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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Vánoční přání 

Milé děti, vážení rodiče a obča-
né, město Dobříš pro vás chystá 
předvánoční setkání.

Kdy? 15. 12. 2017 (pátek) 
 od 14 do 16 hodin
Kde? Parkoviště u radnice 
 (Mírové náměstí)
Co?  Odpolední předvánoční 

program pro děti a do-
spělé

Přestože se letos balónky nad 
Dobříší vznášet nebudou, rádi 
bychom navázali na příjemnou 
atmosféru, kterou jsme si v loni 
vytvořili při akci „Vypouštění 
balonků s přáním k Ježíškovi“. 
Program, který bude pro vás při-
praven, naleznete na www.mes-
todobris.cz.

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

Dobříšské tržiště, 
Kopáčkův dvůr  
– plánované akce 
do konce roku 2017

3. 12. 2017, neděle 9–13 hod.
2. adventní trh, vánoční koledy
8. 12. 2017, pátek 8–17 hod.
tradiční vánoční trh 
10. 12. 2017, neděle 9–13 hod.
3. adventní trh, vánoční koledy 
17. 12. 2017, neděle 9–13 hod.
4. adventní trh, vánoční koledy 
22. 12. 2017, pátek 8–17 hod.
tradiční vánoční trh 

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

Pavel Bodor, 
Dokas Dobříš, s.r.o.

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  prosinec | 2017 

Sv. Leonard se po třech 
letech vrátil ke kostelu 
Povýšení sv. Kříže.  
Do podstavce sochy  
byl uložen vzkaz  
pro budoucí generace.

Po třech letech, kdy začalo restaurování sochy 
sv.  Leonarda, se ke kostelu Povýšení sv. Kříže vra-
cí pouze kopie sochy. Originál sochy byl dne 8. 12. 
2014 snesen z podstavce a převezen do atelieru 
akad. sochaře a restaurátora Mgr. Jaroslava Fuky do 
Sudoměře. Už při převážení se socha rozpadla na 
několik kusů, při dalším postupu prací se ukázalo, 
že je v daleko horším stavu, než se předpokládalo. 
Pískovec, ze kterého byla socha vytvořena, vyka-
zoval minimální soudržnost, hrozilo, že ze sochy 
zbyde hromada písku. Laboratorní testy ukázaly, 
že sochu po dokončení restaurování už nebude 
možné umístit ve venkovním prostředí, proto bylo 
rozhodnuto, že originál sochy bude umístěn ve 
vestibulu Kopáčkova domu a na podstavec u kos-
telíka bude vytvořena kopie. Koncem roku 2015 
město Dobříš dostalo dotaci ze Středočeského 
fondu kultury a obnovy památek a začaly práce na 
kopii sochy, kterou vytvořil opět Mgr. Jaroslav Fuka. 
Během roku 2016 byla kopie dokončena, ale proto-
že nebyla ještě hotova kopie podstavce z pískovce, 
byly originál sochy i její kopie umístěny dočasně do 
vestibulu Kopáčkova domu.
V letošním roce byla dokončena kopie všech tří 
částí pískovcového podstavce a 2. 11. 2017 byla 
kompletní kopie sochy umístěna na původní místo 
ke kostelu Povýšení sv. Kříže, vedle sochy sv. Judy 
Tadeáše. Dopravu všech částí sochy i montáž za-
jišťoval Roman Šeliga, Autodoprava Blatná. Osazo-
vání jednotlivých částí bylo velmi komplikované, 
muselo být prováděno ze silnice, protože kostel 
též prochází rekonstrukcí. Jednotlivé části, vážící 
kolem jedné tuny, byly osazeny na čepy s přesností 
na milimetry. Do spodní části soklu byla umístěna 
měděná schránka se vzkazem pro budoucí gene-
race, kterou zhotovil pan Dan Heller ze společnos-
ti Caspina, s.r.o. Do schránky byl uložen vzkaz pro 
budoucí generace, restaurátorské zprávy, publika-
ce o  Dobříši a jeho okolí, Dobříšské listy i několik 
mincí a bankovka. Kopie sochy i podstavce byla 
zhotovena z kvalitního pískovce z lokality Vyhná-
nov. Mgr. Fuka odhaduje životnost sochy nejméně 
na dvě až tři století.

Ing. Jitka Šafářová, odbor místního rozvoje

Foto: Socha sv. Leonarda 
Měděná schránka se vzkazem pro budoucí generace
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Vážení spoluobčané!
Blíží se konec roku a za dveřmi jsou Vánoce. Rád bych se s Vámi při 
této výjimečné příležitosti, také trochu ovlivněn adventním časem 
předurčeným k rozjímání a bilancování, podělil o několik zkušeností, 
které mě v tomto roce přiměly k hlubšímu zamyšlení nad tím, jak se 
daří plnit naši roli zástupců občanů ve vedení města, při jeho správě 
a rozvoji, komunikaci s občany a uspokojování jejich potřeb a přání.
V podobném zamyšlení, které jsem v Dobříšských listech uveřejnil 
před Vánocemi v roce 2014, jsem napsal, a nic bych na tom neměnil: 
„… byl bych rád, abychom se víc než jindy zamysleli nad tím, jestli do-
kážeme trpělivě naslouchat svým blízkým a zda jsme schopni porozu-
mět jejich potřebám a přáním, zda máme pochopení pro nedokonalost 

a chyby mládí a jsme ohleduplní k neduhům stáří… Jestli tohle všechno bude každý z nás umět nebo se 
o to alespoň snažit, bude každý náš další den o něco hezčí… Věřím, že při troše dobré vůle dokážeme své 
životy navzájem prozářit láskou, porozuměním a ohleduplností…“ 
Snažíme se, společně s kolegyněmi a kolegy ve vedení města a také s dalšími spolupracovníky a za-
městnanci městského úřadu tyto vize a přání naplňovat. Plánované investice do škol, sportovní 
haly, komunikací a infrastruktury města se daří realizovat a zvláště v minulém a tomto roce je jejich 
rozsah nebývalý. Občané si jistě všimli i zlepšené péče o veřejný prostor, zeleň a úklid města. 
Je jenom otázkou, jak je vnímána a přijímána naše snaha po vytvoření platformy pro širší veřejnou 
diskuzi. Pořádáním tzv. kulatých stolů je dán občanům prostor k diskuzi nad jednotlivými projekty 
i oblastmi života města. Je-li tato možnost pochopena jako příležitost pro vyjádření názoru (třeba 
i kritického) na správu věcí veřejných, je to přesně to, co je pro odpovědnou a dobrou správu města 
třeba. Bohužel je také patrné, že takto otevřené fórum bývá někdy příležitostí pro nekonstruktivní 
kritiku čehokoliv. I přes tyto ojedinělé postoje jsou veškeré připomínky a náměty důsledně vyhod-
nocovány a výstupy z diskuzí se stávají důležitým podkladem pro rozhodování orgánů samosprávy 
města. 
Děkuji všem občanům, kteří se do procesu spoluvytváření podmínek pro rozvoj našeho města za-
pojují a podílejí se na něm. 
Jako velmi zdařilý počin se ukázalo zavedení nové webové aplikace pro hlášení závad a mapové 
portály, ze kterých se občan může dovědět vše o průběhu údržby městské zeleně, zimní údržbě 
komunikací, povodňovém plánu a dalších důležitých oblastech veřejné správy. Hojně navštěvovaná 
je i nová webová aplikace Dobříšských listů http://dlonline.cz. Zvláště pak zmíněná aplikace pro 
hlášení závad http://hlaseni.mestodobris.cz se stává velmi účinným, rychlým a praktickým nástro-
jem pro řešení konkrétních problémů týkajících se údržby zeleně, komunikací, osvětlení, mobiliáře, 
dětských hřišť i dalších oblastí ve vztahu ke správě městského majetku.
Blížící se období Vánoc a příchod nového roku je také dobou, ve které si dáváme různá předsevzetí. 
Osobně bych chtěl vyjádřit naději, že k sobě budeme navzájem ohleduplnější, že se na sebe bude-
me více usmívat, budeme trpělivější, zdvořilejší a nesobečtější. Proč ne? To přece není žádná velká 
investice, vlastně to nic nestojí.
Přeji všem lidem dobré vůle, tedy Vám všem, Vánoce plné klidu, míru a pohody a v novém roce, ať 
Vás neopouští zdraví a štěstí! 

Mgr. Stanislav Vacek, MPA, starosta

Pozvánka na 25. veřejné 
zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 14. 12. 2017 od 
17 hod. ve společenském sále KD Dobříš. 
Program jednání bude v termínu zveřejněn na 
úřední desce města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. Online přenos jednání na webu 
města. 

Týden geografie a den GIS

Oznámení 

V pátek 22. 12. 2017 bude celý Městský 
úřad Dobříš uzavřen. 

Bc. Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš

Změna otvírací doby 
Informačního střediska města 
Dobříše 

Od 1. 12. 2017 do 31. 3. 2018 je otvírací doba: 
pondělí–pátek od 8 do 17 hodin. 

Vánoční otevírací doba: 
22. 12. 2017 zavřeno, 27. 12. – 29. 12. 2017 od 
10 do 12 a od 13 do 16 hodin.

V týdnu od 2. 1. do 5. 1. 2018 je informační 
středisko z důvodu inventury uzavřené. 
Další informace na tel.: 318 523 422, e-mail:  
infocentrum@mestodobris.cz.

Otevření zimního 
stadionu

Vážení spoluobčané, 23. 10. – 25. 10. 2017 
proběhla na zimním stadionu tlaková zkouš-
ka mrazícího systému, která dopadla kladně. 
Předpokládané zahájení provozu je předběž-
ně stanoveno na 20. 12. 2017, ale vše závisí 
na klimatických podmínkách. V případě, že 
nám zima dopřeje své přízně, uvažujeme 
o  spuštění provozu před tímto uvedeným 
termínem.
Těšíme se na vás.

Pavel Bodor, Dokas Dobříš, s.r.o.

Vítání občánků
Dne 2. 11. 2017 se v Zrcadlovém sále zám-
ku Dobříš uskutečnilo vítání nových ob-
čánků.
Přivítáni byli: Eliška Orthová, Nela Reiche-
nauerová, Filip Teringl, Filip Černý, Filip Gatnar,  
Martin Fiala, Adéla Neuwirthová, Tadeáš Ma-
tějka, Matěj Nohava, David Švagr, Vítek Chyt-
rý, Luboš Profous.

Upozorňujeme rodiče nově narozených dětí, 
že pokud mají zájem se vítání zúčastnit, musí se 
osobně přihlásit na matrice Městského úřadu 
Dobříš.

V týdnu od 13. do 17. 11. proběhla mezinárodní naučně osvětová akce Týden geografického uvě-
domění, jedna z iniciativ společnosti National Geographic Society. Součástí týdne geografie je den 
GIS, který připadá vždy na 3. středu v listopadu. Cílem dne GIS a celého týdne geografie je předání 
informací a získání povědomí o geografii a geografických informačních systémech od odborníků 
v tomto oboru. Městský úřad Dobříš se do této akce zapojil již podruhé. 

14. 11. proběhla přednáška na téma GIS a jeho 
uplatnění v dalším studiu a následně v praxi na 
Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši pro studenty 
3. ročníku a septimy v rámci semináře a cvičení 
ze zeměpisu. Studenti se dověděli, co je to vlast-

ně GIS, poznali jeho historii a vývoj, zjistili, jaké 
druhy dat mohou být využity při tvorbě mapy 
a co má každá tištěná mapa obsahovat. Ve dru-
hé části přednášky jim byl představen software 
pro zpracování geografických dat a vytvořen 
stručný přehled o možném studiu GIS na vyso-
kých školách s návazností na přechod do praxe.
16. 11. byl zorganizován workshop pro zaměst-
nance úřadu s cílem oživit jejich vědomosti 
o funkčnosti stávajícího mapového portálu měs-
ta pro jejich využití při běžné práci. Posluchači 
se dozvěděli, jaké mapové projekty se v portálu 
nacházejí, seznámili se s jejich stručným popi-
sem a ovládáním. Zároveň jim byl představen 
další rozvoj mapového portálu a připravované 
novinky v rámci GIS.

Ing. Radim Weber, 
vedoucí oddělení výstavby OVŽP
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Modernizace sběrného dvora Dobříš
Dne 16. 11. 2017 proběhlo slavnostní otevření nově zrekonstruovaného sběrného dvora Dobříš. 
Slavnostní přestřižení pásky provedl starosta města Stanislav Vacek, dále místostarostka města Petra 
Neubergerová, projektant stavby Jan Zbíral, zástupce dodavatele stavby Profistavu Litomyšl, a.s., 
pan Tomáš Zavřel, a v neposlední řadě zástupce provozovatele Dokas Dobříš, s.r.o, pan Jan Marek. 

Nově zrekonstruovaný sběrný dvůr bude sloužit ke spokojenosti obyvatel města Dobříše.
Celkové náklady akce činí kolem 11 mil. Kč. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí 
přes 7 mil. Kč.

Ing. Markéta Samcová, projektový manažer, 
odbor místního rozvoje

Zahájení zkušebního provozu varny a školní jídelny 
při 1. ZŠ Dobříš 
Na základě místního šetření, které proběhlo dne 7. 11. za přítomnosti zástupců investora, provozo-
vatele školy, stavebního úřadu, krajské hygienické správy a hasičského záchranného sboru, byl od 
20. 11. zahájen zkušební provoz školní varny a jídelny. Žáci se tak po delší odmlce dočkali opět 
teplých obědů.

Správa a údržba 
veřejného prostranství 
a mobiliáře u kulatého 
stolu
Posledním kulatým stolem v tomto roce bylo 
ve středu 15. listopadu od 17.30 hod. v KD Dob-
říš poměrně rozsáhlé téma, zahrnující správu 
a údržbu zeleně, komunikací, veřejného osvět-
lení, mobiliáře (vybavení dětských hřišť, lavičky, 
koše), hřbitovů a úklid a správa budov. Celkem 
30 účastníků zhlédlo prezentaci, ve které se 
představily jednotlivé výše uvedené sekce, po 
kterých vždy následovala diskuse. Podněty, 
připomínky, dotazy byly na místě zapisovány 
a následně zpracovány do zápisu, který je uve-
řejněn na webu města Dobříše společně s výše 
zmíněnou prezentací. Dotazníky, které byly 
k dispozici v souvislosti s tímto kulatým sto-
lem v Dobříšských listech 11/2017, webových 
stránkách města i na samotném kulatém stolu, 
byly zpracovány a výsledky jsou k dispozici na 
www.mestodobris.cz. Byla zde také zmíněna 
webová aplikace Hlášení závad, která již více 
než rok umožňuje občanům rychle a jednodu-
še upozornit na určitý problém ve městě. Ob-
čané se tak mohou aktivně podílet na zlepšení 
životního prostředí ve svém okolí. Na základě 
vložených informací může město včas reagovat 
a  nahlášený problém vyřešit. Další představe-
nou aplikací, která je funkční od 12. 4. 2017, je 
speciálně upravená vizualizace dat pasportu ze-
leně, která se věnuje sekání zeleně na veřejných 
prostranstvích. Tento kulatý stůl jsme pro vás 
mimo jiné připravili také ve vztahu s připravova-
ným rozpočtem města Dobříš na rok 2018, který 
bude schvalován na zastupitelstvu města v pro-
sinci a kde významnou položku budou zastupo-
vat právě výše uvedené sekce správy a údržby 
veřejného prostranství a mobiliáře. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor ZMa a MA 21

Realizováno v rámci:

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

Podáván je zatím pouze jeden druh hlavního 
jídla. Jakmile se chod varny rozběhne naplno 
a budou naskladněny potravinové zásoby, bude 
obnoven systém výběru ze dvou hlavních jídel. 
Bližší informace pro strávníky jsou uvedeny na 
stránkách školy http://1zs.dobris.cz.
V rámci rekonstrukce varny a školní jídelny byly 
během uzavírky provedeny nové rozvody vody 
a odpadů, elektroinstalace, sádrokartonové 
podhledy a vzduchotechnika, úpravy okenních 
a dveřních otvorů, úpravy podlah v jídelně a var-
ně, nové obklady a dlažba ve všech souvisejících 
prostorách, dále nové gastro zařízení a renova-

ce stávajícího vybavení varny, nové sociální 
zařízení pro žáky i personál, úprava přístupové 
chodby a instalace nových protipožárních dveří. 
Veškeré tyto práce byly vyvolány rozšiřováním 
školy a navyšováním celkové kapacity.
Na dalších částech školy budou stavební práce 
pokračovat až do 30. 4. 2018. Realizace je pod-
pořena z prostředků státního rozpočtu pro rok 
2017 prostřednictvím Ministerstva financí. Cel-
ková výše dotace činí 26 280 000 Kč.

Za město Dobříš Ing. Markéta Flígrová, 
odbor místního rozvoje

Stavební úpravy sběrného dvora v sobě zahrno-
valy: 
– rekonstrukce stávajících ploch – položení no-

vých živičných vrstev, výměna areálové kana-
lizace

– vybudování nových opěrných zdí podél areá-
lu a u kontejnerů

– vybudování oplocení areálu

– nákup nového vybavení: 
– kontejnery se stacionárními lisy, 4 ks
– kontejnery na bioodpad, 2 ks
– kontejnery vysoké (větve, sklo), 6 ks
– kontejnery nízké, 6 ks
– kontejner velkoobjemový s rukou, 1 ks
– kontejner s bočním vyklápěčem a lisem 
 (uzavřený), 1 ks
– kontejner 1 100 litrů, 10 ks

Foto 1: Zleva starosta města Stanislav Vacek, Tomáš Zavřel z Profistavu Litomyšl, a.s., jako dodavatele 
stavby, projektant stavby Jan Zbíral, místostarostka města Petra Neubergerová, pan Jan Marek, jednatel 
Dokas Dobříš, s.r.o. Foto 2: Zrekonstruovaný sběrný dvůr.

Zřízení nového hygienického 
zázemí v Městské knihovně 
Dobříš

Od poloviny září do poloviny října 2017 probí-
hala v městské knihovně úprava hygienického 
zázemí za účelem jeho rozšíření. Hygienické 
zázemí je společné a skládá se z předsíně, dvou 
kabin se záchodovou mísou a jednou kabinou 
odpovídající požadavkům zabezpečujícím bez-
bariérové užívání staveb. Touto úpravou byly 
ještě více přiblíženy služby knihovny i osobám 
s omezenou schopností pohybu.

Ing. Vladimír Melichar, odbor místního rozvoje

Nová varna Nová školní jídelna
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O tom, jakými způsoby komunikuje vedení města 
Dobříše s občany
Jedním z témat, která v tomto roce hýbají politikou v Dobříši, jsou otázky kolem územního plánu, 
územních studií a plánované výstavby v lokalitách Brodce a Úvozová a Ke Bzdince. Zjednodušeně 
lze říci, že v této otázce vznikly dvě názorové skupiny: skupina, která výstavbu podporuje (nejvýraz-
nějšími postavami jsou zde patrně pan starosta Vacek a pan radní Vystyd), a skupina, která výstavbu 
nepodporuje (zde se nejvýrazněji projevuje paní Vlnasová).
K této problematice proběhla následující právní diskuze:
Dne 5. 6. Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář (dále HJS) zhotovuje „Stanovisko k problematice 
pořizování územních studií”, podporující názor vedení města.
Teprve 12. 6., tedy tři dny před zasedáním zastupitelstva, dostává toto stanovisko k dispozici veřej-
nost.
Přesto paní Vlnasová dokáže během tří dnů zajistit oponentní názor u společnosti Frank Bold advo-
káti (dále FB): 
Dne 15. 6. FB dokončuje svou „Právní analýzu” obsahující reakci na stanovisko HJS a tato je tentýž 
den předložena na zasedání zastupitelstva.
21. 8. dokončuje HJS svou reakci na analýzu FB ze dne 15. 6.
Teprve 9. 9., tedy tři dny před zasedáním zastupitelstva, dostává tuto reakci k dispozici veřejnost, 
a tedy i paní Vlnasová, která informuje kancelář FB.
12. 9. je dokončena a současně zveřejněna reakce FB na práci kanceláře HJS z 21. 8.
Jaký je závěr? Vedení města předkládá veřejnosti podklady k zasedání zastupitelstva v nejzazším 
možném termínu, přestože je má dlouho předtím k dispozici. A to přesto, že se jedná o odborná 
stanoviska, která běžný občan ani zastupitel nedokáže posoudit, aniž by se poradil se specializova-
ným advokátem. Přitom vedení města počítá s tím, že zastupitelé budou na základě takto narychlo 
předložených podkladů hlasovat. A zdá se, že zastupitelům tato praxe nijak nevadí. Nebo snad ano?

Daniel Konopáč

V čem se mýlí a co opomíjí tajemník Řechka
Tajemník MěÚ Řechka obsáhle informoval veřejnost o situaci kolem pořizování územních studií pro 
lokality vymezené územím plánem s tím, že se konečně podařilo zajistit klid pro jejich dokončení 
(DL 10/2017). Tomu údajně bránila bouřlivá reakce vlastníků sousedních pozemků při předložení 
návrhu územní studie Úvozová a Ke Bzdince. Nikoliv. Bouřlivá reakce obyvatel se zvedla již v roce 
2015, kdy se začala pořizovat územní studie pro lokalitu Brodce. Ta byla nakonec ukončena a nebyla 
schválena možnost jejího využití z důvodu nesplnění podmínek etapizace zástavby stanovených 
v územním plánu Dobříše, jak uvedl sám úřad územního plánování. 
Pan Řechka též uvádí, že zpětně měnit stavební pozemky na původní pole a louky je velmi proble-
matické. Jako důvod uvádí, že městu pak hrozí případné požadavky na odškodnění ze strany maji-
telů, které by byly k tíži městské pokladny, přičemž tyto částky by mohly dosáhnout výše až desítek 
milionů korun. Pravdivost takového konstatování však vůbec není jednoznačná:
1.  Pan Jerome Colloredo-Mannsfeld, jehož rodina vlastní převážnou část zastavitelných pozemků 

v lokalitě Úvozová a Ke Bzdince, osobně prohlásil na květnovém veřejném jednání zastupitelů: 

Stručná reakce 
na příspěvek p. Vlnasové
Chápu, že paní Vlnasová již zřejmě odstartovala 
svou předvolební kampaň do obecních voleb 
2018, a tak její vyjádření beru s rezervou a spor-
tovně. Chápu i její osobní motivaci, neboť sama 
bydlí poblíž této lokality. Nicméně ve své reakci 
uvádí nepřesnosti, zavádějící informace a do-
mněnky typu, co by… kdyby. Úřad se ale musí 
držet faktů a zákonů.

Projekt 
VEM DEJ

VEM SI CO POTŘEBUJEŠ  
– DEJ CO MŮŽEŠ
Odběr věcí pro další využití.
Výdej věcí zdarma komukoli, kdo je dál využije.

Sběrné místo: Dokas Dobříš, s.r.o., Na Chmelni-
ci 455, 263 01 Dobříš, tel.: 318 521 065, e-mail: 
info@dokas.cz.
Tato služba slouží výhradně občanům Dob-
říše!

Provozní doba VEM DEJ:
Pondělí 7.00–12.00 13.00–17.00
Úterý 7.00–12.00 13.00–15.00
Středa 7.00–12.00  13.00–17.00
Čtvrtek 7.00–12.00    13.00–15.00
Pátek 7.00–12.00 13.00–17.00
Sobota 9.00–12.00  13.00–17.00

Jak to funguje? Přineste, co nepotřebujete, od-
neste si, co potřebujete…

Co odebíráme:
• věci, které jsou v pořádku, funkční a nepotře-

bují opravu, např. talíře, hrnky, příbory, nože, 
mísy, džbány, konvice, hrnce, pánve atd.

• sportovní a dětské potřeby: kola, lyže, kočár-
ky, vozíky, brusle atd.

• interiér: lampičky, zrcadla, světla, hodiny, ob-
razy, sochy, lustry, rámy, police atd.

• řemeslné nástroje a nářadí
Rozměrově větší věci, jako např. skříně, sekretá-
ře, knihovny, postele atd., prosím, napřed nafoť-
te a zašlete na uvedený e-mail.

Změna svozu 
popelnic 

Vývoz popelnic připadající na pondělí 1. 1. 2018 
bude uskutečněn v sobotu 30. 12. 2017.

Pavel Bodor, 
Dokas Dobříš, s.r.o.

Co do VEM DEJ nepatří:
• věci, které mají na území Dobříše svůj vlastní 

systém pro další využití, jako např. textilie, kni-
hy, časopisy, elektrospotřebiče, oblečení atd.

Proč:
• ekologie: znovuvyužití věcí, místo vyhazová-

ní a plýtvání
• solidarita: přispět těm, kteří mají méně než 

více

Rádi vám vyjdeme vstříc a zodpovíme vaše do-
tazy. Těšíme se na vás.

„Nikdy, nikdy jsem aktivně nežádal o přemě-
nu té zemědělské půdy na stavební pozemky. 
Jediným důvodem pro tento plán byly snahy 
města o rozšíření obytné části.“

2.  Ing. arch. Salaba, tvůrce územního plánu 
Dobříše, potvrdil 12. 9. na zasedání zastupi-
telstva to, co je napsáno v textové části UP: 
Zastavitelné plochy jsou navrženy s rezervou 
cca 30 % – tedy jsou o 1/3 naddimenzovány 
vzhledem k reálným potřebám sídla.

3.  Kvalitní orná půda, která se nachází v lokalitě 
Úvozová a Ke Bzdince, je chráněna zákonem 
o ochraně zemědělského půdního fondu 
a  neměla by se používat ke stavebním úče-
lům. To označují za závadu v územním plánu 
i územně analytické podklady pro ORP Dobříš 
z roku 2016.

Všechny výše uvedené body mluví jednoznač-
ně pro změnu územního plánu a změnu využití 
plochy Úvozová a Ke Bzdince na nezastavitelnou 
plochu. Jenže to by dobříšští zastupitelé museli 
chtít dodržovat zákony ČR. Nebo jim snad v ta-
kovém konání brání zákulisní či soukromé do-
hody s developery? Věřím, že šlechtická rodina 
Colloredo-Mansffeld by nevymáhala po městu 
desítky milionů korun, protože žádná škoda by 
jí tímto nevznikla a vždy konala ve prospěch 
města a ne k jeho škodě. 

Jana Vlnasová
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Knihovna v prosinci: 
dílna, přednáška 
a další...

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, je tu čas roz-
jímání a bilancování, čas očekávání a naděje... 
A co můžete před koncem roku čekat u nás?

Výtvarná dílna s Jíťou: VÁNOČNÍ ATMOSFÉ-
ROVAČ – pondělí 4. 12. od 12 do 17 hod.
Pro všechny, kdo se těší na naše velké svátky. 

Tu správnou náladu dotvoří pomeranč, skořice, 
hřebíček a svíčka... a Vánoce se mohou usadit na 
vašem stole. Vstup volný, materiál zdarma a Jíťa 
jako vždy ochotná pomoci.

Malá dobříšská univerzita: JÁCHYM TOPOL 
– čtvrtek 7. 12. od 17 hod.
Básník, prozaik, hudebník a žurnalista, laureát 
Ceny Jaroslava Seiferta, který právě získal Stát-
ní cenu za literaturu za rok 2017, poprvé v naší 
knihovně. To si nenechte ujít! Vstupné 70 Kč; 
káva/čaj v ceně.

SLAM POETRY NIGHT – pátek 8. 12. od 20 
hod. POZOR: v restauraci Salsa!
Poprvé v Dobříši: v restauraci Salsa vystoupí ně-
kolik českých slamerů a mezi nimi bude i mistr 
ČR z roku 2014 Anatol Svahilec! Vstup zdarma. 
Slam poetry (z angl. slam – bouchnout, prásk-
nout) je specifický styl básnického přednesu. 
Přednes musí být natolik sugestivní, jímavý či 
zábavný, aby dosáhl největšího ohlasu v publi-
ku (povětšinou shromážděném v baru). Vznikl 
v USA v druhé polovině 80. let. Za jeho zaklada-
tele je považován chicagský básník Marc Smith, 
původním povoláním zedník.
DÍTĚ V KNIHOVNĚ – pondělí 11. 12. od 12 hod.
Oslavte s námi Světový den dětství – každé dítě 
u nás dnes dostane něco dobrého a v soutěži 
může získat knihu z bazaru dle vlastního výbě-
ru. A kromě toho: v oddělení pro děti obsluhuje 
MAXIMIMINO! To jste fakt ještě neviděli.
ZTRACENÁ GENERACE – výstava do 22. 12.
Čapkové, Bass, Langer, Gočár, Křička, ..., ale i osu-
dy obce Stará Huť, na jejímž příběhu lze sledo-
vat těžkosti budoucího Československa.
DÁRKOVÝ BALÍČEK MěK Dobříš: za cenu roč-
ního registračního poplatku (80/150/220 Kč)
získáte pro vaše blízké volný vstup na jednu 
z  akcí knihovny dle vlastního výběru a malý 
dáreček. Zdá se vám, že někdo z rodiny či přá-
tel pořád sedí doma? Darujte mu průkazku do 
knihovny! Máme otevřeno šest dní v týdnu a je 
k nám možné chodit bez koruny v kapse.
A na závěr malé ohlédnutí za letošním rokem:

2017 V KNIHOVNĚ
I v letošním roce se naše knihovna těšila vaší 
přízni: celkový počet čtenářů knihovny se v po-
lovině listopadu vyhoupl ke dvěma tisícům. Při-
pravili jsme kolem 250 programů pro školy a ke 
čtyřem stům programů pro veřejnost. Nakoupili 
jsme knihy za přibližně 280 000 Kč, získali sys-
tém HTC Vive s výukovými a zážitkovými pro-
gramy virtuální reality – a tuto službu nabízíme 
zdarma. Také jsme zrekonstruovali toalety – nyní 
vám slouží dvě běžné kabiny a jedna uzpůsobe-
ná handicapovaným osobám. V únoru jsme na 
Středisku zdraví otevřeli knihovní koutek s do-
plňovanou knihovničkou a na jaře jsme z grantu 
Středočeského kraje pořídili víceúčelovou ka-
meru dron. Od října jsme otevřeli Virtuální uni-
verzitu třetího věku, ve které studuje 15 seniorů.

A co napřesrok?
2018 V KNIHOVNĚ
Hned v lednu vám nabídneme novou podobu 
našich webových stránek. V okénku „Pro snad-
né čtení“ najdete to nejdůležitější o knihovně 
v co nejjednodušší podobě – tato část webu by 
měla sloužit každému, kdo má potíže se čtením 
delších textů, drobného písma, se složitější gra-
fikou, barevnou „záplavou“ a podobně. A vedle 
facebooku nás též nově najdete na dalších soci-
álních sítích. Kromě toho se zapojujeme do prá-

1. Územní plán byl schválen v roce 2010. V té době nebyla zaznamenána žádná negativní stanoviska 
veřejnosti a vlastníků sousedních pozemků. Tedy již od roku 2010 jsou pozemky vedeny jako stavební.

2. Pojem etapizace zástavby je něco úplně jiného než proces pořizování územních studií. Stejně tak 
jako územní plán a územní studie jsou dva odlišné pojmy.

3. Zastupitelé na posledním veřejném zasedání většinou svých hlasů napříč politickým spektrem jas-
ně řekli, že územní plán se měnit nebude a územní studie se mají vypracovat. Úřad toto respektuje.

4. Od toho, zda zastupitelé dodržují nebo nedodržují zákony, jsou tu, při vší úctě k paní Vlnasové, 
jiné instituce.

Tím bych za úřad diskusi kolem územního plánu „Úvozová–Bzdinka“ uzavřel.
Závěrem využiji tohoto prostoru a chtěl bych popřát všem, tedy i paní Vlnasové, krásné prožití vá-
nočních svátků a klid v duši po celý rok 2018.

Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš

Jak jsme volili?
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. 10. – 
21. 10. 2017. Výsledky hlasování – obec Dobříš – souhrnné informace.

 Voliči v seznamu  – 6 994, vyd. obálky – 4 559,  volební účast v % – 65,18, odevzdané hlasy – 4 518, 
platné hlasy v % – 99,17. 

Obec Dobříš celkem v %
ANO 2011  1 188 26,29
Česká pirátská strana 687 15,20  
Občanská demokratická strana 663 14,67
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura /SPD/  363 8,03          
Česká strana sociálně demokratické  325 7,19   
TOP 09 305 6,75
Komunistická strana Čech a Moravy 280  6,19
Starostové a nezávislí 232 5,13

Výsledky celkem v %
Okrsek č. 1 – Klub důchodců, 
Dukelské náměstí
ANO 2011 256 28,53
Česká pirátská strana 131 14,60  
Občanská demokratická strana 119 13,26
TOP 09 71 7,91
SPD – T. Okamura 66 7,35
Komunistická str. Čech a Moravy 63 7,02          
Česká str. sociálně demokrat. 54 6,02
 
Okrsek č. 2 – 2. ZŠ
ANO 2011 167 26,38
Česká pirátská strana 110 17,37  
Občanská demokratická strana 93 14,69
SPD – T. Okamura 59 9,32          
Česká str. sociálně demokrat.  41 6,47
TOP 09 38 6,00
Křesť. demokr. unie – Čs. str. lid. 33 5,21
 
Okrsek č. 3 – ZUŠ
ANO 2011 180 23,34
Česká pirátská strana 111 14,39 
Občanská demokratická strana  110 14,26
Česká str. sociálně demokrat.  75 9,72
TOP 09 64 8,30
SPD – T. Okamura 58 7,52  
Komunistická str. Čech a Moravy 52 6,74
Starostové a nezávislí 42 5,44

Výsledky celkem v %
Okrsek č. 4 – 5. MŠ Větrník
ANO 2011 204 26,15
Česká pirátská strana 119 15,25  
Občanská demokratická strana  115 14,74
SPD – T. Okamura 70 8,97
TOP 09 61 7,82
Česká str. sociálně demokrat. 48  6,15
Komunistická str. Čech a Moravy 48 6,15

Okrsek č. 5 – jídelna, Part. Svobody
ANO 2011 211 26,44
Občanská demokratická strana 129 16,16
Česká pirátská strana 118 14,78  
Česká str. sociálně demokrat.  62 7,76
SPD – T. Okamura 58 7,26
TOP 09 47 5,88          
Komunistická str. Čech a Moravy 44 5,51
Starostové a nezávislí 41 5,13

Okrsek 6 – ZŠ Lidická
ANO 2011 170 26,60
Česká pirátská strana 98 15,33  
Občanská demokratická strana 97 15,17
SPD – T. Okamura 52 8,13          
Česká str. sociálně demokrat. 45 7,04
Komunistická str. Čech a Moravy 45 7,04
Starostové a nezávislí 43 6,72
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 � Výstava: Vjačeslav Iljašenko – grafika, akva-
rely a malba

Výstava potrvá do 21. 12. 2017. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod.

 � 2. 12. Adventní koncert Swing bandu Dobříš
Na tradiční adventní koncert vás zvou dobříšští 
swingaři. Kromě příjemné muziky se můžete tě-
šit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš.
Společenský sál KD, sobota 2. prosince od 
19 hodin. Vstupné dobrovolné.

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

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

Program a účinkující:
16.00 – Zahájení a kulturní program (divadel-
ní spolek Disk Dobříš): Koledy v podání sboru 
Lentilky z 4. MŠ a sboru z 1. ZŠ Dobříš. Zatančí 
aerobik Sokol Dobříš a sokolské ženy, zazpívá 
Tereza Štěpánová. 
17.00 – Příchod sv. Mikuláše a jeho družiny – 
mikulášská nadílka
17.50 – Zdravice starosty města
18.00 – Rozsvícení vánočního stromu a ohňo-
stroj. Podvečerem provází Ivan Sutnar.
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánoč-
ním občerstvením, aby se zahřála nejen duše, 
ale i tělo. Těšíme se na vás!
Akci pořádá: KS Dobříš, divadelní spolek Disk 

Dobříš a město Dobříš. Partneři akce: Dokas 
Dobříš, s.r.o.
Středa 6. prosince, Mírové náměstí Dobříš od 
16 hodin.
Důležité upozornění!!!
Žádáme občany a především mládež, aby dodr-
žovali pokyny MP a nevstupovali do označené 
zóny odpaliště. Hrozí nebezpečí úrazu.
Taktéž žádáme řidiče, aby v době od 17 do 
18.30 hod. neparkovali svá vozidla na přileh-
lých parkovištích (za Komerční bankou apod.) 
– hrozí nebezpečí poškození vozidla. Děkujeme.
Pozor!!! Od 12 do 20 hod. bude náměstí uza-
vřeno pro autobusovou dopravu. Autobu-
sové zastávky budou přesunuty na hlavní 
komunikaci.

 � 8. 12. United Heads + Hi5Live + Bubblewi-
zard – dance párty

United Heads. Kapela, založená roku '94, se od 
hip-hopu (undergroundový hit „BREJLE“), přes 
crossover a taneční funky-disco sound vrací 
zpět k hip-hopovým kořenům (undergroundo-
vý diss track Elita). Kdo někdy zažil United Heads 
a jejich 70's retrosound střihnutý taneční scé-
nou na koncertě, musí potvrdit, že naživo jsou 
opravdu funky!
Hi5Live. Před pěti lety založili DJ Sunpaja (gra-
mofony, sampling), DJ Loopin (gramofony, ky-
tara, sampling) a Rich.FD (saxofon, melodika, 
flétna) nový projekt, kde kombinují funky brea-
ky, house classics a nu-disco tracky se živým sa-
xofonem a kytarou. Na koncertě je budou jako 
special guests podporovat Mr. Chief (United 
Heads) a Joe Harper.
Bubblewizard. Projekt Ondřeje Štěpánka a Mi-
loše Englbertha je eklektickou retro sondou 
do světa vibrací Hammond Organ. Rozsáhlé 
kompozice na pomezí vážné hudby, artrocku 
a lounge music vás vtáhnou do pohádkového 
světa jejich autorů.
Takže pokud chcete zažít skvělou dance párty, 
doražte – bude to stát za to!
Společenský sál KD, pátek 8. prosince 2017 
od 20 hod. Vstupné: 150/180 Kč (předpro-
dej/na místě). Předprodej vstupenek v Tra-
fice u  Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek 
pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 
318 521 302.

 � 9. 12. Kuklík Tyjátr – Balada ze Sherwoodu
Aneb Robin Hood v rozšířené verzi. Na četná 
přání diváků uvádí Kuklík Tyjátr další reprízu 
oprášené hry sršící vtipem a skvělými výkony 
místních ochotníků. 
Společenský sál KD, sobota 9. prosince od 
19.30 hod. Dobrovolné odchodné.

 � 15. 12. Vánoční koncert na zámku
Program: A. Vivaldi: Gloria in D dur pro sóla, 
sbor, varhany a orchestr. Dále skladby J. S. Bacha, 
A. Marcella, W. A. Mozarta, vánoční verše, evrop-
ské vánoční koledy a Alžbětinská serenáda.
Účinkují: Jan Rosák – recitace, sbor Canti di Pra-
ga, členové Symfonického orchestru Českého 
rozhlasu.
Sólisté: Vlastimil Kobrle (koncertní mistr SOČR) 
– housle, Zdeněk Rys – hoboj, Zdena Kloubová-
-Puklická (soprán) a Veronika Hajnová (alt) – só-
listky Národního divadla v Praze. Diriguje Petr 
Louženský. Scénář programu: Ludvík Sklenář.
Zrcadlový sál zámku Dobříš, pátek 15. prosin-
ce 2017 od 19.30 hod. Předprodej vstupenek 
od 6. 11. 2017 v Informačním středisku Dobříš.

POZOR, TIP NA KRÁSNÝ VÁNOČNÍ DÁREK 
–  vstupenka na recitál světoznámé sopra-
nistky Gabriely Beňačková.
Koncert „Gabriela 
Beňačková – le-
genda světové 
opery“ se uskuteč-
ní 23. února 2018 
v Zrcadlovém sále 
zámku Dobříš. 
V programu vystou-
pí společně s te-
noristou Jakubem 
Pustinou a za kla-
vírního doprovodu 
docentky Janáčkovy akademie múzických umě-
ní Marty Vaškové.
Zazní hudba L. Janáčka, F. Chopina a árie 
z oper G. Verdiho, R. Wagnera, A. Dvořáka, 
včetně legendární árie z Rusalky, se kterou 
G. Beňačková zazářila na nejprestižnějších 
operních scénách, jako je milánská La Scala 
nebo Metropolitní opera v New Yorku.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. pro-
since 2017 v Informačním středisku Dobříš.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
v Muzeu hraček Dobříš na zámku
Zveme rodiče a děti na návštěvu Muzea hraček 
Dobříš spojenou se zábavným tvořením v pro-
středí staré školní třídy a historických hraček – 
tentokrát na vánoční téma.
Neděle 10. 12. 2017
Tvořit budeme od 12.30 do 16 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí, materiál v ceně

KS Dobříš upozorňuje, že posledním výlepo-
vým dnem v r. 2017 je čtvrtek 21. 12.!!! 
Plakáty na tento výlep budou v KD přijímány 
ve středu 20. 12. 2017 do 12 hod.

Šťastné Vánoce, pevné zdraví a hodně 
příjemných setkání s kulturou 

v roce 2018 vám přeje
Kulturní středisko Dobříš

vě vznikajícího celostátního projektu Bookstart, 
jehož cílem je zatraktivnit čtení a služby knihov-
ny již nejmenším dětem. Pro rodiče s miminky 
a  batolaty nabídneme krátké speciální progra-
my a jako malý dárek průkazku do knihovny na 
rok zdarma. A to nejdůležitější: aktivně jsme se 
zapojili do práce na projektu nové knihovny.

NOVOROČENKA
Opět na vás ve vašem oddělení čeká novoročen-
ka s kalendářem nejdůležitějších programů na 
příští rok – nezapomeňte si ji vyzvednout.

Milí čtenáři, přejeme vám klidné adventní obdo-
bí a krásné Vánoce a těšíme se na vás i v příštím 
roce. A jak máme otevřeno:
Do soboty 23. 12. včetně OTEVŘENO
neděle 24. 12. – pondělí 1. 1. ZAVŘENO

Z knihovny zdraví Katka, Romana, Lenka, Jíťa, 
Hanka, Jana, Tomáš, Radek a Muriel

Vstupné: 350 Kč (1.–4. řada); 300 Kč (5.–8. 
řada); 250 Kč (9.–13. řada) – v době uzávěrky 
DL téměř vyprodáno.

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

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2018

4. 1. Vernisáž výstavy: Barbora Fausová 
(sochy) a Miloslav Muškát (zoologické 
ilustrace)

12. 1. Michal Prokop Trio – předprodej vstu-
penek od 1. 12. v Trafice u Davida

26. 1. Timudej – koncert
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Úspěch žáků 8. ročníku 
v celorepublikové soutěži

Žáci třídy 8. C se v rámci předmětu volitelná in-
formatika zapojili do celostátní soutěže středních 
a  základních škol, kterou pořádal europoslanec 
Petr Ježek. Úkolem bylo vytvořit maximálně jed-
nu minutu dlouhé video propagující Evropskou 
unii. Nejlepší videa vybíral sám p. Ježek a video 
naší školy se v celorepublikové konkurenci 
umístilo na krásném 2. místě, díky čemuž žáci 
vyhráli předvánoční poznávací cestu do Evrop-
ského parlamentu v Bruselu. Kromě návštěvy 
Evropského parlamentu a multimediálního cen-
tra Parlamentarium navštíví také Brusel, Ant-
verpy, Bruggy, Gent a Frankfurt nad Mohanem. 
Díky obrovskému nadšení a kreativitě Tamary 
Jitky Křížkové, Davida Drába, Matěje Homolky, 
Natálie Rendlové, Kristýny Sauerové, Anežky Pop-
kové, Markéty Jelínkové, Dominika Slívy, Emmy 
Běhunkové a Růženy Navrátilové vzniklo velmi 
nápadité video. Jako hudební podklad pro video 
byla použita hymna EU. Žáci se rozhodli natočit 
video v anglickém jazyce, aby zdůraznili evrop-
skou jednotu. V úvodní scéně drží vlastnoručně 
vyrobené miniatury zakládajících států EU a v zá-
věrečné scéně tvoří svými těly za pomoci žlutých 
hvězd jakousi pomyslnou vlajku Evropské unie.

M. Cieślik

DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Florbal 1. stupeň 
– účast v krajském kole

Ve středu 8. 11. zavítali naši sportovci do Měl-
níka, kde se konalo krajské kolo fl orbalového 
turnaje. Bojovalo se naplno a všechna muž-
stva i diváci si turnaj báječně užívali. My jsme 
do skupiny dostali ne moc lehké soupeře, Ko-
lín a Kladno. S Kolínem nám nevyšel začátek, 
a i když se poté síly vyrovnaly, prohráli jsme 3:5. 
Druhý zápas s Kladnem už byl pro nás těžší, ale 
i tak jsme předvedli pěknou hru, ale prohráli 
jsme 8:4.
V tomto turnaji nás reprezentovali tito žáci: Vít 
Kořínek, Tomáš Obermajer, Vojtěch Dragoun, 
Ondřej Panuška, Jakub Lachman, Lukáš Micka, 
Jan Černý a Veronika Pallová. Všichni předvedli 
herní vášeň a radost z fl orbalu. Za to jim děku-
jeme a přejeme stálou radost ze sportu.

V. Petrásková

Návštěvy prvňáčků v mateřských 
školách
Po prvních měsících ve škole se prvňáčci 2. ZŠ 
Dobříš tradičně vydali na návštěvu do svých 
bývalých mateřských škol. Paním učitelkám se 
pochlubili, co se už naučili, a pozvali předškolá-
ky na akce do školy. Společně si zazpívali známé 
písničky a samozřejmě si také pohráli. 

Podzimní tvoření 

7. 11. přivítala opička Brambora v 2. ZŠ Dobříš 
letos poprvé budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
Děti si společně zacvičily, povídaly si o tom, jak 
se těší do školy, a naladily se na podzimní tvo-
ření. Byl pro ně připravený plný stůl přírodní-
ho materiálu, ze kterého si dle vlastní fantazie 
vyráběly ježky a skřítky. Sladkou tečkou za pří-
jemným tvůrčím podvečerem byly tvarohové 
buchty s cukrovou čepičkou z naší školní ku-
chyně. Děkujeme všem za návštěvu a těšíme 
se na další setkání „Hravé učení” 16. 1. 2018 
v 16 hodin. 

S. Bedřichová

Řemeslo má zlaté dno

Na naší škole jsme ve školní družině pro letoš-
ní rok zvolili téma „Řemesla a zaměstnání“. Ka-
ždý měsíc máme naplánováno nějaké řemeslo 
a snažíme se, aby o něm děti získaly co nejvíce 
informací, mohly si ho vhodným způsobem vy-
zkoušet, a hlavně, aby si uvědomily důležitost 
každé dobře odvedené práce. V uplynulém mě-
síci jsme se hodně zaměřovali na krásnou pod-
zimní přírodu a blíže jsme poznávali práci haj-
ných, lesníků a rybářů. Pozvali jsme si na besedu 
jednoho rybáře a ten dětem vyprávěl, co všech-
no má takový správný rybář na starosti. Děti se 
dozvěděly, že to neznamená jenom ryby lovit, 
ale také se o ně starat třeba v zimě, pečovat 
o rybník a chránit některé ryby před dravci, kteří 
by je mohli vyhubit. Pomocí obrázků seznámil 
děti s nejrozšířenějšími druhy ryb, žab a vodních 
ptáků. Děti si pak ve družině ryby kreslily, na ry-
báře si hrály a některé vyprávěly o tom, jak na 
ryby chodí se svým tatínkem nebo dědečkem.

Eva Pletichová, vedoucí ŠD

Projekt „Bezpečně 
na netu“
Na naší škole proběhl dvou-

denní projekt „Bezpečně na internetu“. V první 
části jsme besedovali nad krátkými fi lmy, které 
popisovaly nebezpečné chování na síti. Starší 
sledovali fi lm o tom, co může způsobit šikana, 
násilí.
Součástí byla praktická cvičení, kde jsme si vy-
zkoušeli, jak je lehké pozměnit fotografi i. Takto 
pozměněná fotografi e je nebezpečná, může 
sloužit k pomluvám, kyberšikaně. Z toho jsme si 
odnesli ponaučení, že je nutné zvážit, jaké foto-
grafi e na síť dáváme. Zvlášť když nevíme, kdo je 
může vidět a co s nimi udělá.
Dále proběhla beseda se strážníkem Bc. V. Svo-
bodou. Ten nás seznámil s několika případy ky-
beršikany, nebezpečného chování na síti. Poučil 
nás o následcích, které takové chování můžeme 
mít pro nás jako oběť i jako agresora.
Na konec jsme vytvořili pravidla, jak se bezpeč-
ně chovat na síti, jak se chránit a co dělat, když 
mi někdo ubližuje. Tento projekt měl smysl.

Žáci 2. stupně, ZŠ Lidická, Dobříš

Kaligrafi e nově 
v 2. ZŠ Dobříš 
Od nového školního roku se 
v 2. ZŠ v Dobříši otevřel nový 
kroužek kaligrafi e. Děti se 

seznamují s různými styly písma a zdokonalují 
se v krasopisu. Osvojují si propojení ilustrace 
a písma. Učí se používat zkosený hrot, tuš a růz-
ná pera. Kroužek se těší velkému zájmu a děti 
velmi baví. 

Lucie Pavlíčková a Kateřina Klimtová, 
vedoucí kroužku
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Naši prvňáčci

Jací jsou naši prvňáčci? 
Jsou zvídaví, hraví a hlavně 
neskutečně sehraní. Za tu 

dobu, co chodí do školy a objevují svět písme-
nek a čísel, si na sebe zvykli, jsou k sobě přátelští 
a milí. Pomáhají si a tvoří prima partičku, kterou 
je radost učit! A učení jde v takovém případě 
pak téměř samo. Co nevidět už budou znát 
všechna písmenka a už teď si dokáží číst v kni-
hách, které si půjčili v knihovně. Svět čísel ob-
jevují při hodinách matematiky pana profesora 
Hejného a naučená písmena pečlivě zapisují do 
písanek. Brzy budou všichni psát perem a těší 
se, až napíší svůj první dopis. Třeba Ježíškovi…

A co plánuje naše škola na prosinec? Návštěvu 
koncertu České mše vánoční J. J. Ryby v Praze 
nebo adventní prohlídku na dobříšském zám-
ku. Každý adventní den zahájíme společným 
andělským čtením. Velkým úkolem pro nás je 
nacvičování vánoční hry, kterou pak rodičům 
předvedeme v kulturním domě.
Srdečně vás zveme na zajímavou besedu pořá-
danou spolkem Trnkový květ, z.s.:
Astronomie pro děti – o vesmíru a jeho ne-
konečné zajímavosti s šéfredaktorem časopisu 
Astropis České astronomické společnosti Mgr. 
Davidem Ondřichem – ve středu 13. prosince 
od 17.30 hod. v ZŠ Trnka.

Mgr. Hana Ošťádalová

LESNÍ ŠKOLA – Lesní adventní tvořivý dýchánek

Zajímá vás, jak vypadá škola 
v  jurtě? A zároveň hledáte ná-

pady na drobné dárky pro své blízké? Přijďte si 
je s námi vyrobit do lesní komunitní školy. Děti 
mohou skládat barevné hvězdy na okno nebo 
andělíčky z vlny, dospělí si možná troufnou i na 
výrobu skřítka.
Pro děti od pěti let a jejich rodiče.
Ve čtvrtek 7. 12. 2017 od 16.30 do 18 hod. 
V originální mongolské jurtě 
(Brodecká ulice, Dobříš, vedle statku s koňmi).
www.ditevlese.cz
Pokud máte chuť, vezměte s sebou drobné ob-
čerstvení. Těšíme se na vás.

Barbora Pecháčková Uchytilová

DOBŘÍŠEK V PROSINCI

S blížícím se koncem roku chceme poděkovat 
za podporu v roce 2017 městu Dobříš (pří-
spěvek z Fondu sportu, kultury a volného času), 
Ministerstvu práce a sociálních věcí (dotační 
program Rodina a ochrana práv dětí), krajské 
pobočce Úřadu práce v Příbrami (dotace na 
vytvoření 2 pracovních míst v rámci VPP) a Stře-
dočeskému kraji (Humanitární fond). Sluší se 
také poděkovat všem partnerům a dobrovol-
níkům, lektorům, Colloredo-Mannsfeld, spol. 
s r.o., a Správě zámku Dobříš i ostatním, kteří 
nejsou jmenováni, a přesto jsou s Dobříškem 
aktivně spojeni, protože jmenný seznam všech 
by obsáhl celou stránku. Dále se sluší poděkovat 
všem, kteří naši činnost podpořili finančním či 
hmotným darem. Naše nabídka programů a slu-
žeb je opravdu bohatá a bez jejich celoroční 
podpory by nebyla možná.
Děkujeme Brdy–Vltava, o.p.s., za podporu a cen-
né rady, díky nimž můžeme v příštích letech fi-
nancovat příměstské tábory z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. 

V herně jste se svými dětmi vítáni v pondělí 
a ve středu od 14.30 do 16.30 hodin, v úterý 
a v pátek od 8 do 12.30 hodin. Děti si mohou 
pohrát, rodiče mají možnost zdarma využít půj-
čovnu knih či stolních her, získat informace, kte-
ré potřebují. V úterý od 10 hod. s prográmkem 
pro rodiče s dětmi. 
Centrum bude zavřeno od pátku 22. 12. 2017 

a znovu vás přivítáme v úterý 2. 1. 
2018.
ADAPTAČNÍ PROGRAM PRO DĚTI:
Program pro děti od 2,5 let bez pří-
tomnosti rodičů, vhodná příprava 
na adaptaci v předškolním zařízení, 
malý kolektiv dětí, individuální pří-
stup. Každé pondělí a středu od 8 do 
12 hodin.

KURZY PRO DOSPĚLÉ:
Angličtina pro začátečníky s hlídáním dětí, po-
kročilé i seniory, Cvičení pro těhotné, Počítačová 
setkání pro seniory. 
Od půlky ledna otevíráme kurz Keramiky pro 
dospělé s Luďkem Čapkem a malířský kurz 
s ak. malířem Mirem Pogranem Mistr Paleta. 

MIMOŘÁDNÉ AKCE:
Úterý 5. a 12. prosince – POČÍTAČOVÁ SETKÁ-
NÍ pro seniory od 8.30 do 10 hodin s lektorkou 
Ing. Vlastou Pechovou. Informace: Petra Štoch-
lová, tel.: 603 199 265.
Úterý 5. prosince – FOTOGRAFICKÉ SETKÁNÍ 
od 10 do 12 hodin si budeme s panem Ježkem 
povídat o pořízení nového fotoaparátu pro sebe 
nebo pro své blízké a jak se neztratit v široké 
nabídce přístrojů pod heslem:  „To nejdražší ne-
musí být pro mne to nejlepší.“ Informace: Petra 
Štochlová, tel.: 603 199 265.
Úterý 12. prosince – ADVENTNÍ ARANŽOVÁ-
NÍ – od 17 do 19 hodin – s Ing. Adélou Koškovou 
si vyrobíme dekoraci na vánoční stůl. Základní 
zelený materiál, miska a přízdoby budou zajiš-
těny. S sebou si vezměte zahradnické nůžky 
a svíčky dle vlastního vkusu a uvážení. V případě 
zájmu zajistíme hlídání malých dětí. Informace: 
Petra Štochlová, tel.: 603 199 265.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu: www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dobrisek.
cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 

10. 12., neděle, 10.30–11.30
Adventní koncert, městské tržiště za Kopáčko-
vým domem
19. 12., úterý, 17.45–19.15 
Koncert na Staroměstském náměstí v Praze
20. 12., středa, 17.00–18.30
Vánoční koncert v evangelickém kostele v Dob-
říši

Pěvecký sbor ZUŠ a gymnázia Dobříš 
vás srdečně zve na tyto koncerty
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V září oslavila maminka Václava 
Groulíková 90 let.

Vše nejlepší dodatečně přejí 
děti Květa, Jan a Luboš, 

vnoučata a pravnoučata

V říjnu tomu 
bylo již 30  let 
od úmrtí ta-
tínka Josefa 
Groulíka, 50 let 
od úmrtí bratra 
Václava Grou-
líka, 15  let od 
úmrtí bratra 
Jiřího Groulíka 
a 5 let od úmrtí 
bratra Josefa 
Groulíka. 

Stále vzpomínají manželka Václava, 
dcera Květa a bratři Jan a Luboš

Dne 16. 12. 2017 uplyne 
100  let od narození pana 
Bohuslava Hassmanna, 
učitele na školách v okrese 
Příbram, v Dobříši a nako-
nec zástupce ředitele na ZŠ 
Jitřní v Praze 4. Jeho man-
želka p. Věra Hassmannová, 

učitelka na školách v okrese Příbram, v Dobříši 
a v Praze, se 19. 3. 2017 dožila věku 95 let.

Vzpomíná dcera Bohunka s rodinou

Dne 9. 12. tomu bude 15 let, 
co nás opustila naše ma-
minka, babička, paní Helena 
Musilová. 
S láskou vzpomínají manžel, 

dcery Jolana a Šárka, syn 
Ondřej a vnučky Nela 

a Helenka, vnuci Tomáš, 
Jan a Jakub

25. 11. 2017 by se býval 
dožil 90 let náš strýc a šofér 
u  výkupu, pan Karel Klika 
z Dobříše. 

Stále na něj vzpomínají 
Jirka a Vláďa Klikovi 

ze Staré Hutě 

Dne 30. 12. 2017 uplyne rok, 
co nás navždy opustila paní 
Jarmila Svobodová. 

S láskou stále vzpomíná 
dcera s rodinou a další 

blízká rodina

Nová fotografická kniha z minulosti města Dobříše
Žijeme v době, kdy je i naše generace již považována za pamětníky, protože jsme zažili dobu minu-
lého režimu, kterou si mnozí dnešní již skoro třicátníci nemohou ani představit. Narodili se do demo-
kratické republiky. Kniha Dobříš v proměnách reálného socialismu všem těm, co si ji již pamatovat 
nemohou, ukáže v barvách dobu skoro zapomenutou, dobu, ke které se mnozí vracejí s nostalgií, 
protože je v projevu člověka dané pamatovat si jen to dobré a to špatné vytěsnit z mysli. Takže 
všem, co ještě chtějí vzpomínat a vyprávět, je určená tato kniha, která tvoří spíše velké fotoalbum, 
protkané mými vzpomínkami, kterými se však řídit nemusíte a můžete je doplnit vlastními. Vázaná 
publikace na křídovém papíře bude k dostání po šestém prosinci jak v místním knihkupectví, tak 
v informačním středisku. Na knize se finančně podílí Energon reality, s.r.o., a město Dobříš. 
Přípravné práce na vzniku celého cyklu knih postaveného na fotkách začaly skoro ihned po úspěchu 
první knihy Dobříš v proměnách. Ale stále mě od tohoto odváděly jiné projekty, které mě zajímaly 
více. Navíc první kniha byla stále v prodeji a já si řekl, že další díl nevydám, dokud nebude ta první 
alespoň ve stádiu finálního výprodeje. První knihy zbývá již jen několik kusů, a proto jsem si minulý 
rok řekl, že je ten pravý čas nějak začít. Musíte však mít nějaký koncept a plán, jak fotografie sklá-
dat, a jako první jsem chtěl udělat ryze barevnou publikaci z fotografií převážně ze sedmdesátých 
a osmdesátých let dvacátého století. Již teď se však pracuje na dalším díle, kde budou fotografie do-
provázet zápisy z Heinzovy kroniky, jež se nám představila jen částečně v novinách Vltavské proudy, 
a poprvé tak vyjde v ucelené podobě. To jsou však plány na příští rok. 
Kniha Dobříš v proměnách reálného socialismu bude poprvé představena během setkání s Mikulá-
šem dne 6. 12. 

Petr Kadlec

Betlémské světlo 
opět na Dobříši
Stejně jako minulé roky bude Bet-
lémské světýlko, zažehnuté přímo 

v  Betlémě, letadly převezeno do Vídně, odkud 
jej skauti vlakem převezou do různých míst Čes-
ké republiky, mimo jiné i na Dobříš. Pro Betlém-
ské světlo si můžete přijít i vy, a zvláště pro starší 
a nemohoucí nabízíme možnost roznosu světla 
až domů. 
V neděli 17. 12. světlo přivezeme osobním vla-
kem, který vyjíždí v 11.55 z pražského hlavní-
ho nádraží. Vlak postupně zastavuje ve všech 
stanicích této trasy a můžete si jej vyzvednout 
přímo na nádraží. V 13.25 vlak dorazí na Dobříš. 
Další možnosti kdy a kde si světlo vyzvednout 
jsou tyto: 23. 12. od 14.30 do 15 hod. v kostele 
Nejsvětější Trojice, od 15 hod. do 17.30 v Pasto-
račním centru svatého Tomáše či ve stejný čas 
v  průjezdu kavárny Velbloud na Mírovém ná-
městí nebo na vlakovém nádraží. 24. 12. si mů-
žete světýlko vyzvednout v kostele Nejsvětější 
Trojice přibližně 10 minut po vánoční dětské 
bohoslužbě s koledami, která začíná ve 14.30.

Pokud si sami nemůžete pro světlo dojít, rádi 
vám jej 23. 12. doneseme přímo k vám domů. 
Sdělte nám prosím svoji adresu na tel. číslo 
724 063 193 a my vás zařadíme mezi ty, kterým 
světlo pravidelně každý rok nosíme.

Skauti a skautky ze střediska prof. Oliče a tábor-
níci ze Zlatého listu vám přejí pohodové vánoč-
ní svátky plné krásných okamžiků prozářených 
třeba i tím nejmenším světýlkem.

Lucie Uriková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

První projekty přes MAS Brdy–Vltava podpořeny!
S radostí oznamujeme, že po závěrečném ově-
ření způsobilosti ze strany Ministerstva práce 
a  sociálních věcí byly schváleny první projekty 
podané přes MAS na pořádání příměstských 
táborů. Úspěšnými žadateli jsou Rodinné cen-
trum Dobříšek – celková finanční podpora 
594  250  Kč a obecně prospěšná společnost 
ČÁP celková výše dotace je v tomto případě 
592 250 Kč. Prvním úspěšným žadatelům MAS 
Brdy–Vltava za celý tým upřímně gratulujeme. 
V tuto chvíli připravujeme výzvy zaměřené na 
podporu podnikání z Programu rozvoje venko-
va, na rozvoj základních škol a cyklostezek z Inte-
grovaného regionálního operačního programu 
a na podporu sociálního podnikání z Operační-
ho programu Zaměstnanost. Informace k dalším 
výzvám sledujte na webových stránkách MAS 
www.brdy-vltava.cz v sekci Výzvy.

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

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

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz



Po vydařeném loňském nultém ročníku vás Dětský do-
mov Korkyně opět srdečně zve na charitativní VÁNOČNÍ 
JARMARK U BEDŘICHA v sobotu 16. prosince dopoledne. 
Přijďte ochutnat vánoční náladu a dát si voňavý svařák,
jablečný punč, klobásku, výbornou kávu Café de Honduras, něco sladkého od Dorty D, nebo na-
koupit jmelí a sváteční dekorace od květinářství Letizia. Veškerý výtěžek z prodeje bude věnován 
našemu dětskému domovu. Moc se na vás těšíme!
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Uzávěrka příspěvků 
do lednového vydání Dobříšských listů 

bude 15. prosince 2017. 
Příspěvky do online verze DL 

můžete zaslat kdykoli v průběhu měsíce 
na adresu redakce.

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

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

Dětský domov Korkyně oslaví své 25. Vánoce
Vánoční svátky a rodina k sobě neodmyslitelně patří. Jak na tom letos budou děti 
z Dětského domova Korkyně? 
„Snažíme se, aby všechny naše děti mohly Vánoce trávit s mámou nebo tátou. 

Letos se nám to snad podaří,“ vypráví Tereza Jandová, ředitelka Dětského domova v Korkyni. „Náš 
dětský domov se snaží podporovat vztahy dětí k jejich blízkým po celý rok – některé děti tak 
jezdí k rodičům každý víkend.“
Dětský domov Korkyně letos bilancuje významné události svojí existence – 25 let od svého založení, 
přestěhování z Korkyně na Dobříš, rozšíření pracovního týmu. Jak vzpomíná na jeho úplné začátky 
zakladatelka paní Věra Grulichová? „Dětský domov Korkyně jsem zakládala se svojí kamarád-
kou Antonií Boťovou po zrušení velkého dětského domova v Nemyšli. Pro děti, o které jsem 
se v Nemyšli starala, jsem chtěla malý dětský domov, kde by se cítily více jako ve skutečné 
rodině. Začátky byly krušné. Neměli jsme budovu, peníze, jediné, co jsme měli, bylo 20 dětí 
s nařízenou ústavní výchovou. Díky korkyňské paní starostce, která nám nabídla pronájem 
bývalé školy, jsme v říjnu 1992 mohli otevřít.“
Dětský domov v Korkyni začal fungovat v roce 1992 jako první nestátní zařízení tohoto typu v České 
republice. V průběhu let našlo v domově útočiště více než 90 dětí. Některé z nich se do domova pra-
videlně vrací, leckdy už s vlastními dětmi. A víte, že v Korkyni vyrostl i současný vedoucí vychovatel 
Karel Vostrý? „Byl jsem jedním z prvních dětí v Korkyni. V domově jsem vyrostl, vystudoval 
vysokou školu a už 9 let se tu starám o děti s podobným osudem, jako jsem měl já.“
V současné době žije v dětském domově 18 dětí ve věku od 9 do 19 let, které jsou rozděleny do 
3 skupin; obývají dva rodinné domy a byt v Dobříši. „V Dobříši se nám bydlí opravdu dobře. Jsme 
moc vděční i obci Korkyně, kde mohl dětský domov fungovat 25 krásných let,“ říká ředitelka domo-
va Tereza Jandová a dodává: „Všem obyvatelům Dobříše děkuji za vlídné přijetí a přeju jménem 
nás všech z DD Korkyně klidné a požehnané Vánoce. Ráda bych vás také pozvala na Vánoční 
jarmark u Bedřicha, jehož výtěžek bude věnován našemu dětskému domovu. Budeme se na 
vás moc těšit v sobotu 16. prosince dopoledne.“ 

Za DD Korkyně Jitka Urbanová

Pozvání na prosinec 2017

V sobotu 2. 12. od 9 do 12 hod. zveme na 
adventní duchovní obnovu s Kateřinou La-
chmanovou, Th.D., „Připravte srdce na Váno-
ce“ – v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. 
Není nutné se přihlašovat předem.
Na Štědrý den 24. 12. od 14.30 bude vánoční 
bohoslužba slova pro děti a od 24 hod. bude 

půlnoční mše – v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši.
(V Rosovicích bude „půlnoční“ mše ve 21 hod. 
a ve Svatém Poli ve 22.30).
V úterý 26. 12. od 16 hod. „Pojďme spolu do 
Betléma“ – vánoční putování od kostela Nej-
světější Trojice v Dobříši k živému betlému na 
zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Cestou 
vyslechneme vánoční příběh a zazpíváme si 
známé koledy.
V sobotu 30. 12. od 16 hod. zveme na kon-
cert: Adam Michna z Otradovic: Missa 
Super (Již Slunce z Hvězdy vyšlo) soubor 
Ritornello Praha. Koncert se koná v kostele 
Nejsvětější Trojice v Dobříši a výtěžek je určen 
na obnovu dobříšských varhan. Vstupné dob-
rovolné.

Půjdem spolu do Betléma
Živý betlém a zpívání u jesliček
Vánoční putování od kostela Nejsvětější Trojice 
k živému betlému na zahradě Pastoračního cen-
tra sv. Tomáše v Dobříši
V úterý 26. 12. 2017 od 16.00
Pořádá Římskokatolická farnost Dobříš.

Vánoční výstava, 
která vykouzlí úsměv
Co vykouzlí větší úsměv než pohled na dětskou 
šikovnost a tvořivost? Nepochybně nějaký ten 
dobrý skutek. A že o Vánocích by se měly plnit 
dvojnásob. Proto jsme se letos v Muzeu Dobříš 
rozhodli pojmout vánoční výstavu trochu jinak 
a zvládnout obojí.
Namísto betlémů a tradičních vánočních ozdo-
biček vám představíme originální díla žáků 
výtvarných oborů Základní umělecké školy 
Dobříš a také netradiční dekorace vyráběné 
v textilní dílně Rukama Nohama Farní charity 
Starý Knín. 
Výstavu zahájíme vernisáží 4. prosince 
v 16 hodin, za doprovodu baletek ze Základní 
umělecké školy Dobříš. Výrobky textilní dílny 
Rukama Nohama budou v čase vernisáže pro-
dejné, a tak si budete moci vybrat z celé škály 
ručně vyrobených dekorací, přičemž koupí 
těchto výrobků podpoříte dílnu Rukama No-
hama, která nabízí pracovní příležitost sociálně 
znevýhodněným lidem. 
Ve dnech 14. a 15. prosince a 21. a 22. pro-
since vždy od 8 do 14 hodin budou navíc pro 
tvořivé děti otevřeny vánoční dílny, kde si kaž-
dý bude moci vyrobit vlastní ozdobičku z drátků 
a korálků pod odborným vedením paní Aleny 
Marešové a Lenky Slavíkové. 
Přijďte v tomto vánočním období potěšit krás-
nými výrobky nejen své oko, ale třeba i své 
blízké, které můžete obdarovat originálním dár-
kem. Těšíme se na vás!

Mgr. Iveta Šedivá, Muzeum Dobříš

Vánoční krabice od bot
I letos se v celé naší zemi chystá akce Krabice od bot, díky níž se nám pod hlavičkou Diakonie daří 
vytvořit dětem, které v životě často moc radosti nezažívají, krásnější Vánoce.
Pro ty, kteří by se chtěli také zapojit, stačí do krabice velikostně od bot dát různé dárky (nebojte se 
ji pěkně napěchovat), celou krabici pak vánočně zabalit a nahoru napsat, zda je určena pro kluka 
či holku a také věk. Věci nemusí být nové, ale pěkné a kompletní. Můžete také přinést aktovku – tu 
prosím nebalte. Sběrná místa jsou letos v Dobříši jako obvykle na evangelické i katolické faře, na 
gymnáziu, základních školách a v Trnce. 
Sběr bude ukončen 8. prosince. Další pokyny a tipy najdete na www.krabiceodbot.cz.
V celé naší zemi se loni sešlo 9 923 dárků, z toho 1 737 v oblasti Mníšek–Dobříš–Příbram–Březnice. 
Chtěla bych moc poděkovat všem Vám, kteří jste se do této akce zapojili. Velmi si toho vážím, moc 
mě to těší a doufám, že i Vy máte dobrý pocit z balení dárku pro dítě, které žije v azylovém domě či 
na ubytovně.
Každý takový záblesk radosti do míst, kde se jí mnohdy nedostává, pomáhá měnit svět k lepšímu.

Katka Vojkůvková, kurátorka sboru českobratrské církve evangelické na Dobříši

Pastorační centrum sv. Tomáše 
Římskokatolická farnost Dobříš 
Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
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Milí přátelé! Napsat vánoční přání patří k těž-
ším úkolům: vždyť před Vánocemi slyšíme tolik 
„sladkých přání“ (i dobře míněných), tolik „vy-
prázdněných slov“! Není divu, že tato slavnostní 
přání pak vnímáme jen jako konvenční fráze. 
Anebo Vánoce dokonce nesnášíme. Chtěl bych 
tedy začít odjinud, prostou a půvabnou bajkou.
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. 
Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají 
Vánoce?" 
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce zname-
nají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček 
a cukrovím, které mám tak ráda."
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne sa-
mozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. 
Bez pečínky by to opravdové Vánoce nebyly.“

Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích 
musím mít obrovskou sladkou vánočku!"
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Váno-
cích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Váno-
cích se má všechno jen třpytit.“
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vá-
nocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně 
dvě lahve!"
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slo-
va: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdů-
ležitější Ježíšek. Copak jsi na to zapomněl?"
Vůl se zarazil, sklopil velkou hlavu a zabučel: 
„A vědí to vůbec lidé?"
Jasně, o Ježíškovi… Ale co to znamená? Pro mě 
„Ježíš v jeslích“ je darem samotného Boha a zá-
roveň poselstvím, že…
…Bůh není daleko, ale stává se blízkým.
…není lhostejný, ale má soucit.
…není „uzavřený do sebe“, ale má o mě zájem.
…nezůstává nade mnou, ale chce se mnou žít, 
dokonce i ten všednodenní život (neslavnostní).
…nepřichází, aby mě „zdrtil“, ale aby byl se 
mnou.
Přeji každému z vás, abyste objevili kouzlo Vá-
noc, přesněji a správněji „kouzlo“ tohoto Boha 
malého a velkého v dobrotě!

P. Angelo, 
katolický farář na Dobříši

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a řím-
skokatolická farnost v Dobříši zve všechny mi-
lovníky a přátele krásné hudby na poslední be-
nefi ční koncert v tomto roce.
Přijďte v sobotu 30. prosince od 16 hodin do 
kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši na vánoční 
mši od Adama Michny z Otradovic „Již Slunce 
z Hvězdy vyšlo“ z roku 1654. Jde o rekonstrukci 
muziky ke slavné bohoslužbě „Na jitřní Božího 
narození“. Zpívá a na dobové nástroje hraje sou-
bor Ritornello, připravil a vede Michael Pospíšil. 
Komorní soubor Ritornello se zabývá především 
hudbou 16. a 17. století. Podle programu, který 
sestavuje ze specialistů na daný obor, mění své 
obsazení. Jádro souboru tvoří vždy 2–3 hudeb-
níci, kteří často ovládají i více nástrojů. Nedílnou 
součástí přípravy programu je vlastní intenzivní 
badatelská a ediční činnost (edice hudby, hym-
nologie, organologie aj.). Soubor se snaží vrátit 
hudbu z kategorie „vážné hudby“ mezi základní 
potřeby člověka, jako je univerzální řeč dorozu-
mění pomocí malých a nejmenších hudebních 
forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i syrovosti 
zároveň: barokně-romantický „návrat“. Soubor 
užívá historických nástrojů nebo jejich věrných 
replik (loutna, theorba, barokní kytara, niněra, 
renesanční dudy, barokní moldánky, varhanní 
positiv, cinky a dulcián, renesanční trombony, 
šalmaje, chalumeaux, fl étny a fi stuly, violy da 
braccio i da gamba, barokní housle, bubny atd.), 
starých ladění a temperatur, původních herních 
a pěveckých technik. 

Ivo Kylar

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

V adventním čase dobříšský zámek opět ožívá 
adventními koncerty a prohlídkami. 
O víkendech se můžete těšit na adventní pro-
hlídky s výstavou příbramských betlémů. 
Začínají v sobotu a neděli 2. a 3. prosince. Opět 
si společně připomeneme dávné a možná již 
zapomenuté zvyky vánoční a prohlédneme si 
vyzdobenou expozici zámku. Další adventní 
prohlídky se budou konat 9., 10., 12., 16. 
a 17. 12. Ve všední dny od 5. 12. do 22. 12. je 
možné adventní prohlídku rezervovat. 
První adventní víkend budou na zámku také 
probíhat další příjemné akce. Hned v sobotu 
2. prosince je připraven další Benefi ční večer 
NF ZŽ od 17 hod. v Zrcadlovém sále. V nedě-
li 3.  prosince se opět otevírá Peklo na zámku 
v pivovarských sklepích. Na děti a jejich rodiče 
už se moc těší čerti v čele s Luciferem, a to od 
11 do 19 hodin. Prohlídky jsou každých 15 mi-
nut a  cena vstupenky je 60 Kč/osoba (děti do 
1 roku zdarma). V pátek 15. 12. se můžete těšit 
na Vánoční koncert Kulturního střediska Dobříš 
od 19.30 hodin a v sobotu 16. 12. Vánoční kon-
cert J. J. Ryby – Česká mše vánoční. Začátek Ry-
bovy mše vánoční je v 17 a 19.30 hodin. Cena 
vstupenky: 170 Kč. 
Otevírací doba parků: Anglický park je v ob-
dobí listopad–březen přístupný v době 8.00–

16.00 hodin. Francouzský park je od listopadu 
2017 až do roku 2020 uzavřený – bude probíhat 
jeho revitalizace. Projekt probíhá za fi nanční 
podpory Evropské unie z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj a bude dokončen v roce 
2020. Cílem projektu bude celková revitalizace 
zámecké oranžérie a obnova iluzivní malby, re-
staurování 4 soch, obnova francouzského parku 
a digitalizace památky. Přejeme všem krásné 
prožití vánočních svátků a pohodový nový 
rok 2018. 

Adventní tvoření aneb 
Přijďte si vyrobit originální 
vánoční ozdoby
Tematické kurzy společného tvoření jsme 
v Domě nad vodou, novém dobříšském centru 
Farní charity Starý Knín, spustili na konci listo-
padu výrobou adventních věnců. Ve dvou dal-
ších setkáních vám nabízíme možnost vytvořit 
si vlastní a originální vánoční ozdoby z textilu 
nebo drátků. Materiál a pitný režim bude zajiš-
těn. V případě zájmu se prosím přihlaste paní 
Noemi Trojanové na tel.: 731 143 870. Počet 
účastníků je omezen.

Termíny tvoření: 7. 12. – výroba vánočních oz-
dob z drátu a korálků (cena 190 Kč)
14. 12. – výroba textilních vánočních ozdob 
a dekorací (cena 190 Kč)
Čas: vždy 18–20 hod. Místo: Dům nad vodou, 
Pražská 271, Dobříš

Ivana Kropáčková

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 prosinec 2017

5. 12. – 22. 12. Adventní prohlídky – více 
na www.zamekdobris.cz
2. 12. Benefi ční večer NF Z. Žádníkové, 
17 hodin – Zrcadlový sál, předprodej od 
2. 11. na pokladně zámku
3. 12. Peklo na zámku, 11–19 hod., předpro-
dej vstupenek od 7. 11. na pokladně zámku
15. 12. Vánoční koncert na zámku, 19.30 
hodin – Zrcadlový sál, pořádá KS Dobříš
16. 12. Příbramská fi lharmonie, Česká 
mše vánoční – J. J. Ryba, 17 a 19.30 hodin 
– Zrcadlový sál, o dostupnosti vstupenek se 
informujte na pokladně zámku
Pravidelně aktualizované informace na: 
www.zamekdobris.cz/kulturní program

Vánoční přání trochu jinak
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Všesokolské slety
K 20. výročí založení Sokola se konal tehdy v Praze I. sokolský slet. V roce 1882 se cvičilo 

na Střeleckém ostrově. Před třemi tisíci diváků cvičilo tehdy pod vedením M. Tyrše 720 mužů, ženy 
a děti tehdy ještě v Sokole necvičily. V deseti různých sletových skladbách ve stejném obleku cvičilo 
těchto 720 mužů v prostných, cvičení s různými nářadími i na různém nářadí, šermu apod.
Slety se konaly po 6 letech, později se cvičilo na Letenské pláni. Přerušení sletů bylo za 1. světové 
války. Úchvatný byl i vývoj sokolských sletů s velkým počtem cvičenců. Za 1. republiky byl postaven 
velký Strahovský stadion, kde na ploše mohlo najednou cvičit více jak 13 tisíc cvičenců.
V dějinách Sokola se nemůže zapomenout na X. slet, konaný v roce 1938. Tento slet byl mohutnou 
výzvou národa k boji proti fašismu. Na ploše v prostných mužů cvičilo přes 30 000 cvičenců. Němci 
pak Sokol zakázali. Po válce se Sokol rychle obnovil a v roce 1948 prošlo branami Strahovského sta-
dionu 585 000 cvičenců všech kategorii na XI. slet. Tento slet byl již poznamenán nástupem komu-
nistického režimu. Hned po sletě bylo mnoho členů Sokola zavřeno a komunisty také popraveno. 
Sokol byl pak komunisty zakázán a násilně umlčen. 
Po pádu komunismu byl po 46 letech Sokol opět vzkříšen. V roce 1994 obnovený Sokol organizuje 
XII. všesokolský slet. Z Dobříše na tento slet odjíždí 36 žen, 4 muži a 23 žákyň pod vedením Jany 
Pinkové. Dále pak se vždy po šesti letech konají další slety, na kterých cvičenci z Dobříše nikdy ne-
chyběli. Nyní Sokol připravuje XVI. slet, který bude v létě roku 2018 a Sokol Dobříš se ho zúčastní 
v mnoha skladbách.  Jana Pinková, Sokol Dobříš

Mikulášská zábava pro děti 

TJ Sokol Dobříš vás zve v sobotu 2. prosince na mi-
kulášskou zábavu pro děti do sokolovny od 15 ho-
din. 
Čeká vás odpoledne plné tance, soutěží a předvá-
noční atmosféry. Společně budeme očekávat pří-
chod Mikuláše s družinou, který snad i letos přinese 
hodným dětem něco dobrého na zub.

Těšíme se na vás, za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Slovo pro Štědrý večer 2017
Vzejde proutek z pařezu a výhonek z jeho kořenů vydá ovoce. Na něm spočine duch Hospodinův. 
(IZAJÁŠ 11,1-4A )
Zvu vás dnes k naději. Naděje se může charakterizovat jako napjaté očekávání. Je to jakýsi provázek, 
který je napjatý mezi lidmi a událostmi – vytváří spojitost. Mít naději znamená držet napjatý prová-
zek k tomu, na čem nám záleží. Tuhle naději přenesli dobami lidé žijící dávno před narozením Krista. 
I když všude kolem nich nebylo nikomu do zpěvu a mluvilo se o těch nejhorších prognózách, od-
mítli se s tím smířit. Slavná minulost byla nenávratně pryč a jejich přítomnost vypadala jako strom, 
kterému uříznete kmen i s korunou. Zůstal jenom pařez k rozpadu. Jako by jim kdosi řekl: „Už jste 
k ničemu, tahle země pro vás není, tenhle život už pro vás není!“ A ukázalo se, že ne všichni se dali 
zastrašit, spojovala je vize jednoho z nich – proroka Izajáše: To, co vidíte, není pouze pařez k hnilobě. 
Je to vrcholek kořenů, které jsou v zemi. Kdo uříznul korunu, podcenil kořeny. A tak se na tom pařezu 
za čas objeví výhonek – zjevné znamení nového života. 
Křesťané vyznávají, že ta izaiášovská vize, stará téměř tři tisíce let, se již naplnila. Máme na to svátky 
s českým názvem Vánoce, abychom se radovali, že ta velká lidská naděje nebyla zahanbena, nýbrž 
došla svého uskutečnění v oněch dnech, kdy vyšlo jakési nařízení od císaře Augusta. Tehdy se v malé 
vísce v Judsku, v jednom chlívě za domem narodilo dvěma chudým lidem dítě, chlapec. Všechno, 
od toho jeho zvláštního narození až po jeho smrt, stalo se znamením, že velká naděje lidstva má od 
Boha svoji odpověď. Naše každodenní doufání má tak silnou podporu. Kdo jste se nenechali strh-
nout proudem nechuti k životu, nebo i vy, kteří se z té špinavé řeky snažíte vyškrábat na břeh, máte 
na boží straně velkého a laskavého spojence. Jenom se to narození zdá vyznít naprázdno, pakliže 
se toho nechopí lidi, kteří budou mít odvahu vidět na starém pařezu potenciál nového stromu. Lidi, 
kteří vstupují na práh lásky, protože už v prvním kroku vidí potenciál celého krásného domu. Lidi, 
kteří v obyčejném židovském muži, jenž se narodil kdesi na cestě ve špinavém chlívě a zemřel pro 
svou lásku k nám – na popravišti u jiné cesty – kteří právě v něm a v jeho slovech najdou pro sebe 
Boží vzkaz. Ten vzkaz obsahuje sdělení: Těšte se, protože vaše odvážná doufání dostávají v dnešním 
večeru vzpruhu – Bůh má ve vás zalíbení!
Radostné Vánoce všem. 

Samuel Hejzlar, evangelický farář v Dobříši a Hořovicích 

Srdečně zveme na bohoslužby v evangelickém kostele: 

   3. 12. – 1. advent – bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VP
10. 12. bohoslužby v 10.30
17. 12. bohoslužby v 10.30
24. 12. od 10.30 – dětské vánoční pásmo, poté mládež uvede hru „Něco velkého se chystá!“
25. 12. bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VP
31. 12. bohoslužby v 10.30 s vysluhováním VP 

Týden otevřených dveří 
v Aerobik studiu Orel Dobříš

Tradiční Vánoční exhibice našeho studia je v le-
tošním roce kvůli rekonstrukci sportovní haly 
bohužel zrušena. Nicméně i tak nemusí rodiče 
smutnit, připravili jsme totiž náhradní řešení! 
Těšit se můžete na týden otevřených dveří na-
šeho studia. V týdnu od pondělí 11. do pát-
ku 15. 12. se rodiče budou moci přijít podívat 
na lekce, které jejich děti pravidelně již od září 
navštěvují. Chcete vědět, jak lekce probíhají? 
Co vše se děti od září naučily? Tak přijďte! Pro 
rodiče bude navíc na recepci studia připraveno 
i občerstvení v podobě ochutnávky vánočního 
cukroví a také espreso za speciální cenu. Na co 
se děti však rozhodně můžou těšit a nebudou 
ochuzeny, je vánoční večírek, který proběh-
ne ve středu 20. 12. ve Skřítkově. Vítáni jsou 
však nejen děti, ale i jejich rodiče, tak přijďte 
před vánočními svátky jen tak posedět nebo 
si s dětmi zatancovat. Celý tým lektorů studia 
vám přeje pohodové prožití vánočních svátků 
a úspěšný start do nového roku! 

Tým lektorů ASOD 

Vážení přátelé 
a spoluobčané,
výbor Základní organizace ČZS 

Dobříš vás zve na další tematickou přednášku 
na téma „Europom 2017, pěstování jabloní a za-
ložení zahrádkářské osady na Dobříši“, která se 
koná v pátek dne 8. prosince v restauraci Slo-
vanka od 18 hod. Pokračujeme tak ve vzdělává-
ní a informování všech zájemců o zahrádkaření 
na Dobříšsku. V diskuzi chceme společně pro-
jednat i aktuální problémy a otázky zahrádka-
ření a spolkové činnosti na Dobříšsku se všemi 
účastníky.
Ochutnali jste náš bylinkový čaj, složený z do-
mácích i zahraničních bylinek – máty, dobromy-
sli, meduňky, rakytníku a citronové trávy? Máte 
příležitost si čaj zakoupit na moštárně každou 
sobotu dopoledne. 
Již v červenci jsme za přítomnosti pracovníků 
celní správy otevřeli novou kampaň naší pále-
nice a vyrobili jsme první litry ovocné pálenky 
této sezóny. Všechny spoluobčany, zájemce 
o  ochutnání letošní pálenky a našeho domá-
cího kysaného zelí srdečně zveme k návštěvě 
pálenice (za provozu) dne 30. prosince 2017 od 
9 do 13 hod. Některé naše výrobky bude možné 
zakoupit. 
O dalších akcích našeho spolku se dozvíte vždy 
z vývěsní skříně ZO ČZS Dobříš, p.s., na Mírovém 
náměstí nebo na naší moštárně Na Lukách čp. 
2054.

Karel Vítek předseda ZO ČZS Dobříš, p.s. 
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Najdete nás v areálu MFK – V Lipkách 1021. 
Kontaktovat nás můžete na tel. č.: 724 077 264. 

Dovolte mi poděkovat jménem našich psích 
svěřenců všem dárcům, venčitelům, dobro-
volníkům a hodným lidem, kterým není osud 
opuštěných a mnohdy týraných pejsků lhostej-
ný a bez kterých bychom se s kolegyněmi o tolik 
psů prostě nezvládly postarat. Moc si Vaší po-
moci vážíme a děkujeme Vám za ni! 
Vánoční svátky jsou svátky klidu, kdy máme 
možnost se zastavit a vzpomenout si na ty, kte-
ří jsou opuštění a nemají takové štěstí, ať už to 
jsou děti v dětských domovech, lidé bez domo-
va nebo právě opuštění a týraní pejsci a kočičky 
v útulcích. Pokud se rozhodnete podpořit prá-
vě pejsky, srdečně vás zveme 22. a 23. 12. na 
Vánoce v útulku, které budou probíhat po celé 
2 dny od 8 do 18 hod. přímo v areálu útulku. 

Ares – Hledá se ma-
jitel!
V sobotu 11. 11. 
2017 byl v Tušovič-
kách (mezi Milínem 
a Březnicí) odchy-
cen tento kříženec 
německého ovčáka, 
který se tam podle 
místních pohyboval 
již několik dní. Jed-
ná se zhruba o  4le-

tého pejska, nekastrovaného, nečipovaného, 
bez obojku.

Mini – Hledá se ma-
jitel!
V sobotu 4. 11. 2017 
byla ve Skalici u Ne-
čína odchycena tato 
malá starší křížen-
ka jezevčíka. Fenka 
není čipovaná, ne-
měla na sobě obo-
jek. Je téměř slepá. 
K lidem i ke psům je 
přátelská.

Jack (11 let, 31 kg) 
– k adopci, v útulku 
od srpna 2016
Jack je kříženec 
ohaře, žil celý život 
ve velmi nevyhovu-
jících podmínkách, 
byl jen minimálně 
krmen a  to pouze 
nevhodnými gra-
nulemi a zbytky. 
V  době příjmu vážil 
21,5 kg, dnes 31 kg. 

Je zvyklý na malé děti, nemá problém ani s vět-
šinou ostatních psů. Přes svůj věk je to velmi ak-
tivní pes a mazel, který by byl spokojený na za-
hrádce u rodinného domku s přístupem dovnitř, 
stejně tak by si zvykl i v bytě, je velmi čistotný. 

Podzimní prázdniny s Terénem
V době konání podzimních prázdnin navštívilo 
12 dětí spolu s pracovnicemi klubu Terén Sko-
chovice. Vyrazili jsme ve čtvrtek ráno vlakem 
a  hned odpoledne jsme se vydali do Prahy. 
V Praze jsme se nejprve jako diváci a poté na 
chvilku jako hráči účastnili fotbalového turnaje 
mezi nízkoprahovými kluby ze Středočeského 
kraje. Akce vzešla ze společného setkávání pra-
covní skupiny Středočeského kraje, které jsme 
za NZDM Terén rovněž členy.
V pátek se děti společně zamýšlely nad tím, co 
by rády zažily. Jejich úkolem bylo domluvit se 
a naplánovat odpolední dění. Zjistily, že ve 12 li-
dech není vůbec jednoduché shodnout se. Oříš-
kem byla orientace v jízdním řádu. Děti si musely vyhledat spojení, zkušenost měla pouze jedna 
slečna, která svou aktivitou zachránila celou skupinu. Překvapilo nás, že když mělo dojít na nákup 
jízdenek, všichni dávali ruce pryč. Nakonec spojili síly 4 z nejstarších účastníků a jízdenky koupili. Při 
čekání na vlak jsme se společně věnovali tomu, jak číst v jízdních řádech.
V sobotu nás kromě úklidu a zpáteční cesty čekalo ještě společné zhodnocení výjezdu. Z hodnocení 
dětí vyplynulo, že pro ně byl výjezd zpestřením podzimních prázdnin. Společný program byl pří-
nosem nejen v tom, že jsme se kromě jiného naučili orientovat se v jízdních řádech, ale především 
v tom, jak se naučit vzájemně komunikovat, snažit se dohodnout a vyhnout se sporům. 
Při závěrečném hodnocení jsme se věnovali také klubové tematice. Připomněli jsme si smysl po-
skytované služby. Zajímalo nás, co uživatele do klubu přivedlo a především, co je v něm drží. Mile 
nás překvapilo, že se na prvním místě neobjevil počítač, ale především možnost popovídat si, pora-
dit se, využít možnosti doučování a společně strávený čas při různých aktivitách (společenské hry, 
venkovní aktivity). Jako velké plus uživatelé hodnotí i akce, které se konají mimo běžnou otevírací 
dobu (návštěvy kina, podzimní výjezd, noci na klubu, vánoční workshop). Mnozí uvedli, že by se na 
podobnou akci nedostali, a to především z finančních důvodů.
A abychom nepsali pouze o tom, co už je za námi, tak bychom vás také rádi seznámili s tím, co nás 
čeká v prosinci. Na pátek 1. 12. je naplánován vánoční workshop s přespáním na klubu, v pátek 
15. 12. nás čeká výlet do Prahy, kde budeme z lodní paluby poznávat památky a během klubů 
budeme pokračovat v besedách na téma přátelství, facebook: výhody a rizika a před koncem roku 
se rozloučíme povídáním o vánočních tradicích a o tom, jak zvládnout oslavy Silvestra ve zdraví.
Více informací najdete na webových stránkách www.proximasociale.cz nebo na našem facebooku: 
Nízkoprahový klub Terén.

Podporují nás:

Pokuty hotově i na složenku: 28 900 Kč
Celkem přestupků: 70 

Vandalismus neustává 

Vybírám z oznámení:
1. 10. Stížnost na špatné parkování v části 
města Na Ligruse. Jednalo se o stání šesti vozi-
del na chodníku. Přestupky strážníci již vyřešili. 
2. 10. Malá dopravní nehoda, bez zranění, na 
kruhovém objezdu. Jednalo se o kolizi osobní-
ho vozidla – řidička – a cyklisty. Dechová zkouš-
ka byla u obou negativní, na místě si věc převza-
la dopravní policie Příbram. Došlo k poškození 

motorového vozidla. Nehodu zavinil cyklista. 
4. 10. Zraněný houbař požádal strážníky 
o pomoc. Nacházel se v lese na Hradci. Zranění 
nebylo vážné, byl převezen ke svému vozidlu. 
Městská policie řešila parkování vozidel ve 
školním areálu, kdy docházelo ke stání na ze-
leni nebo k nepovoleným průjezdům po zeleni 
a následné jízdě po chodníku. Hrozil zde střet 
chodec – vozidlo. MP nadále kontroluje, zda 
v  areálu parkují jen řidiči, kteří mají příslušné 
povolení k vjezdu. Po místním šetření zaintere-
sovaných osob došlo k nápravě. Kontroly pokra-
čují. 
6. 10. Součinnost s PČR. U restaurace na Míro-
vém náměstí a následně u Komerční banky do-
šlo k napadání a hádkám několika osob. Věc je 
dále v šetření PČR.
10. 10. Podezření na ničení hrobů v urnovém 
háji. Údajně docházelo, jak vzešlo z oznámení, 
k  vandalství, k demolici některých hrobů. Na 
místě však byla zjištěna pohřební služba. Pra-
covníci opravovali jeden z hrobů. K ničení hro-
bů nedošlo. 
10. 10. Opilý muž uprostřed náměstí. Alko-
hol „ uspal “ místního muže natolik, že usnul na 
chodníku. Muže hlídka probudila. Ke zranění 
muže nedošlo. 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc říjen 2017
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11. 10. Krádež v Penny Marketu na Mírovém 
náměstí. Pachatelka krádeže z Příbrami byla 
zadržena. Odcizila v prodejně plastovou prázd-
nou přepravku, kdy vyndala plné lahve a poté si 
nechala na přepravku vystavit lístek, se kterým 
odešla na pokladnu k vyplacení finanční hoto-
vosti 100 Kč. Jelikož byla u ženy zjištěna recidiva 
(opakovaná krádež), převzali si ji policisté ČR. 
12. 10. Podezření z trestného činu pytláctví. 
V prostoru Huťského rybníka docházelo ke krá-
deži ryb skupinou osob, kdy výlov rybníka nebyl 
ještě oficiálně ukončen. Osoby byly strážníky 
MP vyzvány, aby zanechaly protiprávního jed-
nání a dostavily se ke břehu ke zjištění totožnos-
ti. Zjištěno bylo 5 mužů. Na místo byla přivolána 
hlídka OO PČR Dobříš, která si věc převzala. Věc 
je v šetření. 
13. 10. Krádež zapomenutého notebooku. 
Muž odjížděl autobusem z Dobříše na Nový 
Knín a zapomněl PC u sochy sv. Šebestiána. 
Když se pro něho později vrátil, již tam nebyl. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o podezření 
z  krádeže nalezené věci v hodnotě 5 500 Kč, 
bylo muži sděleno, aby celou věc oznámil na 
PČR. K tomu však již nedošlo. Notebook našel 
poctivý nálezce a došlo k předání ztracené věci. 

17. 10. Pálení listí. Stalo se na Příkopech. Hus-
tý dým vadil sousedům, mokré listí nehořelo, 
ale doutnalo. Ze strany MP došlo k upozornění 
k ukončení pálení, což bylo ihned respektová-
no. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché 
rostlinné materiály neznečištěné chemický-
mi látkami. 
19. 10. Údajně došlo k přepadení ženy. Mělo 
se stát na autobusové zastávce u kostelíčka, kdy 
žena uvedla, že se k ní přiblížila neznámá osoba, 
která do ní strčila a odcizila jí nákupní tašku, ve 
které měl být údajně občanský průkaz a karta 
do bankomatu. Žena byla převezena na PČR. 
Nedošlo ke zranění. Věc šetří kriminální policie 
Příbram. 
23. 10. Nepřizpůsobivý občan se zpil do „ně-
moty“. Byl nalezen ve stavu deliria v ulici Čs. ar-
mády na chodníku, v ohrožení života. Odvezla 
ho rychlá záchranná služba do ON v Příbrami. 
22.10. Zjištěn značný nepořádek okolo kon-
tejnerů na Větrníku u domu s bleskem. Opět 
odkládání objemného odpadu. Nepořádek byl 
také u kontejnerů u hřbitova a v Prokopově za-
hradě. Závady byly nahlášeny. 
24. 10. Proběhlo pátrání po nezletilém chlap-
ci. 12letý chlapec se nevrátil domů ze školy. 

Strážníci ho nalezli po hodině u bývalého kina. 
Chlapec byl poté převezen na PČR, kde si celou 
záležitost policisté převzali. 
25. 10. Obyvatele z nám. Svobody vyděsila 
tekoucí voda z kanálu, tekla po celé ulici. Stráž-
níci poskytli informaci oznamovateli. Pracovníci 
z VHS čistili vodu. 
25. 10. Rozbitá skleněná výplň na dveřích ve-
řejných WC. Škoda na majetku města. Bohužel 
vandal nebyl dopaden. 
26. 10. Řidič nahlásil odcizení svého vozidla 
z parkoviště u Kiku. Jaké bylo překvapení, když 
oznamovatel volal strážníkům o 3 minuty poz-
ději, že vozidlo našel. Nevěděl totiž, kam si ho 
zaparkoval. 
29. 10. Nepřizpůsobivá osoba u nádraží ČD. 
Došlo k vykázání z čekárny na žádost dispečera 
z vlakového nádraží. Jednalo se o výtržnost, kdy 
osoba nemínila opustit prostor čekárny. 
Nálezy: Pokud někomu chybí klíče, velká taška 
s ošacením a nádobím, rybářské náčiní… Věci 
jsou uloženy na služebně MP. S sebou doklad 
totožnosti. Pokud někdo postrádá klíče od vozi-
dla, s sebou si přineste navíc i technický průkaz. 

Zapsala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Pohodlně na webu i facebooku
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Otlučený idealismus zastupitele

 

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Informace z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 6.11. 2017:

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Kupní smlouvu č. KSK/4089/2017, IE-12-
6008559 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ 
Distribuce a.s., Teplárenská 874, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035. Jedná se o pozemek pod trafosta-
nicí v ulici Ladislava Malého.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
Záměr prodeje pozemku par. č. 712/99 na zá-
kladě žádosti zástupce společnosti. SAV Invest 
Praha o odprodej části pozemku par. č. 712/99 
o výměře cca 100 m2.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vystoupení 
obce Stará Huť ze Svazku obcí regionu Dobříš-
sko a Novoknínsko.
Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí 
rozpočtová opatření v roce 2017 dosud schvá-
lená radou obce.
V diskusi Ing. Hanus upozornil na špatný stav 
povrchu na pěší stezce na Prachandu v úseku 
pod mostem. Starosta přislíbil kontrolu a pří-
padnou nápravu.
Následně se ujal slova starosta obce s něko-
lika body:
– informoval o postupu prací na rekonstrukci 

kulturního domu a plánovaných opravách 
v roce 2018, 

– apeloval na zastupitele, že se nedostatečně 
zajímají o to, jak pokračují práce na kultur-
ním domě;

– dále pan starosta veřejně poděkoval za účast 
na brigádách na kulturním domě a sdělil, že 
do konce listopadu by měla být hotová vý-
malba, a podlahy a v prosinci by mohly být 

prostory uklizeny, nejlépe opět brigádnicky;
– dále zastupitele požádal o návrhy do roz-

počtu na rok 2018 a návrhy na rozpočtový 
výhled na další roky;

– informoval o plánu města Dobříše na na-
výšení kapacity 2. Základní školy v Dobříši 
přístavbou areálu o 4 třídách se zázemím 
a sociálním zařízením; je pravděpodobné, že 
okolní obce, jejichž děti budou školu v Dob-
říši navštěvovat, se budou podílet na nákla-
dech na výstavbu; dosud probíhají jednání 
s projektantem;

– pozval k rozsvícení vánočního stromu v ne-
děli dne 3. 12. 2017 v 17.00 hodin

– seznámil zastupitele s návrhem zástupce 
p. Bittnera na částečnou úhradu dluhu; zatím 
jsou shromažďovány a konzultovány podkla-
dy pro jednání 

– pochvalně komentoval oslavu 120. let zalo-
žení základní školy a poděkoval komisi při 
přípravě brožury k tomuto výročí.

Pan Klika vznesl dotaz, proč se neozývá první 
středu v měsíci siréna. Odpověď starosty zně-
la, že při rekonstrukci školy byla odstraněna ze 
střechy a z důvodu neúnosného zatížení stře-
chy tam nemohla být vrácena. Jedná se o jejím 
dalším umístění. Dále pan Klika upozornil na 
spadlé suché větve na stezku na Prachandu. 
Místostarostka odpověděla, že obec je ve spo-
jení se zástupcem správy silnic, a kontrola stro-
moví správou silnic dle telefonického sdělení 
tohoto zástupce již proběhla.

Kulturní dům

Jak jste určitě již zaznamenali, kulturní dům po-
malu přestává být staveništěm a již lze uvěřit, 
že se brzy otevře kulturním počinům.
Prvním z nich je chystaný Silvestr 31. 12. 2017, 
na jehož programu se aktivně podílí i členové 
Místního kulturního střediska, a následně dva 
plesy – hasičský 13. 1. 2018 a obecní 3.  2. 
2017. Předprodej vstupenek na silvestrovské 
oslavy bude zahájen 4. 12. 2017 v kanceláři 
obecního úřadu.
Abychom však mohli otevřít nové dveře novým 
kulturním zážitkům, je potřeba ještě přiložit 
ruce k dílu, tedy k úklidu.
Prosíme všechny, kdo se mohou účastnit úklido-
vých akcí, aby byli připraveni v týdnu od 4. 12. 
2017. Úklid je možné provést i v průběhu týdne, 
pokud se sejde víc žen (i mužů pochopitelně) 
tak, aby se podle potřeby zajistilo vytápění. Ne-
radi bychom nechávali celý úklid na jediné so-
botní dopoledne. Kontaktujte, prosíme, kancelář 
obecního úřadu ohledně dohody termínu, který 
by pro Vás byl přijatelný. Děkujeme všem, kdo se 
mohou do úklidových prací zapojit.

Zprávy z Obecního úřadu:

Milí občané, 
opětovně Vás žádáme o vstřícnost při úklidu 
sněhu v nadcházejícím zimním období. Prosí-
me, abyste v případě sněžení neponechávali 
své vozy zaparkované na chodnících a nejlépe 
ani na komunikacích, kde by mohly být pře-
kážkou při úklidu sněhu. Předejdete tak jed-
nak případným nechtěným poškozením, ale 
především usnadníte práci těm, kteří se starají 
o naši bezpečnost. Děkujeme.

Kronikář

Vážení spoluobčané, pokud se zajímáte o dění 
v obci, máte všeobecný přehled a ovládáte 
český jazyk slovem i písmem, možná Vás oslo-
ví naše nabídka na kronikáře obce. Jde o prav-
divé zachycení aktuálního dění v obci pro nás 
i budoucí generace. Podrobnější informace 
Vám rádi podáme v kanceláři obecního úřadu.

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

Petr Dragoun, starosta

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

Klub důchodců

Klub důchodců děkuje všem, kteří zapůjčili své 
výrobky, obrazy a ozdoby na výstavu v místní 
knihovně v době voleb. Ohlas návštěvníků vý-
stavy byl velmi pozitivní.

Komunální odpad 

Známky na popelnice je možné zakoupit od 
1. 12. 2017 v kanceláři obecního úřadu. Ceny 
zůstávají stejné jako v loňském roce.
Upozorňujeme na povinnost uhradit poplatek 
za komunální odpad nejpozději do 31. 1. 2018. 
Do tohoto data budou v platnosti známky 
z roku 2017.
Frekvence vývozu cena
Týdenní 2 050 Kč, 1× 14 dní 1 200 Kč
1× měsíc 800 Kč, Sezonní 1 850 Kč 

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

Hned tři pohádkové babičky spolu se starohu-
ťským čápem oslovily jeden listopadový dešti-
vý podvečer děti, které si přišly spolu se svými 
rodiči poslechnout jejich vyprávění a čtení. 
Zároveň zvu na výstavu mimořádně zdařilých 
prací dětí z mateřské školy ve Staré Huti. Mů-
žete ji zhlédnout do konce prosince 2017.

Marie Švehlová, knihovnice 

ZŠ – Krásná slavnost

V sobotu 4. 11. 2017 se starohuť-
ská škola otevřela všem občanům 

a návštěvníkům obce. Konala se v  ní oslava 
120.  výročí založení této vzdělávací instituce. 
Program celé slavnosti zajišťovali žáci školy. Ve 
třetím (nejnovějším) podlaží nás konferenciérka 
Gita seznámila s počátky výuky v naší škole. Pak 
nás pozdravil i první řídící učitel školy Ladislav 
Malý, kterého představoval žák Tadeáš. 

Vzhledem k tomu že v roce 1897 byla rovněž 
vysvěcená kaplička na návsi obce, mohli jsme 
v další třídě obdivovat maketu této kapličky. 

I k tomuto výročí nás děti poučily o  výzdobě 
kapličky a o jejím významu pro obec. V další 
třídě jsme se ocitli na vlakové zastávce, protože 
v  r.  1897 byla zahájena železniční doprava na 
trati Praha – Dobříš. Děti znázorňovaly dopravu 
ve vtipných vagónech. Žáci nám v další třídě při-
pomněli i poštovní úřad. Zde jsme mohli spatřit 
pošťáka a vyslechnout hru na fl étny. V poslední 
třídě na nás čekal komín s čápaty. Žáci nám zde 
předvedli pěkné pohybové vystoupení čápů 
s pěknými čapími zobáky. Čápi na komíně síd-
lí již od r. 1936. Všechny zaměstnankyně školy 
upekly sladké i nesladké dobroty a připravily 
i obložené chlebíčky pro návštěvníky oslavy. Ti 
byli z programu slavností nadšení. Děti i paní 
učitelky rozdaly přítomným spoustu radosti 
a optimizmu. Za všechny účastníky této milé 
oslavy děkuji dětem, paním učitelkám, vycho-
vatelkám i paní školnici za opravdu nevšední 
zážitek, kterým se pro nás tato oslava stala a na 
které měla každá z nich nemalý podíl.

Mgr. Marie Volfová

Vážení spoluobčané, krásný advent, hezké pro-
žití svátků vánočních a hlavně zdraví, štěstí v no-
vém roce 2018 přejí žáci a zaměstnanci školy. 

Zprávičky z mateřské školičky

Listopad, listopad, 
lísteček mi na dlaň spad...
V mateřské školce jsme z lis-
tů a lístečků tvořili, nalepo-

vali, malovali, obtiskovali. Podzimní přírodu 
jsme si užívali při vycházkách. Hráli jsme šipko-
vanou k rybníku Strž, kde jsme viděli i výlov ryb.
Děti se zúčastnily projektu knihoven „Čáp 
a  jeho kamarádi”. Vyráběly, malovaly a jejich 

práce byly vystaveny v místní knihovně na OÚ.
V mateřské škole jsme měli také divadlo, viděli 
jsme krásné pohádky „Z mechu a kapradí”.
Fotili jsme se na Vánoce. Všichni už se těšíme 
na Ježíška.
V MŠ proběhnou vánoční besídky s tvořením 
s  rodiči 12. 12. třída srdíček, 13. 12. sluníček 
a 14. 12. pastelek.
Všem přejeme příjemné a klidné prožití vánoč-
ních svátků, zdraví a štěstí v Novém roce 2018.

Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Stará Huť 

Památník Karla Čapka srdečně zve na další Vánoční posezení u kamen se skupinou Gutta, 
tentokrát v sobotu 16. prosince od 15 hodin. Tak jako každý rok bude součástí programu  
i malý vánoční trh, kde si budete moci ještě na poslední chvíli doplnit vánoční dárky o pěk-
nou knížku nebo o výrobky klientek Domova seniorů Dobříš.

Úspěšný rok 2017 

Podle výsledků v letošním roce je vidět, že na zrekonstruovaném hřišti ve Staré Huti, s novým 
povrchem, se huťským házenkářům hraje dobře. Týká se to hlavně žaček, které se na jaře staly 
přeborníkem Středočeského kraje v kategorii mladších žaček a zúčastnily se přeboru republiky. 
I po podzimu jsou v čele soutěže s plným ziskem 8 bodů a skóre 82:23. Stejně suverénně vedou 
i kategorii koeduků (smíšené týmy ml. žaček a žáků), 10 body, z 5 utkání a skóre 101:44. Pouze 
starší žačky zatím na své soupeřky nestačí a jsou páté se 4 body ze 6 utkání, při skóre 73:107. I to je 
ale pokrok oproti loňsku. O zřejmé přitažlivosti a oblibě nového hřiště svědčí i zájem děvčat o há-
zenou nejen z Huti, ale i z okolních obcí. Dokladem toho je také velká účast dětí předškolního věku 
v družstvu přípravky. Ty zatím soutěž nehrají. Bohužel zájem kluků o házenou je zatím tak malý, že 
nestačí na sestavení samostatného družstva žáků. Kompletní tabulky najdete na web. stránkách 
oddílu www.hazenastarahut.mozello.cz.
Blíží se konec roku a tak jak bývá dobrým zvykem bych chtěl jménem výboru oddílu poděkovat 
všem našim aktivním členům nejen za výkony na hřišti, ale také za to, co pro národní házenou ve 
Staré Huti letošním roce vykonali i mimo hřiště. Ať už jako hráči, trenéři, funkcionáři nebo pořada-
telé společenských akcí. Je třeba si uvědomit, že svými výbornými výkony reprezentují a zviditel-
ňují Starou Huť v rámci celé republiky. Snažíme se tím se i tak trochu revanšovat zastupitelům Staré 
Huti, v čele se starostou Petrem Dragounem, za všestrannou podporu našemu sportu a oddílu. Za 
tuto pomoc moc děkujeme. S poděkováním nelze zapomenout ani na rodiče žaček, kteří pomáha-
jí – nejen jako skalní fanoušci – vytvářet výborné domácí prostředí, hlavně při jejich utkáních, ale 
také když je potřeba při dopravě na utkání a jinak.
Vzhledem k tomu, že jedná o poslední vydání Zpravodaje v letošním roce, přejeme všem členům 
a příznivcům oddílu NH i všem těm co nám pomáhají, krásné svátky vánoční, hodně sváteční po-
hody a do nového roku moc a moc zdraví, štěstí, radosti a úspěchů nejen při sportu, ale v životě 
vůbec. Za oddíl národní házené Jan Stamberg 

Tříkrálová sbírka

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

Blahopřání

V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Alena Kukalová, Jindřiška Kadle-
cová a pan Zdeněk Kozák.

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Velmi děkuji profesionálním hasičům z Dobří-
še a Sboru dobrovolných hasičů ze Staré Hutě 
za jejich profesionální pomoc při odstraňování 
následků ničivé vichřice. Všem sousedům, pře-
devším Luďkovi Drozdovi za jeho pohotové 
jednání. Veliké díky Vám všem.

Lenka Musilová

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

Anna Marvánková

Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání a dárek 
k mým narozeninám.

Miroslav Wimmer

Pozvánka

Zveme vás na bohoslužbu Slova o Štědrém 
večeru od 22 hodin v kapličce na návsi.  

Oddíl kopané přeje všem občanům 
klidné vánoční svátky a pevné zdraví 

v novém roce 2018.







SILVESTR
31.12.2017
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