan Ře-
chka pojmenoval „Stručná reakce na příspěvek 
p. Vlnasové”, a okomentuji pouze jednotlivé 
body jeho příspěvku:
V bodě 1 se pan Řechka zásadně mýlí: Tvrdí, že 
při schvalování územního plánu Dobříše v roce 
2010 nebyla zaznamenána žádná negativní 
stanoviska ohledně zástavby lokality „Úvozová 
a Ke Bzdince“. To není pravda: Dne 9. 8. 2010, 
v  rámci veřejného projednání, podal Okrašlo-
vací spolek města Dobříše písemné připomín-
ky k návrhu územního plánu města Dobříš. 
Cituji: „K pokusům zařadit zástavbu v  této lo-
kalitě do ÚP došlo v minulých dvaceti letech 
již několikrát a pokaždé byla tato zástavba vy-
řazena z důvodu, že se jedná o zemědělskou 

půdu I. třídy ochrany. Vzhledem k tomu, že se 
nezměnila ani kvalita půdy ani české právní 
prostředí, navrhujeme vyřadit zástavbu v této 
lokalitě i letos…“
V bodech 2 a 3 s panem Řechkou souhlasím 
a  nikdy jsem netvrdila opak. Není mi zcela 
jasné, proč tyto body do svého příspěvku za-
řadil a proč se raději nevyjádřil k mému textu 
a v něm uvedeným argumentům. 
V bodě 4 pan Řechka v podstatě říká: Občané, 
nezajímejte se o to, zda jsou v Dobříši dodržo-
vány zákony, nekontrolujte práci zastupitelů, 
od toho je někdo jiný... Myslí tím soud? Kdo 
by tedy měl případně upozornit soud na to, že 
nejsou dodržovány zákony? V moderní demo-
kracii přeci role občana ve veřejně politickém 
dění není omezena pouze na cestu k volebním 
urnám jednou za čtyři roky. 

Jana Vlnasová, občan bez politické příslušnosti

O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města Dobříše 
s občany (pokračování)
V prosincovém čísle Dobříšských listů jsem ve svém příspěvku kritizoval to, jakým způsobem 
komunikuje vedení města Dobříše s občany. Paradoxně ve stejném čísle DL má slova podtrhl 
tajemník MěÚ pan Řechka tím, jakým způsobem zareagoval na příspěvek paní Vlnasové.
Paní Vlnasová rozporovala dřívější názor pana Řechky ohledně možnosti měnit zastavitelný po-
zemek zpět na pole a své stanovisko podložila třemi věcnými argumenty. Na to pan Řechka re-
agoval stylem, který lidová slovesnost označuje rčením „já o voze, ty o koze”. Ve svém příspěvku 
mluví obecně o územních studiích a územním plánu, avšak zcela ignoruje podstatu příspěvku 
paní Vlnasové.
Mně nezbývá než spekulovat, jestli bylo úmyslem pana tajemníka vyhnout se smysluplnému dia-
logu s občanem města nebo jestli se jedná pouze o jeho neobratnost v komunikaci.

Daniel Konopáč

Úřad v Dobříši je otevřený, pane Konopáči,
procesy a postupy, které musíme na radnici dodržovat, mají své zákonitosti a návaznosti. Snažíme 
se v maximální možné míře všechny obyvatele Dobříše informovat o tom, co je hlavní a důležité. 
K tomu nám slouží například web města, Dobříšské listy v papírové a online verzi, Facebook nebo 
online přenosy z jednání zastupitelstva. Občané se mohou účastnit nejen jednání zastupitelů, ale 
i kulatých stolů na daná témata. Že od nás odcházejí informace nadstandardním způsobem, do-
svědčuje i cena, kterou jsme v roce 2017 získali – „Přívětivý úřad“. 
Je mi jasné, že i přesto se najdou lidé, kteří nemají dostatečné praktické zkušenosti nebo potřebují 
k pochopení problematiky více času či více informací. V takovém případě jsme tu pro Vás, stačí se jen 
dostavit na osobní schůzku nebo zavolat či napsat mail s dotazem. Záleží na každém, jakou formu 
komunikace preferuje. Radnice je otevřená všem a podle mne není nutné zabírat prostor v Dob-
říšských listech ve chvíli, kdy je zapotřebí jen něco dovysvětlit nebo si zde řešit osobní problémy 
a útočit. Kdokoli ze zástupců vedení města a zaměstnanců, včetně mé osoby, je Vám i ostatním plně 
k dispozici – stačí si jen domluvit schůzku nebo zavolat. 

Radek Řechka, tajemník MěÚ

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 22. ledna 2018 vzpome-
neme nedožitých 70. naroze-
nin pana Jiřího Dvořáka. 
S láskou vzpomínají manželka 

a dcery s rodinami.

28. ledna 2018 uplyne 10 let, 
co nás navždy opustil pan 
Boris Netik. 

Všem, co vzpomenou, 
děkuje dcera Pavla 

a syn Pavel s rodinami.

Vyjádření k příspěvku tajemníka Řechky v 12/DL
M.A.P. a M.A.S.  
v roce 2017

V průběhu celého roku realizuje MAS Brdy–Vl-
tava projekt s názvem Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání ORP Dobříš. V rámci projektu spolu-
pracujeme se základními a mateřskými školami 
a dalšími organizacemi ve vzdělávání na Dob-
říšsku a Novoknínsku. V roce 2017 jsme zreali-
zovali řadu vzdělávacích seminářů. Podařilo se 
nám uspořádat seminář zaměřený na badatel-
sky orientovanou výuku, asertivní dovednosti 
a  podporu správné komunikace, supervizi, kri-
tické myšlení, psychohygienu a další. Pokračo-
vali jsme také v setkávání pracovních skupin 
složených ze zástupců mateřských, základní 
škol a aktérů v neformálním vzdělávání. Se čle-
ny pracovních skupin jsme připravili neinvestič-
ní projekt spolupráce škol s názvem Divadelní 
akademie pro 1. a 2. stupeň. Tento projekt jsme 
zvládli v září 2017 podat do výzvy na budování 
kapacit pro rozvoj škol II z OP VVV. V době psaní 
článku jsme bohužel ještě neznali výsledek hod-
nocení našeho projektu. V průběhu roku se také 
dvakrát sešel řídící výbor MAP, který předsta-
vuje rozhodovací platformu v procesu akčního 
plánování oblasti vzdělávání v území Dobříšska 
a Novoknínska a posvěcuje záměry škol (a zřizo-
vatelů) v investiční oblasti. Rádi bychom touto 
cestou poděkovali všem členům pracovních 
skupin a řídícímu výboru MAP za tvůrčí a přátel-
skou atmosféru, která při všech setkáních pano-
vala. Velmi si vážíme vašeho času, který s námi 
do aktivit projektu vkládáte.
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Knihovna v lednu: dílna, pohádka i výstava
S radostí a mírnou hrdostí si dovolujeme oznámit, 
že v závěru loňského roku jsme přivítali dvouti-
sícího čtenáře – tedy: čtenářku – naší knihovny: 
stala se jí paní Blanka Bláhová z Dobříše. 

Bylo nám potěšením předat paní Bláhové prů-
kazku na rok zdarma a pár drobných dárečků; 
doufáme, že se jí u nás bude líbit!

A aby se u nás líbilo i všem ostatním, připravi-
li jsme v tomto mrazivém měsíci pár hřejivých 
programů:

Výtvarná dílna s Jíťou: ZVÍŘÁTKA Z KOLÍČKŮ 
– pondělí 8. 1. od 12 do 17 hodin
Přijďte si za pomoci Jíti vyrobit veselá kolíčková 
zvířátka. Vstup volný, materiál zdarma.

Chvíle pro pohádku: TOBIÁŠ – čtvrtek 18. 1. 
od 17 hodin
Pozor, velká změna: místo obvyklého Divadla 
Knihovna lednovou Chvíli pro pohádku při-
chystalo Divadlo Dr. Ženatého! Dokáže Tobiáš 
s pomocí anděla zbavit Sáru démona, který ji 
sužuje? Vhodné tentokrát pro děti spíše až od 
6 let, vstup volný.

TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU:  
pondělí 22. – neděle 28. 1.
Jsou věci, které je dobré nezapomenout... Víte, 
že v poslední době k tomuto tématu vyšlo vel-
ké množství velmi zajímavých knih? Přijďte si je 
půjčit z knižní výstavy na výpůjčním pultě, a kdo 
si vyluští kvíz, dostane i malý dárek.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – středa 31. 1. na zám-
ku Dobříš
Po roce k nám opět zavítá vládkyně Písmenko-
vého království, aby zjistila, zda se noví prvňáčci 
už naučili aspoň trochu číst. Děti pak čeká slav-
nostní akt pasování na čtenáře a jako odměnu 
za svou pololetní snahu si kromě svého prvního 
vysvědčení odnesou i průkazku do knihovny na 
rok zdarma a pár drobných dárečků.

Mirek Salcman: STVOŘENÍ ČTYŘ ANDĚLŮ 
a jiná prkna: 1.–31. 1., dernisáž 18. 1. od 17 
hodin

Betonové plastiky i obrazy svébytného místního 
autora, který pracuje jako psychoterapeut a kro-
mě výtvarného umění se věnuje i hudbě a di-
vadlu. Doporučujeme vám program ve čtvrtek 
18. 1., který spojí předčasnou dernisáž s divadel-
ním představením (viz výše).

Pozor: KNIHOMRNĚ!
Již na únor chystáme zahájení cyklu speciálních 
programů pro nejmenší, který se hlásí k nové-
mu celorepublikovému projektu S KNÍŽKOU DO 
ŽIVOTA. 
Jedná se o krátké speciální programy pro rodiče 
s miminky, batolaty i dětmi až do 6 let. Budeme 
si hrát s rytmy, melodiemi, říkadly, budeme si 
prohlížet obrázkové knížky a doufáme, že děti 
ocení výtvarné, divadelní, pohybové i společen-
ské prvky knihomrněcích setkání.

Cílem programů je zejména zatraktivnit čtení 
a služby knihovny již nejmenším dětem, podpo-
řit vyjadřovací a intelektuální schopnosti dítěte 
a pomoci dítěti vytvořit si dobrý vztah k mateř-
skému jazyku.
Program trvá 30–60 minut a poskytneme vám 
komfortní zázemí: s kočárkem můžete až do od-
dělení, přebalovací pult, nočníček i vkládací WC 
prkénko máme a vše další vyřešíme.
A navíc jsme pro děti připravili malý dárek a prů-
kazku do knihovny na rok zdarma.
Setkání probíhají jednou měsíčně ve středu od 
10.00 do cca 11.00 v těchto termínech: 7. února, 
7. března, 4. dubna, 2. května, 3. října, 7. listopa-
du a 5. prosince.

WEBOVKY V NOVÉ PODOBĚ
Podívejte se na www.knihovnadobris.cz. Pro-
hlížet naše nové stránky je fakt zábava!

Výtvarná dílna s Jíťou: (FOTO)RÁMEČEK NA 
MÍRU – pondělí 5. 2. od 12 do 17 hodin
Přineste si vaši oblíbenou fotografii či obrázek 
a Jíťa vám pomůže na ni vytvořit originální rá-
meček. Vstup volný, materiál zdarma.

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, mějte na 
paměti, že nejlépe ze všeho vás zahřeje kočka, 
pes a dobrá kniha. Máme jich tu dost (až na ty 
kočky) a těšíme se na vás 6 dní v týdnu (kromě 
čtvrtka)! 

Krásný leden vám za všechny z knihovny 
přeje Romana Bodorová

Další velice dobrou a pozitivní zprávu připravi-
lo vedení obce Drhovy svým občanům před le-
tošními Vánocemi. V loňském prosinci se mohla 
obec pochlubit vyřízením dotace a započetím 
rekonstrukce budovy školky za 5,5 mil. Kč. Ško-
la je již od září v provozu a slavnostně ji otevře-
la paní ministryně pro místní rozvoj Ing. Karla 
Šlechtová, společně s místopředsedkyní hnutí 
STAN paní Věrou Kovářovou.
V prosinci letošního roku se zase občané na 
veřejné schůzi dozvěděli z úst starosty obce 
p. Jiřího Maška o vyřízení stavebního povolení 
a také o dotaci na výstavbu čističky a kanali-
zace odpadních vod. Celá tato investice vyjde 
na 25 mil. Kč, z toho 13 mil. je dotace z Minis-
terstva životního prostředí, 10 mil. Kč je spolu-
účast obce a necelé 2 mil. Kč budou přípojky, 
které si budou občané hradit sami. 
„Ještě vyřizujeme dotaci na přípojky na veřejné 
části, a to u Středočeského kraje,“ říká místosta-
rostka obce paní Helena Šimková. „Uvidíme, 
jestli i kraj naši výstavbu podpoří.“
Je také již podepsána smlouva o provedení díla 
se zhotovitelem, kterým je Šindler, důlní a sta-
vební společnost, která je svou prací zárukou 
kvality.
„Do konce roku 2018 by měla být výstavba 
kanalizace dokončena a všechny komunikace 
a  obecní pozemky s tím spojené budou uve-
deny do původního stavu. Poté bude zahájen 
zkušební provoz ve spolupráci s VHS Dobříš, 
která také byla všem přípravným pracím nápo-
mocna. Velký dík za všechny projekty ke stavbě 
patří Ing. Václavu Urešovi z Příbrami,“ dodává 
ještě starosta.
Občané menší obce Homole, která patří pod 
OÚ Drhovy, budou moci čističku využívat za 
zvýhodněnou cenu.
Takže přejeme vedení obce, aby se hlavní akce 
roku 2018 podařila.

Jiří Mašek, 
starosta obce Drhovy 

V Drhovech budou mít 
kanalizaci

Uzávěrka příspěvků  
do únorového vydání Dobříšských listů  

bude 19. ledna 2018.  
Příspěvky do online verze Dobříšských 
listů můžete zaslat kdykoli v průběhu 

měsíce na adresu redakce DL. 
 

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

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

Online verzi Dobříšských listů  
najdete na nových webových stránkách  

www.DLonline.cz

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

tel.: 318 533 311 
www.mestodobris.cz 

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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KULTURA LEDEN

 � 11. 1. Vernisáž výstavy: Zvíře – Barbora Fau-
sová (sochy) a Miloslav Muškát (zoologické 
ilustrace)

Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní ve čtvrtek 11. ledna 2018 od 18 hod. Vý-
stava potrvá do 11. 2. 2018. Otevřeno po–čt  
8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, ne 
14–16 hod.

 � 12. 1. Michal Prokop Trio – koncert
Trio lídra kapely Framus Five Michala Prokopa, 
nadžánrového kytaristy Luboše Andršta a ne-
méně všestranného houslisty Jana Hrubého 
vzniklo v roce 1987. K jeho zvuku a stylu při-
spěli všichni členové stejným dílem. Písničkový 
základ je rozšířen Andrštovými zkušenostmi 
s blues a jazzem i osobitou hrou a klasickým 
hudebním vzděláním Jana Hrubého na elektri-
fikované housle. Michal Prokop – pro mnohé 
kritiky a fanoušky nepřekonatelný zpěvák, 
který svou plodnou hudební kariéru, jež bývá 
spojována s kapelou Framus Five a hudebními 
žánry blues, rock a soul, zahájil už v době vyso-
koškolských studií v 60. letech. 

Luboš Andršt – vynikající bluesový kytarista. 
Od 70. let člen skupin Framus Five, Energit, Jazz 
Q Martina Kratochvíla. Spoluprácuje s Emilem 
Viklickým. V r. 1980 zakládá svůj Luboš Andršt 
blues band. Po revoluci obnovuje spolupráci 
s Michalem Prokopem. 
Jan Hrubý – renesanční postava českého rocku 
a nadžánrový houslista par excellence. V roce 
2012 byl Hrubý čtenáři časopisu Rock&Pop 
zvolen do tzv. Československé superskupiny 
(Střihavka–Pavlíček–Kulhánek–Dragoun–Hru-
bý–Meier), s níž aktuálně také vystupuje a která 
bude hudebním hostem DMS 2018.
Společenský sál KD, pátek 12. 1. 2018 od 
20 hod. Vstupné: 190/230 Kč (předprodej/na 
místě). Předprodej vstupenek od 1. 12. 2017 
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302.

 � 26. 1. Timudej – koncert
Kapela Timudej, v jejíž hudbě se objevuje řada 
hudebních vlivů jako ska, world music a latina, 
vznikla kdysi jako studentská zábava. Postupem 
času projela skoro všechny kluby u nás a slavila 
úspěchy na řadě festivalů. Po dlouhé odmlce vy-
dala kapela v roce 2016 své třetí album Ještěně. 
Album je věnováno opět ženám – ne náhodou 
nese řada písní názvy po svých klíčových po-
stavách – Minea, Niké, Surikata, María, Rita Mit-
souko, Ještěně... Každý z jedenácti příběhů má 

Připravujeme na únor 2018

 9. 2. Echoes of Pink Floyd – koncert – fa-
noušci originálu i kapely samé se mohou tě-
šit na hudební pecky léty prověřené.
16. 2. Vernisáž výstavy: Jiří Čujan (fotogra-
fie, konceptuální sochařství) – do 18. 3. 2018
23. 2. Koncert „Gabriela Beňačková – le-
genda světové opery“. Zrcadlový sál zámku 
Dobříš. V programu vystoupí společně s  te-
noristou Jakubem Pustinou a za klavírního 
doprovodu docentky Janáčkovy akademie 
múzických umění Marty Vaškové. Předprodej 
vstupenek v Informačním středisku Dobříš.

svou hlavní hrdinku, která je bez výjimky velmi 
silnou osobností. Hudebně album Ještěně sku-
pinu Timudej posunulo ještě dále k tanečním 
vodám celého světa a po textové stránce se vy-
žívá v různorodosti jazyků. Timudej sice hovoří 
rafinovaným jazykem, ale jeho členové zůstávají 
obyčejnými kluky, kteří rádi hrají pro své vlast-
ní a okolní potěšení. Jejich hudba je především 
o tanci, libém prožitku a radosti ze života.
Společenský sál KD, pátek 26. 1. 2018 od 
20.30 hod. Vstupné: 160/190 Kč (předpro-
dej/na místě). Předprodej vstupenek od 4. 1. 
2018 v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace 
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dob-
říše, na tel.: 318 521 302.

Předprodej koncertu Michal Hrůzy v KD Dob-
říš bude zahájen 16. ledna 2018 v Trafice 
u Davida.
Vstupné: 250 Kč (předprodej); 300 Kč (na místě).
Zpěvák a vyhledávaný skladatel Michal Hrůza 
slaví 20 let na české hudební scéně. K narozeni-
nám si nadělil desku „Sám se sebou“, se kterou 
se vydal na koncertní turné. 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu 
hraček Dobříš na zámku
Srdečně vás zveme na již  
tradiční nedělní tvoření do 
muzea hraček.
Tentokrát si děti mohou při-
jít vyrobit kouzelného draka, 
který chrlí „oheň”.
Neděle 21. 1. 2018. 
Tvořit budeme od 12.30 do 16 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně. 

Tříkrálová sbírka 2018 
v Dobříši a okolí
Součástí vánočních svátků v jejich závěru je 
slavnost Tří králů. Od východu přišli tři mudrci, 
aby se poklonili nově narozenému Králi v jeslič-
kách a darovali mu zlato, kadidlo a myrhu. Po 
staletí chodili malí koledníci jako tři králové dům 
od domu, nesli radostnou zvěst, zpívali koledy 
a za odměnu dostávali vždy něco na zub. Chari-
ta ČR navazuje na tuto tradici a posledních osm-
náct let posílá k našim dveřím koledníky s pros-
bou o  příspěvek pro naše potřebné s  přáním 
dobrého nového roku. Římskokatolická farnost 
v  Dobříši a Farní charita Starý Knín se do této 
akce každoročně zapojují. Koledníci s vedoucím 
starším 15 let procházejí město a okolní vesnice, 
oslovují kolemjdoucí a klepou a zvoní na dveře 
bytů, aby pozdravili lidi dobré vůle, popřáli vše 
dobré v  novém roce a poprosili o finanční pří-
spěvek do kasičky s logem charity na Tříkrálo-
vou sbírku. Letos se zapojí celkem 20 skupinek. 
Koledovat se bude v Dobříši, ve Staré Huti, ve 
Svatém Poli a Lhotce, také v Obořišti, Rosovicích 
a Dlouhé Lhotě.
Potkáte-li naše koledníky, prosím buďte k nim 
vstřícní, oni obětují svůj čas pro druhé. Z výtěž-
ku této sbírky tak můžeme pomoci našim soci-
álně slabším spoluobčanům a charitativním or-
ganizacím v našem okolí, které se starají o děti, 
seniory i zdravotně postižené.
Předem děkuji všem, kdo otevřou svá srdce 
a  pomohou tak těm, kteří jsou v nouzi či mají 
jiné sociální a zdravotní problémy. O výsledku 
sbírky budeme informovat v DL i na www.far-
nostdobris.cz.
Deo gratias.

Jana Svobodová, ředitelka FCH Dobříš

Retro aneb Co prarodiče 
málem vyhodili 

Třída kvarta Gymnázia Karla Čapka Dobříš se 
zapojila do soutěže pořádané Národním muze-
em a Slovenským národním muzeem s názvem 
„100 let Československa v naší škole“. Úkolem 
studentů je uspořádat výstavu zdánlivě oby-
čejných věcí z období společného státu Čechů 
a  Slováků. Porota složená z autorského týmu 
poté vybere skupinu, která získá dvoudenní 
zájezd do Bratislavy.
Dobříšští studenti na tomto projektu pracují již 
od konce září, kdy společně se svými rodinami 
našli různé předměty z období před vznikem 
samostatné České republiky.
Retro exponáty budou možná dobře známé 
nejen starším ročníkům. Uvidíte například ob-
lečení, elektroniku a hračky, které v době tota-
lity byly běžně k dostání nebo naopak obtížně 
dostupné.
Tímto bychom vás rádi pozvali do Muzea Dob-
říš, abyste zavzpomínali na vaše mládí nebo 
poznali, jak žili vaši rodiče či prarodiče. Výsta-
va bude probíhat od 12. ledna do 15. února 
2018 v Kopáčkově domě na Mírovém náměstí 
v Dobříši. 

Barbora Veselá, 
studentka 
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Krabice od bot 

Naše škola se do projektu Krabice od bot při-
pojila již potřetí, přičemž tento rok pro nás 
byl z hlediska organizace náročnější, protože 
od května probíhá rekonstrukce celé budovy. 
Vzhledem k tomu, že téměř nemáme žádné 
skladovací prostory, byly dárky po celou dobu 
shromažďovány ve třídách a teprve v den ode-
vzdání panu Samuelu Hejzlarovi z Českobratr-
ské církve evangelické jsme vše snesli do vesti-
bulu školy pod školní vánoční strom. Sledovat, 
jak kupy balíčků ve třídách rostou, byla radost 
hlavně pro samotné děti. Některé nosily krabi-
ce dárkově zabalené už z domu, v některých 
třídách se dohodli, že je zabalí společně např. 
v hodinách pracovního vyučování. V krabicích 
byly dárky jak pro ty úplně nejmenší děti, tak 
i pro dospívající. Mezi jinými např. kostky Lego, 
puzzle, kosmetika, bižuterie, knížky, oblečení, 
karty, deskové hry a mnoho dalších. Většinou se 
jednalo o věci, kterým už naše děti odrostly, ale 
jsou pořád ve výborném stavu, ale v mnohých 
případech rodiče nakoupili i nové věci.
Přes ztížené podmínky při skladování balíčků se 
nám podařilo nashromáždit na dvě stovky dár-
ků. Moc děkujeme všem štědrým dárcům.

Mgr. Monika Housková

Naše cesta do Belgie

Díky našemu krásnému umístění v soutěži 
s  europoslancem Petrem Ježkem jsme se na 
přelomu listopadu a prosince zúčastnili pozná-
vací cesty do předvánoční Belgie. Každý den 
jsme měli perfektně naplánovaný program 
včetně osobního a vzdělávacího času. Hlavním 
bodem zájezdu byla prohlídka Evropského 
parlamentu v Bruselu, kde jsme měli možnost 
podívat se přímo do zasedací místnosti a více 
se poučit o její funkčnosti a o průběhu zasedá-
ní. Potkali jsme se tu osobně i s europoslancem 
Petrem Ježkem.
V ostatních dnech jsme navštěvovali památky 
na různých místech, viděli jsme například krás-
ně osvětlené náměstí včetně speciální světelné 
show a sochu známého čůrajícího chlapečka 
v hlavním městě Belgie, ve Frankfurtu nad Mo-
hanem jsme měli možnost podívat se na jeden 
z nejvyšších mrakodrapů tohoto města a  za-
koupit si speciality na vánočních trzích. Také 
nám neutekla návštěva nádherných historic-
kých měst Bruggy, Antverpy a Lovaň, kde jsme 
byli po celou dobu zájezdu ubytováni.
Celou poznávací cestu jsme si moc užili a doufá-
me, že budeme mít možnost ještě někdy Belgii 
navštívit, protože za to rozhodně stojí!

Tamara Jitka Křížková, 8.C

Naši žáci opět v kraji – florbal  
1. stupeň
Dne 24. listopadu se v Novém Kníně konal flor-
balový turnaj, na kterém si naši žáci vybojovali 
postup do krajského kola. První utkání chlapci 
vyhráli 10:3 nad ZŠ Sedlčany, druhé 7:1 nad 1. ZŠ 
Příbram. Po těchto utkáních jsme postoupili ze 
základní skupiny a čekal nás rozhodující zápas 
s Novým Knínem.

Ohlédnutí za koncem 
roku 2017…
Měsíc prosinec je ve škole spo-
jený s předvánočními akcemi. 
V tom loňském jsme si trochu 

pospíšili a předběhli jsme i 1. adventní neděli. 
Již 30. listopadu se konala tradiční akce školy 
„Adventní setkání“. Rodiče i prarodiče našich 
žáků, ale i další příznivci školy si nejen poslechli 
vánoční písničky našich „sborečků“, ale také na-
koupili vánoční výrobky žáků naší školy a počka-
li si i na závěrečný ohňostroj. 

5. prosince chodil ve škole Mikuláš. Jako každo-
ročně navštívil také Domov seniorů v Dobříši, 
abychom alespoň trochu potěšili jeho oby-
vatele, zazpívali si s nimi a rozdali malé dárky. 
V průběhu prosince se ale konala i řada dalších 
akcí. Nejmladší žáci si sami vyfoukli skleněnou 
ozdobu na stromeček a byli společně krmit 
lesní zvěř. Čtvrťáci se vydali do národopisného 
muzea v Praze za vánočními tradicemi, třeťáci 
do Sladovny v Písku a druháci do hornického 
domku v Příbrami. Některé třídy se zúčastnily 
vánočních dílen v dobříšském muzeu a před-
školáci si vyzkoušeli techniku drátování. Žáci 
2. stupně navštívili předvánoční Prahu, byli na 

I ten kluci zvládli, vyhráli 11:0 a postoupili do 
krajského kola. Ve všech zápasech chlapci 
předvedli pěkné sportovní výkony a postup do 
krajského kola je určitě zasloužený. Naši školu 
reprezentovali žáci: Ondřej Panuška, Vít Kořínek, 
Tomáš Obermajer, Jan Matějček, Vojtěch Dra-
goun, Sebastian Jager, Jan Černý, Lukáš Micka, 
Václav Vlček a Miroslav Bureš. Kluci se do kraj-
ského kola moc těší, tak jim přejeme, aby zlomili 
vaz a užili si další florbalový svátek.

Mgr. Václava Petrásková
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MILÍ PŘEDŠKOLÁCI, 
ZVEME VÁS SPOLEČNĚ S RODIČI NA 

v úterý 16. 1. 2018 v 16.00 hodin.

Přijďte se podívat a vyzkoušet si,  
jak se u nás učíme. 

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.

HRAVÉ UČENÍ

exkurzi v  Přerově nad Labem, kde je skanzen 
lidové architektury, a vyrobili si dárky pro své 
blízké. Znalost německého jazyka pak využili při 
návštěvě Drážďan. 
Měsíc prosinec byl také ve znamení charitativní 
akce. Akci jsme pořádali již potřetí a žáci donesli 
dohromady 187 krabic s vánočními dárky pro 
děti, kterým rodiče vánoční dárek nemohou 
z  různých důvodů koupit. Toho, že myslí nejen 
na sebe, si moc vážíme. Děkujeme také jejich 
rodičům, kteří je v akci podpořili.
Všem přejeme pohodový rok 2018 a kolem sebe 
samé šťastné a spokojené děti i dospělé.

Za zaměstnance školy 
B. Pallagyová 

Jak se učí v lese
Lesní komunitní škola Dítě 
v  lese má za sebou první polo-
letí své existence. Čas letí rych-

leji než voda v potoce a nestačíme se divit, co 
všechno už se děti naučily. Ve výuce, která je 
rozdělena na etapy, jsme se věnovali především 
kreslení forem, na které navazuje nácvik psaní, 
které doplňujeme zkoumáním čísel. 

Vytváříme si vlastní učebnice, ve kterých pro 
každé jednotlivé písmenko nejdříve odvodíme 
jeho tvar pozorováním podobné formy v příro-
dě. Po pečlivém vypodobnění tvaru písmena 
zaznamenáme pomocí obrázků příběh, který si 
ke každému písmenku vyprávíme. Písmenka se 
neučíme psát jen do našich sešitů/učebnic, ale 
také je prožíváme celým tělem. Píšeme je různý-
mi končetinami do písku, vyšlapáme je do jehli-
čí, tvarujeme je i ve vzduchu. 

Podobně trénujeme také čísla a početní úkony. 
Nevěřili byste, jak kreativně dětí umí vymýšlet 
například varianty na početní řady. Vlastní pohyb 
považujeme za podstatný „učební materiál“. Ne-
jen v matematice, ale i v ostatních disciplínách 
se snažíme zachytit i tu část jevů, která není 
při běžném pohledu viditelná. Napadlo by vás 
třeba, že význam čísla jedna se dá vyjádřit také 
jako jednota nebo jako planeta Země? Nebo že 
trojka může vyjadřovat rodinu s prvorozenětem 
a čtyřka síly světových stran? 
Jednotlivé předměty, které všichni známe z na-
šich školních let, se v naší lesní škole vzájemně 
prolínají nejen mezi sebou, ale také je propoju-
jeme se vším, co pozorujeme a prožíváme při 
našem častém pobytu v přírodě. Komunikovat 
v anglickém jazyce se učíme v jedinečném pro-
středí Terra Farmy s rodilou Kanaďankou Betha-
ny, která nám přitom pomáhá proniknout do 
tajů všeho dobrého, co se dostává na náš stůl. 
Ani na naši jurtu, která je zázemím školy, neza-
pomněl Ježíšek se svými dárky. A tak se po Vá-
nocích učíme hrát na darované ručně vyráběné 
pentatonické flétny. Užíváme si i radovánky spo-
jené se zimou. Pravidelně bruslíme se zkušený-
mi hokejisty na příbramském stadionu a v úno-
ru nás čeká týdenní lyžařský pobyt na Šumavě. 
Pokud se k nám chcete podívat, zavolejte nám, 
že přijdete na některý ze dnů otevřených vrátek, 
vždy poslední pátek v měsíci (třeba už 26. 1. 
2018). Nebo se podívejte na naše stránky www.
skolavlese.cz, jestli zrovna nezveme veřejnost 
na společné úterní vyrábění. 
Těšíme se na vás

Barbora Pecháčková Uchytilová

Světlušky z Lampyris na celostátní umělecké soutěži

Letos, stejně jako každé dva roky, 
se sjely družiny světlušek a vlčat 

z celé republiky, aby předvedly své dovednosti 
v oblasti divadla, zpěvu a výtvarné činnosti na 
skautské soutěži Umělecká šestka. Letošní roč-
ník se konal v Mostě a naše dobříšské světlušky 
byly výraznou částí celého průběhu akce – ne-
jen co do počtu, ale i schopnostmi. Zúčastnily 
se totiž všech tří kategorií. Ve všech zazářily 
a  získaly krásná ocenění a dárky, ze kterých 
měly velkou radost. Soutěž probíhala celou 
sobotu a  světlušky díky tomu poznaly velkou 
část města. 
Večer, kromě samotného vyhlášení výsledků, byl připraven zábavný program pro všechny děti, který 
nakonec bavil i dospělé. Přišel se na nás podívat kouzelník, od nějž si každý mohl odnést vytvaro-
vaný balonek, a po jeho odchodu následovala laser show, která sklidila velké nadšení. Děti večer po 
celém dni se spánkem neměly problém :). V neděli si za odměnu každý oddíl mohl vybrat, kam by 
rád šel. Není asi překvapením, že my jsme šly prozkoumat místní aquapark. 
Myslím, že celá akce měla hezkou atmosféru, děti si to moc užily a celý program jim byl hezky uzpů-
soben. Děkujeme a moc se těšíme na další ročník.

Vedoucí 2. roje Lampyris Dobříš

Městská hra 
Vezah

Do našeho města přijel slavný principál Berlino 
se svým cirkusem pro nové umělce. Do městské 
hry Vezah, uspořádané na motivy cirkusu, se 
zapojilo mnoho mladých nadšených lidí, kteří 
předvedli svůj herecký talent. Jejich úkolem 
bylo oběhnout v limitovaném čase stanoviš-
tě, umístěná po městě Dobříš, získat potřebné 

rekvizity a v závěru secvičit a předvést cirkuso-
vé představení. Nejlépe porotou ohodnocení 
cirkusáci získali hodnotné ceny. Po vyhlášení 
výsledků následoval turnaj v deskové hře Samu-
rajský meč.
Hru i činnost oddílů podporuje město Dobříš.

Za tábornický oddíl Zlatý list a skautský oddíl 
Minnehaha Vojtěch Kunc, Adam Černý, 

Gita Otavová, Dominika Syručková
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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

Zámek Dobříš

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

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

Program leden 2018

1. 1. – 31. 1. 2018 – Výstava jesliček Příbram-
ských betlémářů. V rámci prohlídky I. okruhu 
– Zámecké expozice, vstupné dle ceníku.
7. 1. 2018 – Novoroční koncert dětského 
souboru Musica Marcato. Konírna – zámek 
Dobříš, vstupné: dobrovolné.
1. 1. – 13. 1. 2018 – Výstava Andělé, víly 
a  jiné bytosti. Galerie JCM, vstupné: 40 Kč / 
osoba.

V neděli 7. 1. od 17.00 zveme na Tříkrálový 
koncert, na němž zazní vánoční zpěvy známé 
i  méně známé v podání Dobříšského chrámo-
vého sboru. V Pastoračním centru sv. Tomáše 
v Dobříši, vstupné dobrovolné.
V neděli 10. 1. od 10.00 zveme na vernisáž vý-
stavy „Naši“. Děti z tvořivého kroužku Barvič-
ka představí portréty babiček, dědečků a star-
ších lidí ze svého okolí. V Pastoračním centru 
sv. Tomáše. Výstava potrvá do 18. 2.
Od 7. do 13. ledna bude probíhat „tříkrálové 
žehnání domů“. Podle tradice, běžné v Itálii 
i jinde, bude tato možnost také na Dobříši. 
Všichni, kdo by měli zájem o požehnání 
svého bytu či domu, se mohou zapsat do 
seznamu v kostele (vzadu na lavici) nebo se 
domluvit v kanceláři v Pastoračním centru 
sv. Tomáše. 
V pátek 19. 1. od 19.30 zveme na ekumenic-
kou bohoslužbu do Pastoračního centra sv. To-
máše. Po ní bude následovat společenský večer 
obou farností – evangelické a katolické.

Slavnostní zakončení projektu v městečku Gharb 
na ostrově Gozo (Malta)

Ve dnech 30. 10. – 2. 11. se město Dobříš stalo 
hostitelem účastníků projektu Town Twinning 
– Partnerství měst. Delegace tvořená z repre-
zentantů několika zahraničních měst (Gharb – 
Malta, Gerano a Ortezzano – Itálie, Vila da Lousa 
– Portugalsko) navštívila naše město a také jeho 
okolí (Příbram a Praha). Cílem projektu, který po-
kračuje už druhým rokem a spojuje dohromady 
6 zemí (kromě již zmiňovaných a pro tentokrát 

hostitelského Česka také Irsko a Polsko), 
je výměna zkušeností a sdílení problémů 
a jejich řešení na úrovni menších měst.
Dobříšský spolek E-Plus, který je part-
nerem tohoto mezinárodního projektu, 
připravil pro 60 hostů bohatý program, 
jehož součástí byla návštěva příbramské 
Svaté Hory a účast na slavnostních bo-
hoslužbách, návštěva dobříšského Domu 
nad vodou a chráněné dílny Rukama No-
hama. Mnozí hosté podpořili jeho činnost 
nákupem hezkých textilních výrobků 
v  obchůdku dílny. Následovala návštěva 
Muzea Dobříš, kde hosté získali mnoho 

zajímavých informací o historii našeho města. 
Uskutečnilo se také neformální setkání předsta-
vitelů měst se starostou města Dobříše panem 
Mgr. Stanislavem Vackem v kavárně Abeles.
Po návštěvě pekárny a potravin Bedřich, spoje-
né s ochutnávkou místních výrobků a specialit, 
se celá delegace přesunula na dobříšský zámek, 
kde díky velkorysosti a vstřícnosti ředitele zámku 
pana Krejcárka proběhla komentovaná prohlíd-
ka zámeckých interiérů s anglickým výkladem.
Formálním vrcholem pobytu hostů na Dobříši se 
stalo setkání v kulturním domě, kde město Dob-

říš zastupovala radní Mgr. Petra Neubergerová. 
Přednášku o památkové péči ve Středočeském 
kraji připravil pan Zdeněk Neustupný. Součástí 
večera bylo také zhlédnutí krátkého propagač-
ního fi lmu o Dobříši, výstavka grafi ckých listů 
inspirovaných příbramskou Svatou Horou a Pra-
hou dobříšského výtvarníka Miro Pograna a na 
závěr koncert středověké hudby v podání dua 
Con Amore. Není bez zajímavosti, že oba hráči 
hrají na kytary, které postavil pan Tuláček, rov-
něž občan Dobříše. Díky nasazení nejen členů 
spolku E-plus proběhl tento bezesporu organi-
začně a logisticky náročný program ke spokoje-
nosti všech účastníků projektu. Celodenní výlet 
do Prahy, kdy měli hosté možnost si historické 
centrum města prochodit a zažít jeho neopako-
vatelnou atmosféru, zakončil program projektu 
na území České republiky. Následující ráno se 
celá skupina, obohacená o čtyři účastníky z Čes-
ké republiky, přesunula na východ Polska, kde 
projekt pokračoval v následujících třech dnech 
a jehož cílem bylo partnerské městečko Korycin. 
Několikaletý projekt „Town Twinning“ se slav-
nostně uzavřel na konci listopadu na ostrově 
Gozo u Malty.

Jitka Pogranová, spolek E-plus

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …

Vánoce jsou již nenávratně pryč, ale kdo nesti-
hl navštívit v předvánočním shonu výstavu 
jesliček spolku Příbramských betlémářů, určitě 
může přijít ještě během měsíce ledna. K vidění 
jsou překrásné ručně vyřezávané, keramické či 
chlebové betlémy. A děti potěší opět oblíbený 
dětský betlém s postavičkami z večerníčků.
Také můžete vidět jedinečný dobříšský betlém, 
který potěší nejen obyvatele Dobříše. Výstava 
jesliček je ke zhlédnutí v rámci prohlídky I. okru-
hu – Zámecké expozice (vstupné zůstává stejné). 
První lednový víkend zámek Dobříš pořádá 
novoroční koncert dětského souboru Musi-
ca Marcato pod vedením Veroniky Kopecké. 
Na koncertě zazní skladby Ch. W. Glucka, G. F. 
Händela a úpravy vánočních koled. Koncert se 
koná v Konírně zámku Dobříš v 16 hodin. Vstup-
né dobrovolné. Vokálně-instrumentální soubor 
vznikl na jaře roku 2016 a tvoří ho již téměř dva-
cet dětí ve věku od pěti do čtrnácti let.
Do poloviny ledna můžete také ještě zhléd-
nout výstavu Andělé, víly a jiné bytosti v Ga-
lerii JCM.
V novém roce nás čeká projekt: Zámek Dob-
říš – Revitalizace zámecké oranžérie a fran-

couzského parku, který je spolufi nancován 
Evropskou unií. Cílem projektu bude celková 
revitalizace zámecké oranžérie a obnova iluziv-
ní malby, restaurování 4 soch, obnova francouz-
ského parku a digitalizace památky. Projekt 
bude probíhat do roku 2020 a francouzský 
park bude do té doby pro veřejnost uzavřen.
Veškeré informace o kulturním i jiném dění se 
dozvíte na našem webu nebo telefonním čís-
le. Vaše dotazy rádi zodpovíme i v návštěvním 
centru přímo na zámku, kde jsme pro vás každý 
den od úterý do neděle. Přejeme vám krásný 
a úspěšný rok 2018.

Town Twinning

 Pozvánka na volební členskou schůzi

Výbor MFK Dobříš zve všechny své členy, rodiče mladých fotbalistů i příznivce na řádnou 
volební schůzi, která se koná v klubovně na hřišti V Lipkách 16. 1. 2018 od 18 hodin.

 Pozvánka na volební členskou schůzi
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S Aerobik studiem Orel Dobříš letošní 
předsevzetí zvládnete!

Farní charita Starý Knín pomáhá v Dobříši. 
Poděkování všem, co nás podporují.
Tisíce hodin věnovaných pomoci rodinám ve složité životní situaci, stovky originálních výrobků, de-
sítky rozzářených dětských tváří a jedno velké stěhování. Tak by se dal popsat rok 2017 pro Farní 
charitu Starý Knín v Dobříši. V minulém roce jsme slavnostně otevřeli nové centrum našich činností, 
které místní obyvatelé mohou využívat. V Domě nad vodou (Pražská 271) najdou pomoc přede-
vším rodiny s dětmi, které řeší nejrůznější problémy – od sociálních po psychické. Už čtvrtým ro-
kem v rámci sociálně aktivizační služby nabízíme mimo jiné bezplatné konzultace s terapeutem, 
speciálním pedagogem a právníkem. V létě pořádáme výlety pro sociálně znevýhodněné rodiny, 
příměstské tábory, během školního roku pak dětskou skupinu, dětský klub, volnočasové kroužky 
a doučování. Zajišťujeme také potravinovou pomoc a koordinaci veřejné služby. V novém centru 
realizujeme i tvořivé dílny pro širokou veřejnost nebo odborné semináře nejen o výchově dětí. 
V krámku Rukama Nohama lze zase každý všední den nakoupit krásné a originální textilní výrobky, 
které šijí sociálně znevýhodnění lidé z Dobříše a okolí. V šicí dílně jsme vytvořili osm pracovních 
míst. V letošním roce budeme pomáhat i rodinám, které pečují o handicapované dítě.
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří nás podporují finančně i materiálně a myslí na nás ve 
svých modlitbách. Není vás vůbec málo – jak jednotlivců, tak organizací. Vy, kdo jste dobrovolně 
pomohli při stěhování i slavnostním otevření, přispěli do kasičky v DM drogerii, věnovali oblečení 
či hračky pro naše klienty v tísni či krásné látky do dílny, kdykoli nezištně pomáháte, je-li potřeba, 
nebo nakupujete v krámku.
Naše služby můžeme realizovat i díky finanční pomoci Středočeského kraje, v rámci projektu Podpo-
ra vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji, a MPSV, Dotačního programu Rodina.
Za pomoc jsme vděčni.

Mgr. Noemi Trojanová

V orlovně jsme uspořádali před vánočními 
svátky akci Týden otevřených dveří. Od pondělí 
11. do pátku 15. 12. se mohli přijít rodiče, pra-
rodiče, sourozenci i další kamarádi podívat na 
jednotlivé lekce dětských sportovních kurzů.
Dali jste si do nového roku předsevzetí? Rádi 
byste se letos překonali a dokázali si své cíle spl-
nit? My vám s tím rádi pomůžeme. I v roce 2018 
pro vás nabízíme 6 dní v týdnu širokou škálu lek-
cí pro dospělé nebo jedinečný trend ve cvičení 
Bodytec.
V lednu otevíráme nové tříměsíční kurzy Mimi-
nek, které budou probíhat od ledna do března. 
Nově rozšiřujeme nabídku o kurzy miminek od 
12 do 18 měsíců. Přijďte vyzkoušet se svými ma-
lými ratolestmi tyto kurzy.
Miminka 1 (3–6 měsíců) – čtvrtek od 9.30 hod.
Miminka 2 (6–9 měsíců) – úterý od 9.30 hod. 
Miminka 3 (9–12 měsíců) – úterý od 10.45 hod.
Miminka 4 (12–18 měsíců) – středa od 9.30 hod.

Od února navíc do některých dětských spor-
tovních kurzů přijímáme nové děti. Aktuální 
informace vždy naleznete na internetových 
stránkách www.aerobikdobris.cz a facebooku 
našeho studia. Za celý tým ASOD vám do nové-
ho roku 2018 přejeme hodně sil, a to především 
ke cvičení! 

Tým lektorů ASOD

Škola Taekwon-Do ITF 
GBHS opět nejlepší v ČR
V moderním korejském bojovém umění 
Taekwon-Do ITF se každoročně na podzim 
konají dva ze tří nejvýznamnějších závodů 
v roce, a sice 2. kolo soutěže středisek talen-
tované mládeže a mistrovství České republi-
ky. Letos obě klání probíhala ve sportovním 
areálu Nymburk, zazávodili si zde jak starší, 
tak i ti nejmenší z nás.
Prvně zmiňované závody probíhaly 14.–15. 10. 
2017, zúčastnilo se jich celkem 199 závodníků 
bojujících za 5 různých středisek, z nichž nej-
úspěšnějším se stalo STM Praha 2, kam patří 
i škola Ge-Baek Hosin Sool. S celkovým počtem 
58  zlatých medailí z obou kol tak bezpečně 
předstihla ostatní střediska.
Sobota započala nejprve vážením a registrací zá-
vodníků, po obědě se poté odstartovaly jednot-
livé zápasy a k večeru již došlo k vyhlášení všech 
disciplín pro mladší i starší žáky a žákyně. Junioři 
s juniorkami bojovali teprve v neděli, a to od půl 
deváté ranní až do třetí hodiny odpoledne.
Mezi všemi zúčastněnými závodníky se Tomáš 
Brožek, člen právě dobříšské skupiny, i přes sil-
nou konkurenci dokázal prosadit, a domů si tak 
přivezl bronzovou medaili ze sportovního boje.
Za odhodlání a snahu, kterou do tohoto nako-
nec úspěšného zápasení vložil, a podporu, již 
tímto vykonal pro náš skvělý výsledek, mu sr-
dečně blahopřejeme a děkujeme.
Nebyl však jediný, Adam Procházka na závo-
dech podal také krásný výkon, a to v podobě 
členství v juniorském týmu. Juniorský tým pro 
naši školu nakonec získal dvě stříbrné medaile, 
ze sportovního boje a speciálních technik, a třetí 
místo v týmových sestavách. I Adam tak zaslu-
huje dík a gratulaci.
Mistrovství pak probíhalo o víkendu 4.–5. 11. 
2017, avšak k registraci došlo již v pátek večer. 
První den závodili mladší a starší žáci a žákyně, 
senioři, seniorky, veteráni s veteránkami. V ne-
děli, stejně jako u předchozích závodů, pak ju-
nioři a juniorky.
Z celkového počtu 554 závodníků zastupujících 
30 Taekwon-Do škol jich nejvíce patřilo právě 
škole Ge-Baek Hosin Sool, jež se, již pošesté 
v historii, stala nejúspěšnější školou soutěže.
Díky 27 zlatým medailím se mohla pyšnit jas-
ným prvním místem.
Chtěli byste si též zacvičit? Anebo se dokonce tře-
ba jednou účastnit některých závodů? Přidejte se 
k nám každé úterý od 16.45 v hale u 1. ZŠ Dobříš 
pod velením Tomáše Dušánka nebo Pavla Štěpa. 
Přihlásit se můžete kdykoliv během celého roku!
Naše škola Ge-Baek Hosin Sool je co do počtu 
členů největší školou v ČR, nabízíme bezkonku-
renční školné a místa ke cvičení máme rozmístě-
na po většině republiky. 

pokračovní na straně 12

Dětská sebeobrana od ledna na ZŠ Lidická
Hned první lednovou středu (3. 1.) od 17 hod. 
se koná úvodní hodina a nábor do dětské se-
beobrany určené pro školáky ve věku 7–12 let 
v tělocvičně na ZŠ Lidická. Pravidelné tréninky 
pak budou vedeny každou středu v čase 17–18 
hod. Cena pololetního výcviku je 1 500 Kč/dítě. 
V ceně je možnost aktivního zapojení rodiče do 
výcviku a také připravujeme 2–3 víkendové cvi-
čební semináře, které budou pro registrované 
cvičence zdarma. Výcvik povede osobně mezi-
národní trenér izraelské sebeobrany KAPAP, oce-
něný titulem „Master Teacher“, pan Ing. Michal 
Janoušek. Sekundovat mu bude jeho trenérská 
asistentka a partnerka Jitka Janoušková. 
Michal Janoušek vede i pravidelné tréninky izraelské sebeobrany KAPAP pro dospělé, a to každou 
středu od 19 hod. v Příbrami v Boxerně The Champions (Budovatelů 139) v Křižáku a každý čtvrtek 
od 18 a pátek od 17 hod. v tělocvičně Tělárna, která se nachází v „Rezidenci v parku“ (U Pivovaru 261) 
na Dobříši. 

Vyzkoušet si můžete i víkendové semináře či te-
matické výcviky v ovládání konkrétních zbraní 
pro sebeobranu, jako je pepřový sprej, telesko-
pický obušek či obyčejný kapesní nůž. Pokud si 
nejste jistí, které vybavení je pro vás konkrétně 
vhodné, určitě je možné vše s trenérem zkonzul-
tovat. Bližší informace ke cvičení naleznete na 
www.kapap-czech.cz nebo kontaktujte trenéra 
na telefonním čísle 605 130 057. 

Michal Janoušek
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Tito a další pejsci na vás čekají v areálu MFK 
– V Lipkách 1021. Kterýkoli den (pracovní den, 
víkend, svátky) po telefonické domluvě na tel. 
č. 724 077 264 můžete přijít některého z nich 
vyvenčit, případně si ho po procházce a po dů-
kladném zvážení situace také adoptovat.

Rina (8 let, 10 kg) 
– hledá se majitel 
Tato milá a přátelská 
fenka byla odchycena 
nálezci na silnici za Trno-
vou u Dobříše. Byla vel-
mi zmatená a smutná, 
snažila se nastupovat 
do každého auta, které 

viděla. Po pár dnech s námi Rina začala komu-
nikovat a je z ní opravdu mazlivá a přítulná fen-
ka. Nebyla čipovaná. Pokud se nenajde majitel, 
bude nabídnuta k adopci. 

Ros (12 let, 10 kg) 
– hledá se majitel 
Ros byl odchycen ná-
lezkyní v Rosovicích 
poté, co v obci skončil 
ohňostroj – mohl se 
tedy leknout a utéci. Na 
přední pravé pacce měl 
starší poranění, kvůli 

kterému pokulhával. Ros nebyl čipovaný. Zpo-
čátku je tento kříženec jezevčíka k lidem mírně 
nevrlý, za něco dobrého k snědku si ale rychle 
zvykne a nemá problém ani s ostatními psy. Po-
kud se nenajde majitel, bude nabídnut k adopci. 

Gery (5 let, 16 kg) 
– hledá se majitel
Gery byl odchycen na 
Vlašce na Dobříši, kde 
se sám potuloval. Je to 
velmi submisivní pes 
a  vyjde bez problémů 
i  s ostatními psy, rychle 
se učí. Gery potřebu-

je dostatek pohybu. Zvykl si bez problémů na 
pobyt uvnitř domu, pouze hárající fenky se mu 
opravdu zamlouvají a je nutné ho hlídat, aby si 
nedělal svévolné procházky po okolí. Pokud se 
nenajde majitel, bude nabídnut k adopci.

Škola Taekwon-Do ITF GBHS 
opět nejlepší v ČR 
pokračovní ze strany 11
Výbavu (dobok, lapu, chrániče) rozdáváme jako 
jediná škola v republice zdarma při absolvování 
zkoušek.
Nebojte se věku! Mezi našimi členy ne zřídkakdy 
uvidíte děti předškolního věku, taktéž jejich ma-
minky, tatínky a někdy dokonce prarodiče. Cvičí 
i celé rodiny! 
Pakliže máte zájem a rádi byste se za námi přišli 
podívat nebo by vás zajímaly bližší informace, 
navštivte naše stránky www.tkd.cz, kde se do-
zvíte veškeré podrobnosti.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc listopad 2017
Celkem přestupků: 45

Vybíráme z oznámení:
1. 11. Parkování před garáží. Řidič nesmí za-
stavit a stát před vjezdem na pozemní komu-
nikaci, mimo jiné, z místa ležícího mimo po-
zemní komunikaci. V tomto případě došlo ke 
spáchání dopravního přestupku, který může 
projednat na místě nejen Policie ČR, ale i měst-
ská policie. A pokud vozidlo navíc tvoří např. 
překážku v provozu na pozemních komunika-
cích (např. brání výjezdu vozidla), mohou obě 
složky nařídit odtah vozidla. Věc byla vyřešena 
pokutou příkazem na místě. 
2. 11. „Udávám se, dělám podle sousedů 
nepořádek,“ uvedl rozhořčeně muž z Dobříše. 
„Mám problém se sousedy, neustále mě ob-
těžují, že se chovám hlučně ve svém vlastním 
bytě.“ Hlídka MP na místě promluvila s oběma 
nájemníky. Nakonec bylo zjištěno, že souse-
dům vadí i to, že se pán doma jen pohybuje, 
prochází, nebo že zavírá dveře od lednice. 
Sousedské spory a jejich řešení mohou být 
velmi různorodé. Od toho, že si někdo stěžuje 
na přesahující větve stromů, až k přestupkům, 
které spočívají v nadávkách, výhrůžkách či 
v ničení majetku. Znepřátelené strany se často 
snaží domoci ochrany úřadů, které jim však ne-
mohou pomoci pokaždé, jelikož existují spo-
ry, které může vyřešit jen příslušný soud. Co je 
to vlastně veřejný pořádek? Souhrn společen-
ských vztahů, které jsou upraveny právními 
i  neprávními normativními systémy a jejich 
zachování je významné pro zajištění klidného 
a bezporuchového chodu společnosti. 
3. 11. Dopravními přestupky se strážníci za-
bývali téměř hodinu. U Komerční banky stála 
vozidla v křižovatce a na přechodu pro chod-
ce, v ulici Pražská stálo několik vozidel v záka-
zu zastavení. A u zámku stála vozidla na zeleni, 
v zákazu stání, v křižovatce a v protisměru. 
Přestupky se řeší příkazem na místě. Pokuty se 
mohou vyšplhat až na částku 2 000 Kč.
3. 11. V anglickém parku byli uzavření ná-
vštěvníci. Strážníci informovali ostrahu zám-
ku, aby lidem, kteří se uvnitř zdrželi, otevřeli. 
V zimě se brána zavírá v 16 hodin a někteří ná-
vštěvníci na to zapomínají. 19. 11. byla v parku 
uzamčena další osoba.
4. 11. Kontrola osob u garáží v cihelně. Při 
pravidelné autohlídce městem si strážníci 
všimli podezřelých osob u garáží v cihelně. 
Jelikož zde dochází častěji k vloupáním a ná-
sledným krádežím, hlídka se rozhodla osoby 
prověřit. Muži, r. 1990 a 1991, z Dobříše. Kon-
trola těchto mladíků neprokázala protiprávní 
činnost. 
5. 11. Kontrola parkování na „sanatorce“. 
V areálu byla zaparkována vozidla bez přísluš-
ných parkovacích karet. Porušení strážníci řeši-
li příkazy na místě. 
6. 11. Černá skládka v cihelně. Až u posled-
ních garáží někdo neznámý odhodil staré ka-
nape a matrace. Přitom věci mohl odvézt do 
sběrného dvora, který sídlí hned vedle…
14. 11. Nepřizpůsobivý občan se pohyboval 
po chodbách MěÚ. Choval se zmateně. Hlíd-
ka osobu ztotožnila a prověřila. O hledanou 
osobu se nejednalo. Muž přijel z Prahy. Z bu-
dovy MěÚ byl vyveden. Bylo zjištěno, že muž 
byl značně pod vlivem alkoholických nápojů 

a  značně znečištěn. Na MěÚ si nic zařídit ne-
mínil, nechtěl. 
14. 11. Zraněná kočka. Došlo k odchytu 
zraněné, údajně sražené, kočky. Jedná se 
o  dospělou kočku bílé barvy s černými fl íč-
ky na zádech i ocásku. Bylo zřejmé, že kočka 
má bolestivé zranění na noze, které ji brání 
v pohybu. Zvíře si převzal dobříšský psí útu-
lek a zajistil ošetření na veterinární klinice na 
Zbraslavi, kde se zjistilo, že zranění je vážné. 
Pokud někdo ví, komu kočka patří, volejte na 
tel. č. 724 077 264.
15. 11. Pes bez dozoru. Na náměstí byl asi 
hodinu uvázán pes. Volali oznamovatelé, že 
mají o psa obavy. Když přijela hlídka na místo, 
majitel už se psem odcházel. Nebylo zjištěno 
žádné týrání psa, pán si jen něco zařizoval.
15. 11. Vloupání do objektu. O spolupráci žá-
dala PČR. V ulici Pražská se do objektu vloupal 
pachatel, který vypáčil okno a vnikl do kance-
láře. Hlídka PČR na místo přivolala psovoda 
a technika. Případ je v šetření. 
16. 11. Strážníci se zaměřili na oblast u kina 
a za kinem. V místech se schází mládež, zde 
hlučí a jsou i případy, kdy nacházíme děti, 
které zde kouří. Také se tu zdržují místní nepři-
způsobiví občané a v rozporu s OZV požívají 
alkoholické nápoje. Kontrola potvrdila pouze 
hlouček dětí, kouření cigaret na hřišti nebylo 
potvrzeno.
20. 11. Asistence s PČR při otevírání bytu. 
V ulici Pražské upadl a zkolaboval muž, r. 1944, 
ve svém bytě. Nemohl otevřít. Byla přivolána 
rychlá záchranná služba. Muž byl převezen 
akutně do Oblastní nemocnice v Příbrami. 
22. 11. Nalezeny klíče od osobního vozidla 
Citroen na Větrníku. Na velkém parkovišti. 
Jsou uloženy na naší součásti. 
25. 11. Rušení nočního klidu. Stalo se v ulici 
B. Němcové v bytové jednotce. Řešeno napo-
menutím. 
27. 11. Strážníci poskytli pomoc. V domě 
s pečovatelskou službou spadl senior na zem 
a nemohl se sám zvednout. 
29. 11. Byli odchyceni dva volně pobíhající 
psi. Přiběhli z obce Pouště a na Dobříši naru-
šili veřejný pořádek. Běželi po hlavní silnici od 
Lidlu na Ligrus, hrozila dopravní nehoda. Ma-
jitelka psů byla zjištěna. Bohužel psi jí utíkají 
často. Byla potrestána vysokou pokutou příka-
zem na místě. 
30. 11. Součinnost s PČR Dobříš, při výlovu 
rybníka na Dobříšsku. (MP jako nezúčastněná 
osoba.) Jednalo se o krádež ryb ze soukro-
mého rybníka. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková,
zástupce velitele MP Dobříš 

Výběrové řízení
Městská policie Dobříš 

přijme od 1. 3. 2018 strážníka. 
Podrobné informace naleznete 

na webu města Dobříše.
Bližší informace na telefonním čísle 

318 533 391, 602 370 677, 
strž. Milan Krejčí, velitel MP, strž. Alena 

Kovaříková, zástupce velitele MP.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:
� Rozpočet obce na rok 2018 jako schodko-
vý. Příjmy ve výši 17 413 500 Kč, výdaje ve výši 
18 949 000 Kč;
� Střednědobý rozpočtový výhled obce na 
roky 2019–2021;
� fi nanční příspěvek na rozšíření kapacity 
2. ZŠ Dobříš ve výši cca 1 300 tis. Kč; 
� Dodatky č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ke smlouvě o dílo 
č. 601806 mezi Obcí Stará Huť a společností 
Dokas Dobříš, s.r.o. na rok 2018;
� Kupní smlouvu mezi obcí Stará Huť 
a  manželi Jitkou a Jiřím Zrůstovými, Sta-
rá Huť, na nově vytvořený pozemek parc. 
č. 381/55 v k.ú. Stará Huť o výměře 35 m2 za 
cenu 1 Kč m2;
� Darovací smlouvu mezi obcí Stará Huť 
a manželi Jitkou a Jiřím Zrůstovými, Stará Huť, 
na stavbu komunikace včetně odvodnění, 
splaškové kanalizace, vodovodu a veřejného 
osvětlení a část původních pozemků, na kte-
rých je stavba vyhotovena, oddělených dle GP 
č. 1219-1263/2014;
� veřejnoprávní smlouvu s TJ Stará Huť, z.s., 
oddíl házená, o poskytnutí dotace – Dodatek 
č. 1 navýšení dotace na činnost o 5 000 Kč na 
pokrytí nákladů spojených s letním soustředě-
ním týmu mladších a starších žaček;
� od 1. 1. 2018 měsíční odměny neuvolně-
ným zastupitelům; 

� rozpočtové opatření č. 12 v předneseném 
znění;
� uzavření Dohody o zajištění občerstvení 
v prostorách KD a pověřuje starostu obce jejím 
podepsáním;
Zastupitelstvo obce vydává změnu č. 1 
územního plánu Stará Huť opatřením obecné 
povahy podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, za použití ustanovení 
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 správ-
ního řádu;
Zastupitelstvo obce pověřuje dle § 102, 
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích, Radu obce zpracováním závěrečného 
rozpočtového opatření k 31. 12. 2017;
Zastupitelstvo obce bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 10 a 11 schválená Radou 
obce v předneseném znění;
Zastupitelstvo obce neschvaluje návrh na 
přípravu podkladů pro vyjádření ve věci žá-
dosti o půdní vestavbu v budově č.p. 332;
V diskusi starosta obce seznámil přítomné 
s návrhem na změnu názvu obecního zpravo-
daje;
� dále starosta informoval zastupitele 
o  úspoře el. energie na veřejné osvětlení vli-
vem výměny na LED osvětlení. Průměrně vy-
chází úspora na 40 %, což je velice potěšující 

Informace z 23. veřejného zasedání Zastupitelstva obce, konaného 
dne 11. 12. 2017:

Klub důchodců

Výbor Klubu důchodců přeje všem svým členům i našim příznivcům hodně zdraví, štěstí, radosti, 
úspěchů a spoustu bezstarostných dní v nastávajícím roce 2018.
Zároveň děkujeme obecnímu úřadu za fi nanční podporu a poskytování zázemí pro naši celoroční 
činnost. Rovněž děkujeme restauraci Mexico za umožnění pořádání našich svátečních soused-
ských posezení a hudbě Kamarádi, která nás svými písničkami dokáže vždy potěšit a odvést od 
starostí všedních dnů. Náš dík patří také dopravní fi rmě pana Pšenici, zejména panu řidiči Kočímu 
za ochotu, milé vystupování a řidičské umění.

Marie Volfová

s ohledem na skutečnost, že se výměny pro-
váděly v průběhu několika měsíců, takže se 
úspora neprojevila plně po celou dobu zúčto-
vacího období;
� starosta předal zastupitelům inventurní 
příkazy pro provedení inventury obecního 
majetku;
� dále starosta poděkoval všem zastupite-
lům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci, 
za spolupráci a jejich podíl na realizovaných 
akcích. Poděkoval všem brigádníkům, kteří se 
podíleli na rekonstrukci a úklidu v kulturním 
domě. Popřál pokojné vánoční svátky a vše 
dobré do nového roku. Pan starosta pozval 
přítomné dne 24. 12. 2017 od 22.00 hod. do 
místní kapličky na bohoslužbu Slova;
� Pan Klika vznesl několik dotazů: 
– zda je možnost provozu restaurace U kap-

ličky
– zda se dělají rozbory vody v obecních stud-

nách;
– zda se počítá s příspěvkem na poplatek za 

komunální odpad pro důchodce;
– jak se využívá objekt prádelny v prostorách 

bývalých voj. bytovek;
– zda se počítá s opravou lávky přes potok 

U pěti lip;
– jaká situace bude s Naučnou stezkou Karla 

Čapka s ohledem na ukončení pětiletého 
období udržitelnosti projektu. 

� Paní Adlová se dotázala, zda se počítá s vý-
stavbou vodovodu a kanalizace směrem ke 
kravínu. Starosta odpověděl, že zatím ne s ohle-
dem na pozemky v soukromém vlastnictví. 

Zprávičky z mateřské školičky  

Čas překvapení…

Měsíc prosinec jsme hned z kraje zahájili di-
vadýlkem „O  zamilované čertici“, do kterého 
byly děti zapojeny jako účinkující. 5. prosince 
naši školku navštívil Mikuláš se svou počet-
nou družinou, za což mu moc a moc děku-
jeme. Za krásné básničky a písničky odměnil 
děti balíčkem dobrot a paní učitelkám věno-
val svůj kouzelný vous, kdyby bylo náhodou 
zapotřebí, aby se vrátil.

Děti si užívají poslední sluníčko i první sníh 
a pilně trénují na besídky, které proběhly od 
12. 12. do 14. 12. Doufáme, že si všichni užili 
vystoupení dětí i společné tvoření. 
Zároveň děkujeme všem maminkám a  ba-
bičkám, které se s námi podělily o vánoční 
cukroví a nachystaly nám něco malého na 
zoubek.

19. prosince nás čeká nadílka od Ježíška a rok 
2017 zakončíme 21. 12. společným výletem 
do Čechovy Stodoly s vánočním programem.

Všem přejeme Šťastné a Veselé Vánoce a po-
klidný vstup do Nového roku 2018.
Těšíme se opět na viděnou 3. 1. 2018.

Za děti a kolektiv MŠ ve Staré Huti, 
Jitka Větrovská
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  Rozpočet obce na rok 2018 

Rozpočet na rok 2018 – PŘÍJMY 

Druh příjmů v tis. Kč
celkem 
v tis. Kč

Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmu 7414
Daň z přidané hodnoty 6806
Odvody za odnění půdy ze ZPF 5
Poplatek za komunální odpad 700
Poplatek ze psů, veřejné prostranství, vstupné, 
zhodnocení st. pozemku

178,5

Správní poplatky 30
Daň z hazardních her 200
Daň z nemovitosti                                                             870
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 279
Celkem 16482,5
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků, 
knihovnická činnost

210

Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich 
částí  

229

Celkem 439
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků a z vl. činnosti 43
Pronájem pozemků 24
Příjmy z ostatních nemovitostí 60
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120
Příjmy z prodeje pozemků 10
Celkem 257
Příjmy z úroků 1
Převody z rozpočtových účtů 234
Celkem 235
Celkové příjmy 17413,5

Rozpočet na rok 2018 – VÝDAJE

Druh výdajů Popis v tis.Kč.
celkem 
v tis.Kč.

Komunikace
nákup služeb, zimní údržba, 
investice

1550 1550

Provoz veřejné 
silniční 
dopravy

výdaje na dopravní územní 
obslužnost 

50 50

Odvádění 
a čištění od-
padních vod

opravy vodovod, kanalizace 350 350

Škola, školka, 
družina

příspěvky za žáky 10

neinvest. přísp. zřízeným přísp. 
organizacím

1215

opravy 500 1725
Knihovna celkem 91,5 91,5
MKS příspěvek MKS 30 30
Kaplička el. energie, opravy 20 20
Nový směr celkem 22 22

KD
provozní náklady, nákup 
materiálu 

546

opravy, služby, rekonstrukce 6050 6596
SPOZ celkem 61 61
TJ materiál, provoz, transfery oddílům 245 245
Bytové
jednotky

voda, elektřina 46

nákup služeb, opravy 400 446
Veřejné elektr. 
osvětlení

elektřina, opravy 210 210

Pohřebnictví neinvestiční transfery obcím 10 10
Odpadové 
hospod.

svoz kom. odpadu, vel. kontejne-
ry + kontejnery bioodpad 

1300 1300

Péče o vzhled 
obcí  a veřejná 
zeleň

osobní náklady, vybavení 451

materiál, služby, opravy, 
udržování

220

nákup kontejnerů 120 791

Sociální služby
pečovatelská služba, transfery 
obecně prospěšné společnosti

48

příspěvek Klub důch. 25 73
Ochrana 
obyvatelstva

nespecifikovatelné rezervy 1 1

Hasiči celkem 145 145

Zastupitelé
odměny členů zastupitelstev 
obcí a krajů

1440 1440

Místní správa
platy zaměstnanců, ost. os. 
výdaje, povinné pojistné

549

 drobný nákup materiálu 190
voda, plyn, elektřina, pohonné  
hmoty

188

služby telekom., pošt, peněžních 
ústavů

177

konsultační, poradenské a právní 
služby – vč. GDPR, školení, 
projekty

316

opravy a udržování 10
cestovné, pohoštění, věcné dary, 
kolky

66,5

příspěvek nezisk.org., transfery 
obcím, příspěvek DSO

69

nákup pozemků 800 2365,5
úroky z úvěru 17 17
převody vlastním fondům 234 234
úvěr 1176 1176

Celkové výdaje 18949

Inzerát – Učitel/učitelka pro 1. stupeň ZŠ
Hledáme na plný úvazek učitele/učitelku pro 1. stupeň ZŠ – ZŠ Sta-
rá Huť, požadujeme VŠ vzdělání pedagogického směru – učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ, magisterské studium (dle zákona 563/2004 Sb., 
o pedagog. pracovnících), Aj výhodou, nástup dle dohody.
V případě zájmu, či pro získání bližších informací, volejte na telefon-
ní číslo 732 490 501 (v prac. dnech 10–16 hod.) nebo pište na e-mail:  
hostakova.zssh@centrum.cz

Zprávy ze základní školy

Poděkování
Děkujeme všem rodičům a přátelům naší školy za vel-

korysost a podporu při vánočním jarmarku, který se opravdu vydařil. 
Velký dík patří obětavým tatínkům panu Vrbovi a Měrkovi, kteří nám 
při této akci moc pomohli.
Všem občanům Staré Huti přejeme vše nejlepší v novém roce 2018, 
pevné zdraví a hodně štěstí. Zachovejte nám i nadále vaši přízeň.

Dana Kunrtová
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Vážení spoluobčané,

stojíme na prahu nového roku a jako již tradičně se zdá být vhodný čas na ohlédnutí za rokem 
loňským.
Prvním investičním krokem, ke kterému jsme přistoupili, byla výměna svítidel veřejného osvětlení 
za tzv. LEDková. Celková investice byla v řádu 815 tis. Kč s podporou dotace Středočeského kraje 
ve výši 364 tis. Kč. Nicméně s potěšením jsme v ročním vyúčtování zjistili úsporu v celkové výši 
téměř 50 tis. Kč oproti předchozímu vyúčtování. Navíc k výměně asi poloviny svítidel došlo až na 
jaře roku 2017, takže se úspora neprojevila po celou dobu účtovaného období. Ovšem i taková 
bilance je jistě potěšitelná.

Během roku 2017 udělalo zastupitelstvo 
obce s podporou mnoha občanů velké roz-
hodnutí ve věci koupě kulturního domu. 
A  že to nebylo jednoduché rozhodnutí! 
S  vědomím velkého finančního závazku jak 
v rámci koupě a nutné rekonstrukce, tak i do 
budoucnosti v rámci nákladů do provozu. 
Chceme-li zachovat kulturní dům skutečně 
pro kulturu, nemůžeme očekávat závratné 
příjmy. Tématu investic do kulturního domu 
jsme se již ve zpravodaji také věnovali.
Nicméně rozsah finančních prostředků do 
oprav a zajištění provozuschopného a  bez-
pečného stavu nemovitosti se v plném roz-
sahu ukázal až po zahájení prací. V rámci Dne 
otevřených dveří se mohli zájemci podívat 
do prostor, které nebyly mnoho let veřejnos-
ti přístupné. 
Celkově v první etapě bylo nutné vynaložit 
na opravy částku cca 4 mil. Kč, aby byl v kul-
turním domě vůbec možný provoz. V rámci 
těchto oprav byla vyměněna kompletně 
elektroinstalace ve velké části prostor KD – 
hlavní sál, přísálí, jeviště a vinárna v 1. patře. 
Dále došlo k celkové výměně oken a dveří 
a podlahových krytin v prostorách sálu, bal-
konu a vinárny a bylo provedeno zateplení 
stropu celého kulturního domu. Do původ-
ní podoby byl uveden také kazetový strop. 
Oprava povrchu stěn a vymalování byla pak 
už jen pomyslnou třešničkou na dortu. Zá-
sadní proměny se dočkala i vinárna, která je 
spolu s prostorem před ní určena k plnohod-
notnému využívání. Velkou vizuální promě-
nou prošlo především jeviště, které se také 
vrátilo do původní podoby. A to i díky zacho-
vané fotodokumentaci. Herci, divadelníci, 

kapely a ostatní účinkující dostanou opět 
dostatečnou plochu k využití. 
V letošním roce chystáme druhou etapu 
oprav, kde dojde k výměně střechy, která je 
v dezolátním stavu. Celkovou rekonstrukcí 
projde ústřední vytápění s výměnou topné-
ho média. Dále dojde k opravám sociálních 
zařízení a prostoru vstupu, tedy bývalé hos-
pody. Kromě jiného bychom rádi zajistili bez-
bariérový přístup až na sál. 
Obrovskou pomocí byla během oprav účast 
obyvatel na vyhlašovaných brigádách. 
S ohledem na časový průběh prací, který byl 
značně omezen z důvodu několikrát posou-
vaného termínu předání nemovitosti býva-
lým majitelem, byl problém zajistit termíny 
nástupu nasmlouvaných firem. 
Vyklízení celého prostoru od letitých náno-
sů, ačkoliv původní majitel značnou část sám 
vyklidil, vyčištění jeviště od suti, úklid před 
malíři, úklidy po malířích, příprava podla-
hových prostor před položením, závěrečné 
úklidy, … Nespočet hodin mnoha lidí, kteří 
se mohli brigád účastnit. Kromě toho, že bylo 
vidět obrovské množství práce, pak také jde 
o neocenitelné vyjádření podpory a vzpruhy 
do další práce. Za obojí patří všem zaintere-
sovaným velký dík! Speciální dík patří chlap-
cům ze Sboru dobrovolných hasičů, kteří 
vedle zveřejněných brigád ještě pomáhali 
několik odpolední během jednoho týdne při 
sestavování jeviště a pokládání desek. Šlo 
o fyzicky mimořádně náročnou práci.
Velice nás potěšila podpora těch, kteří proje-
vili a vyjádřili zájem o dění v kulturním domě. 
Je úctyhodné, že v dnešní hektické době si 
mnoho lidí našlo, v mnoha případech i opa-

kovaně, čas na práci, která je sice pro blaho 
většiny, nicméně může být ohodnocena 
pouze poděkováním.
Koupě kulturního domu je pro mnohé po-
činem pozitivním. Pro některé je to nepo-
chopitelný krok, který se nemůže nikterak 
vyplatit. 
A věřte, že v těchto rozporuplných pocitech 
se již několik měsíců sami zmítáme. Ale věří-
me, že jsme se rozhodli správně a ku prospě-
chu všech obyvatel, návštěvníků a uživatelů 
našeho staronového kulturního stánku.
Protože uzávěrka tohoto vydání je o dva týd-
ny dříve, než proběhne plánovaný první kul-
turní počin, totiž silvestrovské oslavy, jsme 
sami zvědaví, s jakými pocity budeme na 
začátku ledna tyto řádky sami číst. Nezbývá, 
než si držet pěsti. 
Rád bych znovu poděkoval všem, kdo se po-
díleli na kulturních, sportovních, společen-
ských i pracovních aktivitách v obci. S  tro-
chou nadsázky se dá říci, že se v průběhu 
podzimu v kulturním domě průběžně vystří-
dali zástupci všech spolků a organizací, které 
ve Staré Huti působí. Ať už jde o sportovce 
– fotbalisty i házenkáře, zástupce Místního 
kulturního střediska, zmíněné členy spolu 
s členkami Sboru dobrovolných hasičů, člen-
ky Sboru pro občanské záležitosti, ale i zá-
stupci Klubu důchodců! O to víc nás těší, že 
si našli čas vedle svých běžných spolkových, 
už tak časově náročných, aktivit.
Škola v loňském roce realizovala krásný 
počin oslav 120. výročí otevření školy. Jako 
poděkování všem dospělým i dětem, kteří 
se na oslavách podíleli, jsme vydali speciální 
přílohu prosincového vydání zpravodaje. Ta-
ková akce si ji rozhodně zaslouží. 
Děkuji také vedení Památníku Karla Čapka 
za vzájemnou spolupráci a poskytování zá-
zemí všem divadelním představením.
Přeji vám všem do nového roku především 
zdraví, pohodu, vzájemné porozumění 
a úspěchy v osobním i pracovním životě.

Petr Dragoun,
starosta obce 

 

Obec Stará Huť,  
Karla Čapka 430, 262 02 Stará 

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

Blahopřání

Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají 
paní Miroslava Martínková a Růžena Švehlová 
a pan Jan Melichar.

Srdečně blahopřejeme!

Děkujeme paní Kubátové a paní Pechanové 
za dárek a blahopřání k našemu šedesátému 
jubileu uzavření sňatku. 

Manželé Kšandovi

Děkuji OÚ za milý dárek a členkám SPOZ 
 p. Jindřišce Němcové a p. Lence Kubátové za 
osobní blahopřání k mým narozeninám.

Jaroslav Suchopár

Vzpomínáme

Dne 9. 1. 2018 tomu budou 3 roky, co nás 
opustil pan Karel Buňát. 

Stále vzpomíná manželka s rodinou a příbuzní

20. ledna Hasičský ples
  3. února Obecní ples
23. února MFK Dobříš
24. února Bios FIT ples
24. března Country bál

Plesová sezona  
v kulturním domě  
ve Staré Huti

Pozvánka na házenou 
do sportovní haly v Dobříši
Oddíl národní házené TJ Stará Huť zve všech-
ny své příznivce do sportovní haly v Dobříši, 
na tradiční zimní turnaje. První si nový po-
vrch a větší hrací plochu vyzkouší 13. ledna 
2018 mladší žákyně. Další turnaj, tentokrát 
starších žákyň, připravujeme na 3. února. 
Následovat budou muži. Jejich Memoriál 
Jirky Rambouska bude již 35. ročníkem! Sé-
rii zimních turnajů uzavřou 17. března ženy 
Memoriálem Mirky Sainerové.   
O turnajích v únoru a březnu vás budeme 
ještě informovat v dalších číslech Zpravo-
daje. 

Do nového roku přejeme ještě jednou všem 
hráčům, hráčkám, trenérům a příznivcům 
národní házené hodně zdraví, štěstí a úspě-
chů nejen na hřišti, ale i v životě vůbec.  

j.s.












