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Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí

Vyvolávací systém se týká těchto
agend:
• pokladna
• občanské průkazy
• cestovní doklady
• evidence obyvatel
• matrika
• registr řidičů
• registr vozidel
• místní poplatky
Na pokladnu vás přepošle pracovník přepážky, jakmile budete mít
vše vyřízeno. Chcete-li si vyřídit
více agend najednou, není potřeba tisknout více lístků. Po vyřízení první agendy si vás kolegové
mezi sebou přepošlou a vše si tak
můžete vyřídit s jedním pořadovým číslem.
V souvislosti se zavedením vyvolávacího systému byl také změněn
hlavní vstup do budovy (vstup
dřevěnými dveřmi naproti hotelu
Heinz).
Děkujeme za pochopení při zavádění tohoto systému, který je nutný
kvůli zvýšenému zatížení od 1. 7.
2018, kdy některé agendy může řešit na Dobříši jakýkoliv občan ČR bez
ohledu na místo trvalého bydliště.
V současné době vyjednáváme
s úřadem památkové péče možnost zastřešení vnitřního dvorku
radnice, čímž by se zvětšil prostor
pro čekající klienty.
Nikol Sevaldová,
propagace města Dobříše

Vyvolávací systém slouží občanům
Na Městském úřadě Dobříš
byl nově spuštěn vyvolávací
systém, který určí a pohlídá
pořadí k jednotlivým přepážkám agend, které si občan
potřebuje na úřadě vyřídit.
Zvyšuje se tím tak komfort
pro čekající klienty, kteří tak
již nemusejí stát ve frontě.
Vyvolávací systém je umístěn v přízemí budovy
čp. 119 ve vstupní hale.
Zde si odeberete pořadové
číslo pro vámi požadovanou
agendu a vyčkáte na vyzvání, abyste mohli přistoupit
k příslušné přepážce.

www.DLonline.cz | www.mestodobris.cz

Dobříšský regionální
trh 2018

Další Dobříšský regionální trh se
uskuteční v sobotu 8. září od
8 hodin na dobříšském tržišti v Kopáčkově dvoře.
Prodejci se mohou hlásit na e-mail:
pavel.bodor@dokas.cz nebo na
tel.: 731 266 464. Těšíme se na vás!

Zábavné odpoledne
se složkami IZS
9. září od 14 hodin se koná již
3. ročník akce s názvem Zábavné
odpoledne se složkami IZS. Akce se
koná na hřišti MFK v Dobříši a je určena široké veřejnosti, která se zde
může seznámit s činností, výzbrojí
a technikou jednotlivých složek.
Děti mohou získat dětský řidičský průkaz (je nutné vzít
s sebou fotografii dítěte o velikosti 3,5 cm × 3,5 cm), střílet ze
vzduchovky a navštívit další zajímavosti. Na své si přijdou i velcí
účastníci, protože převrátit se
s osobním automobilem na střechu v otočném trenažeru je nezapomenutelný zážitek. Součástí
programu budou i dynamické
ukázky některých složek. Akce
bude po celou dobu moderována profesionálním moderátorem.
Svou účast potvrdili: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Policie ČR – Poříční
oddělení Slapy, Policie ČR Příbram-venkov, Policie ČR – Služba
cizinecké policie, Celní správa ČR
– Celní úřad pro Středočeský kraj,
Vojenská policie – pyrotechnické
pracoviště Jince-Velcí, Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Dobříš, Městská policie Dobříš, BESIP
Team – otočný trenažer.
Vstupné zdarma. Více informací
naleznete na www.mestodobris.cz.
Strž. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Pozvánka
na veřejné zasedání
Zastupitelstva
města Dobříše,
které se uskuteční ve čtvrtek
13. 9. 2018 od 17 hod. ve společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termínu
zveřejněn na úřední desce města Dobříše a na www.mestodobris.cz. On-line přenos jednání na
webu města.
MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

zdarma
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Město Dobříš má novou interaktivní elektronickou Město Dobříš pro vás
připravuje tyto akce:
úřední desku
Od 20. 8. je opět v provozu nová elektronická úřední deska, která je umístěna u vstupu do budovy čp. 1602 na Mírovém náměstí (odboru výstavby a životního prostředí). Původní elektronická deska, která byla naistalována v červenci, byla po několika
dnech poškozena neznámým vandalem.
Nová elektronická úřední deska tak zcela nahrazuje stávající
úřední desku, kde občané hledali informace v několika výlohách
a dokumenty byly psány drobným textem.
Úřední deska je umístěna za sklem, směrem do ulice. Má dotykovou obrazovku a je k dispozici 24 hodin denně.
Hlavní výhody nové elektronické desky:
• Jednoduchá intuitivní obsluha IEUD (interaktivní elektronické
úřední desky) dotykem bez nutnosti zvláštních znalostí ze strany
uživatele – v rozsahu vpravo, vlevo, nahoru, dolů, potvrdit, zpět,
na úvodní obrazovku, režim pro postižené, zvětšit, zmenšit.
• Automatické zveřejnění dokumentů v požadovaných ter
mínech zveřejnění a exspirace.
• Fulltextové hledání a listování v seznamu vyvěšených dokumentů, tříděných do kategorií a odborů.
• Výběr dokumentu a jeho zobrazení na displeji, možnost zvětšení, zmenšení.
• Výběr dokumentu v úrovni až na detail.
• Ovládání obrazovky pomocí dotykového panelu pod obrazovkou umístěného ve výšce vhodné
pro pohodlné ovládání i pro tělesně hendikepované – vozíčkáře.
• Zajištění funkčnosti IEUD v případě přerušení datové konektivity (vlastní HDD, kde budou uložena všechna data nejméně z daného dne do výpadku konektivity).
Dodávka nové úřední desky včetně servisu stála 296 329,00 Kč včetně DPH.
Stávající úřední deska bude zlikvidována, prosklené vitríny budou využity dobříšskými spolky, které o ně projevily zájem.
Nikol Sevaldová, propagace města Dobříše

Běh města Dobříše
V neděli 16. 9. se v Dobříši na Komenského náměstí uskuteční další ročník Běhu města Dobříše.
Součástí běžeckého dne budou dětské dopolední běhy, fitness běh pro ženy na 5 km a hlavní
závod na 10 km.
Pro týmové závodníky je možnost běžet štafetu
4× jedno kolo, neboli 4× 2,5 km.
Závod je součástí Brdského poháru 2018.
Program
9.00 začátek registrací
9.15 rozcvička dětí
9.30 dětský závod na 500 m
9.50 vyhlášení závodu
10.00 dětský závod na 1000 m
10.20 vyhlášení závodu
10.30 dětský závod na 1500 metrů
10.30 rozcvička žen na fitness běh
10.50 vyhlášení závodu
11.00 Fitness běh žen na 5 km, 		
bez jednotlivých kategorií
11.40 Rozcvička pro hlavní běh
12.00 Hlavní závod 10 km, muži, ženy, štafety
14.00 Vyhlášení výsledků, losování tomboly
Více informací a registrace na www.behmestadobrise.cz.

Běh města Dobříše 16. 9. – dopravní
informace – plánovaná uzavírka
Vážení občané,
Běh města Dobříše s sebou přinese i dopravní
omezení. V neděli 16. 9. dojde v rámci zabezpečení trasy běhu od 7 do 16 hodin k úplné uzavírce místních komunikací v této oblasti: Komenského náměstí, ulice Fričova, Husova, U Slávie,
Tylova, Školní, Mánesova, V Lipkách a Za Poštou.
Tímto si vás dovolujeme požádat o vyparkování vašich motorových vozidel na jiná parkovací místa v Dobříši. V rámci akce bude možné
parkování v centrální části města bez poplatku (Mírové náměstí, parkoviště P+R,…).
Z důvodu bezpečnosti závodníků, dětí a ostatních účastníků akce nebude možné z této lokality odjet ani do ní přijet.
Veškeré informace, včetně dopravního značení uzavírky, naleznete na webových stránkách
města Dobříše www.mestodobris.cz a na úřední
desce města.
Děkujeme všem obyvatelům této lokality za pochopení a spolupráci.
Šárka Krůtová, DiS.,
koordinátor projektu Zdravé města a MA21
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Restaurování kamenné sochy sv. Judy Tadeáše
Město Dobříš získalo dotaci na restaurování kamenné sochy sv. Judy Tadeáše ve výši 147 000 Kč.
Celková předpokládaná výše výdajů činí
233 656,40 Kč. Právní akt byl vydán dne 11. 6.
2018. Dotace bude poskytnuta z Ministerstva
kultury ČR prostřednictvím programu Podpora

obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností. Restaurování provede
v nejbližších měsících pan restaurátor Mgr. Jaroslav Fuka, bude použita vakuová metoda.
Ing. Markéta Samcová,
odbor místního rozvoje

8. 9. Dobří(š) v pohybu
9. 9. Zábavné odpoledne se složkami IZS
16. 9. Běh města Dobříše
16.–22. 9. Evropský týden mobility
22. 9. Cena města Dobříše za rok 2017
4.–5. 10. Každý svého zdraví strůjcem
9. 10. Přednáška na téma lesnictví
28. 10. Pietní akt – Vznik samostatného
československého státu a 5. ročník slavnostního pochodu na „Čtyřmezí“
Více informací na www.mestodobris.cz

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

Rekonstrukce
ulice Pražská
– I. etapa
Město Dobříš získalo dotaci na rekonstrukci ulice Pražská – I. etapa (jedná se o chodník v úseku
od semaforu po ulici Na Trávníkách) ve výši 1 680
000 Kč. Celkové náklady akce činí 3 692 901,58
Kč. Právní akt byl vydán 13. 7. 2018. Stavbu
by měla realizovat firma Invessales, spol. s r.o.
Realizace projektu bude probíhat od konce srpna do konce listopadu 2018. Akce je podpořena
z prostředků SFDI.
Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje

Budování a modernizace
odborných učeben, laboratoří,
venkovních pavilónů pro výuku
a naučných zahrad při ZŠ v obcích
ORP Dobříš
Město Dobříš bylo úspěšné s další žádostí o dotaci z programu IROP (Integrovaný regionální
operační program), tentokrát na modernizaci
odborných učeben na Základní škole Dobříš,
Komenského nám. 35 a dále na 2. základní škole
Dobříš, Školní 1035. Dne 30. 7. 2018 byl vydán
právní akt. V rámci projektu bude zmodernizováno celkem 5 odborných učeben. Na Základní
škole Dobříš, Komenského nám. 35 se jedná
o učebnu fyziky a chemie, dále laboratoř fyziky
a chemie. Na 2. základní škole Dobříš, Školní 1035
se pak jedná o jazykovou učebnu, učebnu fyziky
a chemie a dále počítačovou učebnu. Do projektu jsou také zapojeny mateřské školy a Základní
škola Dobříš, Lidická 384 formou, memoranda
o spolupráci. Celkové přepokládané náklady činí
15,3 mil. Kč z toho dotace činí 13,7 mil. Kč. Zbývající náklady hradí město Dobříš. Hlavním cílem
projektu je zvýšení klíčových kompetencí žáků
– komunikace v cizích jazycích, přírodní vědy,
práce s digitálními technologiemi. Na projekt je
poskytována finanční podpora z EU.
Ing. Markéta Samcová, odbor místního rozvoje
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Pozvánka na den otevřených
dveří pro veřejnost – dobříšská
čistírna odpadních vod

Při příležitosti 25. výročí založení společnosti
si vás dovolujeme pozvat na Den otevřených
dveří v sobotu 15. září 2018 od 9 do 11 hod.
Časy komentovaných prohlídek čistírny odpadních vod: od 9 do 11 hod. každých 30 minut.
Drobné občerstvení zajištěno, těšíme se na vaši
účast!
Kolektiv Vodohospodářské společnosti Dobříš

Vážení přátelé,
Rád bych se s vámi všemi při svém odchodu
z funkce rozloučil. Po dobu 25 let jsem byl jednatelem Vodohospodářské společnosti Dobříš, po
dobu 25 let jsem pečoval o to, abyste měli dostatek kvalitní pitné vody. Nyní z této funkce odcházím. Úplně vás ale neopouštím, dokud mi to zdraví dovolí, budu o dobříšskou vodu pečovat dál.
Rád bych poděkoval všem, se kterými jsem
mohl spolupracovat. Nelze všechny vyjmenovat, abych na někoho nezapomněl, ale musím
zmínit představitele města, bez kterých by moje
činnost nebyla možná. Za starosty Jana Slance se
vybudovaly vodní zdroje Trnová, náhradní vodní
zdroj pitné vody Jezírko a přivaděč Svatá Anna.
Za starosty Stanislava Vacka se rozšiřovaly vodní
zdroje Trnová a Lipíže. Došlo k odstavení úpravny vody z nádrže Chotobuš. V roce 2004, kdy
byl starostou Stanislav Holobrada, začal projekt
intenzifikace čistírny odpadních vod a vlastní
výstavba byla započata v roce 2009 za starosty
Jaroslava Melši a byla s velkou zásluhou Stanislava Vacka dokončena v r. 2011.
Od r. 2002 do současnosti probíhá obnova vodovodních a kanalizačních řadů ve městě, ta zajistí minimalizaci ztrát vody na síti a zkvalitnění
dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod
i pro budoucí generace.
Velké poděkování patří i mnoha dalším. Svým
nástupcům přeji, aby se i od budoucího vedení
města setkávali se stejně vstřícným přístupem
k vodohospodářské problematice.
Vladimír Kolařík
Celý kolektiv Vodohospodářské společnosti
Dobříš děkuje Vladimíru Kolaříkovi za dlouhá léta práce a přínos pro společnost i celé
město Dobříš.
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Projekt „Úřad otevřený dětem“
– Jak proběhlo dětské zastupitelstvo?
Město Dobříš nastartovalo na začátku roku 2018 nový
projekt Úřad otevřený dětem, jehož posláním je seznámit žáky základních škol s chodem samosprávy a státní správy. Během školního roku proběhly besedy v KD
Dobříš, kde starosta města přiblížil žákům samosprávní
činnost města a tajemník problematiku státní správy
a agend, které zde v Dobříši úřad musí vykonávat. Pokračováním bylo následné, školami zvolené tematické
setkání s politikem přímo ve školách (prevence kriminality, správa hřišť a mobiliáře). Současně proběhly ve
vybraných třídách II. stupně 1. a 2. základní školy volby
a 22. 6. se uskutečnilo v KD Dobříš zasedání „dětského
zastupitelstva“, které se řídilo pravidly zastupitelstva klasického se všemi náležitostmi a veškerou administrativou. Jednání vedl starosta města společně s tajemníkem a řady dětí doplnili do počtu 21 zastupitelů 4 další politici našeho města. Ostatní žáci a učitelé ze škol pak zasedli v hledišti jako veřejnost.
V úvodu zasedání byla zvolena návrhová komise, zapisovatel i ověřovatelé zápisu. Následně
zastupitelstvo schválilo svůj vlastní program
(vytvořený ve spolupráci se školami), ve kterém
byly 4 hlavní body:
• problematika skateparku,
• problematika veřejného koupání na Dobříši,
• určení částky 20 000 Kč na herní prvek pro
děti 12–15 let,
• akce pro děti a mládež ve městě.
Při projednávání jednotlivých bodů představovali žáci své prezentace, diskutovali, argumentovali a vystupovali velmi otevřeně, což přineslo
celému jednání dobrou atmosféru.
První dětské zastupitelstvo jednalo o realizaci
nového skate parku, vyjádřilo zájem o výstavbu
plaveckého bazénu, představilo a diskutovalo
o možnosti organizování veřejných akcí pro jejich věkovou kategorii. V neposlední řadě pak
děti rozhodly o nákladech ve výši 20 000 Kč, za
které se pořídí pingpongový stůl do Prokopovy
zahrady, který budou využívat převážně děti

Na Dobříši se uskuteční koncert k výročí republiky.
Zazpívá Lucie Bílá, Petra Janů, Jitka Zelenková
25. září se ve středočeské Dobříši uskuteční koncert k výročí 100 let od založení československého státu.
Za doprovodu kapely Petra Maláska vystoupí české zpěvačky jako Lucie Bílá, Petra Janů a Jitka Zelenková a spolu s návštěvníky tak oslaví významné výročí naší země.
Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich
vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. Od této důležité chvíle uběhlo
dlouhých sto let. A právě toto výročí je důvodem pořádání několika stovek akcí po celé republice.
Jednou z nich je právě i série koncertů ve Středočeském kraji, kdy nebude vynechána ani Dobříš.
Tam se v dobříšské sportovní hale koncert uskuteční 25. září od 19 hodin. Oslava v podobě prestižního koncertu se celá ponese v duchu výročí 100 let české státnosti ve Středočeském kraji. Po dvou
letech vystoupí na Dobříši opět nejlepší česká zpěvačka Lucie Bílá. Dále autorka hitů Už nejsem
volná nebo Moje malá premiéra Petra Janů a v neposlední řadě zpěvačka, se kterou se díky jejímu
songu Když se narodíme, na pár minut vrátíme do raného dětství.
Vstupenky jsou již nyní v prodeji v Infocentru města Dobříše.
Jitka Doubravová

Volby do Zastupitelstva města Dobříš se konají:
v pátek dne 5. října 2018
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 v sobotu dne 6. října 2018
od 8.00 hodin do 14.00 hodin
Počet okrsků: 6
Sídlo volebního okrsku č. 1: Společenská míst-



ze ZŠ Dobříš, Lidická 384. V rámci diskuse byla
také otevřena problematika budovy bývalého
kina a představa dětských zastupitelů o jejím
využití. Všechny prezentace byly vytvořeny
a prezentovány velmi pěkně a žákům bylo i tímto umožněno vyzkoušet si veřejný projev před
plným sálem. Zápis z dětského zastupitelstva
byl projednán radou města a následně bude
předložen k seznámení na jednání zářijového
zastupitelstva.
Tímto tento projekt nekončí, již nyní jsou v jednání se školami tzv. školní fóra, obdoba veřejného fóra, které už v Dobříši proběhlo na začátku
února. Předpokládaným termínem je listopad.
Spolupráce se školami se netýká pouze základních škol, dalším krokem je oslovení Gymnázia
Karla Čapka s nabídkou na přednášku či možnou spolupráci s místními společnostmi.
Šárka Krůtová, DiS.,
koordinátor projektu Zdravé město a MA21
Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

nost Klubu důchodců, přízemí (vstup dvorem
vlevo), Dobříš, Dukelské náměstí čp. 443.
Sídlo volebního okrsku č. 2: Učebna 2. základní školy Dobříš, nová přístavba, přízemí, Dobříš,
Školní čp. 1035.
Sídlo volebního okrsku č. 3: Taneční sál Zá-

kladní umělecké školy Dobříš, přízemí, Dobříš,
Mírové náměstí čp. 69.
Sídlo volebního okrsku č. 4: Učebna 5. Mateřské
školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Jeřábová čp. 613.
Sídlo volebního okrsku č. 5: Prostor jídelny,
Dobříš, Partyzána Svobody čp. 940.
Sídlo volebního okrsku č. 6: Učebna Základní
školy Dobříš, přízemí, Dobříš, Lidická čp. 384.
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Průzkum – nabídka volnočasových aktivit a sportu
Město Dobříš v rámci projektu Efektivní správa Zdravého města Dobříš reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/
16_033/0002924 zadalo zpracování analytické studie pro rozvoj volnočasových aktivit na Dobříši
a okolí.
V současnosti provádí výzkumná agentura STEM/MARK pod záštitou města Dobříše průzkum mezi
místními organizacemi s nabídkou volnočasových aktivit a sportu. Jedná se o vyplnění krátkého
dotazníku, který zabere zhruba 10 minut. V rámci průzkumu můžou organizace vyjádřit své názory,
zkušenosti, podněty a připomínky. Účast v průzkumu přispěje k nastavení lepší spolupráce s městem a zvolení nejvhodnější budoucí strategie města v oblasti volnočasových aktivit a sportu.
Agentura STEM/MARK bude organizace, které nabízejí volnočasové nebo sportovní aktivity pro veřejnost, oslovovat v průběhu srpna, září a října, a to telefonicky, e-mailem nebo osobně (prostřednictvím tazatelů). V případě jakýchkoli dotazů k tomuto průzkumu se můžete obracet na koordinátorku projektu Gabrielu Šamanovou, tel. 604 310 500.
Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu Zdravé město a MA21
Projekt Efektivní správa
Zdravého města Dobříš,
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924

Přísloví
Mám moc rád česká přísloví. Snažím se je často používat, ale bohužel
jich znám na můj vkus dost málo. Mám se ještě co učit, protože přísloví
existují téměř na všechny situace. Líbí se mi nejen proto, že jsou často
velmi vtipná, ale hlavně proto, že obsahují lidovou moudrost. Jsou stále aktuální, i když je někdo vymyslel už dávno před námi. Přísloví jsou
koncentrovanou a léty prověřenou moudrostí vzhledem k tomu, že na
rozdíl od řady rádoby vtipných bonmotů mají dlouhodobou trvanlivost
a určitě nás všechny přežijí. Jejich pravda je tak silná, že s nimi vlastně
není možné polemizovat. Faktem ovšem je, že určitou šikovností a možná i tvořivostí je jejich použití. Ne vždy se trefí hřebíček na hlavičku. Ale
dovolte mi pár příkladů, které mě napadají. Omlouvám se pozornému dobříšskému čtenáři za to,
že použiji několik přísloví v souvislosti s jednáním městského zastupitelstva, ale vhodnější příměr
mě nenapadl.
Přísloví č. 1 – Čím je sud prázdnější, tím víc duní.
Návštěvník nebo pozorovatel zastupitelstva na
internetu zřejmě ví, co tím myslím. Měla by být
zásada, že každý by měl mluvit jen tehdy, když
má co říci, a pokud má co říci, tak by to měl říci
jasně a stručně. Moc se to nedaří.
Přísloví č. 2 – Kam vítr, tam plášť.
Občas se stává, že se hlasuje podle názorů a tlaku několika občanů, kteří na zastupitelstvo přijdou a hlasitě prosazují své názory. Někdy prostě trochu chybí osobní statečnost.
Přísloví č. 3 – Dvakrát měř a jednou řež.
Bylo by moc fajn, kdyby si každý, kdo něco kritizuje, nejprve zjistil všechny dostupné informa-

ce, poradil se s někým odborně kvalifikovaným
a pak teprve přednášel kritiku. Někdy je ta kritika více exhibicí než kvalifikovaným názorem.
Přísloví č. 4 – Mluviti stříbro, mlčeti zlato.
Kdyby bylo toto přísloví uznáváno v rámci jednání zastupitelstva, tak bychom nemuseli zasedat pokaždé do půlnoci nebo dokonce ještě
další den.
Ale na závěr něco pozitivního:
Přísloví č. 5 – Nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo
být ještě hůř.
To je samozřejmě vtip, já jsem životní optimista
a určitě bude líp.
S úctou Ing. Tomáš Hadžega

Stromy – chladivá naděje pro přehřáté město
Uplynuvší letní týdny nám opět ukázaly, že nedostatek srážek a sucho
trápí nejen amatérské zahrádkáře, ale dotýká se prakticky každého z nás.
Není takřka dne, abychom ve zpravodajství neslyšeli o nedostatku vody
v našich řekách a přehradách, o rychle se kazící vodě v přírodních nádržích a koupalištích či nutnosti šetrného zacházení s vodou obecně.
Velmi si vážím toho,
že Dobříš se v těchto
parnech může spolehnout na vlastní
kvalitní zdroje pitné vody. Je to devíza, kterou nám mnohé jiné
obce a města mohou jen závidět. Jsem také rád,
že Vodohospodářská společnost Dobříš (VHS),
jejímž je město jediným vlastníkem, udržuje
a spravuje zdroje vody ve vysoké kvalitě a že
hledá i do budoucna možnosti a prostředky,
jak zdroje pitné vody pro naši Dobříš zachovat
a rozšířit. To je správný a racionální přístup, který
lze jen podpořit.

Abychom se v našem městě mohli cítit v horkých létech dobře, ovšem nestačí jen to, že nám
z vodovodního kohoutku teče kvalitní pitná
voda. Ač se to pro mnohé bude zdát zvláštní,
jednu z klíčových rolí pro udržení snesitelného
klimatu a teploty ve městě a okolí hraje kvalitní
zeleň, především pak rostlé stromy a keře. Dnes
je již vědecky prokázáno, že vhodně zvolená
skladba stromů a kulturních křovin v ulicích
a veřejných prostranstvích vytváří příjemné klima bez velkých nákladů. Jeden vzrostlý strom
totiž v horkém počasí chladí výkonem srovnatelným s několika klimatizačními jednotkami.
Je proto naprosto nezbytné, abychom při jaké-

Chceme další zástavbu
krajiny?
Podle oficiálních statistik poklesla mezi lety
2000 až 2016 celková výměra zemědělské půdy
v republice o 64,4 tisíce hektarů. Jednou z významných příčin je nárůst zástavby – od roku
2000 vzrostla rozloha zastavěných a ostatních ploch o 32,9 tisíc hektarů na 842,9 tisíc
hektarů, což představuje 10,7 % území ČR!
Pro srovnání, plocha ponechaná pouze přírodě
bez hospodaření a lidských zásahů tvoří pouze
0,3 % rozlohy ČR (převážně první zóny národních parků a některé přírodní rezervace).
Jiným zdrojem neúprosných dat je inventarizace krajiny, CzechTerra, analýzou leteckých snímků. Ukazuje, že v roce 2015 už bylo reálně zastavěno 8,9 % krajiny, přitom zcela pokryto
nepropustným povrchem, tedy zejména zalito betonem či asfaltem je 4,3 % rozlohy ČR!
I to je jedna z příčin ztrát mnoha funkcí krajiny,
zejména vody, která na plochách pokrytých nepropustným povrchem nezasakuje a její převážná část z nich odtéká pryč. Tmavé povrchy asfaltu,
střech atd. naopak přispívají k oteplování krajiny.
Klíč k omezení dalšího betonování a asfaltování
krajiny nedrží vláda, ale jednotlivé obce. Územní
plán Dobříše předpokládá rozvoj města pouze
do cca 10 000 obyvatel. Započteme-li i odhadovaný počet obyvatel, kteří zde nejsou trvale hlášeni, je tato kapacita už nyní naplněna. Přitom
územní plán jasně upozorňuje, že „pro nárůst
do 10 000 obyvatel je třeba zajistit potřebnou
technickou infrastrukturu“. Nedostatečnou kapacitu infrastruktury (zdravotnictví, péče o seniory, opravené ulice atd.) pociťujeme všichni.
Některé problémy se řeší jaksi dodatečně (školy,
školky). Nicméně problém nemizí: Díky limitům
infrastruktury další prostor pro výraznější navyšování počtu obyvatel v Dobříši není. Potřeba
jsou spíše levnější byty. Zároveň reálně můžeme
očekávat, že developerský tlak na další rozšíření zastavitelného území bude sílit, všichni
příští zástupci občanů zvolení do vedení
města s tím budou konfrontováni. Přitom
lidé, kteří by z další zástavby krajiny profitovali, kandidovali a kandidují v některých
uskupeních, která jdou do voleb.
MVDr. Jaromír Bláha, Dobříš
koliv investiční výstavbě nebo opravě stávající
infrastruktury, silnic i chodníků dbali na kvalitní
obnovu či novou výsadbu vhodně zvolených
stromů a keřů. Nejsem samozřejmě žádný ekologický fanatik, ale mívám dojem, že se v poslední době v našem městě na tuto důležitou
stránku obnovy a zkvalitňování veřejných prostorů zapomíná. Možná z nedbalosti či neznalosti, možná záměrně. O to hůř.
Smutno je mi pak při procházkách městem, kdy
těch několik nově opravených ulic připomíná
asfalto-betonovou výheň a přilehlý terén je jen
vyschlou masou rozpukané hlíny. Pokud nevěříte, zkuste se projít třeba ulicemi U Slovanky
nebo Na Lukách. Naprosto tristní úroveň zelené
výsadby v těchto nově opravených ulicích vnímám jako promarněnou šanci. A dlouhá suchá
letní období budou v blízké budoucnosti spíše
přibývat. Mysleme při zvelebování města na
stromy nejen jako na oku lahodící šviháky, ale
také jako na velké zelené pomocníky.
Mgr. Jaroslav Melša, zastupitel města Dobříše za ODS

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Vážení zastupitelé,
prosím vás o vysvětlení, jak je možné, že již více
jak 14 dní nebylo možné kvůli vysoké trávě navštěvovat s dětmi dětské hřiště v Přemyslově
ulici v prostranství před čp. 1018, 1019, 1020?
V pondělí 25. 6. bylo posekáno prostranství
kolem domu čp. 1018. Četa minimálně čtyř
pracovníků toto okolí sekala celý den. Neznám
pracovní normy, které město vyžaduje, ale jako
laikovi se mi tato plocha pro takovou pracovní
skupinu na den jeví jako velmi malá. Domnívala jsem se, že druhý den, tj. v úterý 26. 6., bude
konečně posekáno zmiňované dětské hřiště.
K mému překvapení se následující dny v úterý
26. 6. a ve středu 27. 6. v sekání v našem okolí
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vůbec nepokračovalo, přestože tomu počasí nebránilo. Ve čtvrtek celý den pršelo. V pátek jsem
v blízkosti viděla sekací četu, ale dětské hřiště
zůstalo nedotčeno. A to v tento den dětem začaly prázdniny! Celý slunečný víkend tak zelo
hřiště stále prázdnotou. A v pondělí 2. 7. jsem
zde opět viděla naši sekací četu. Je posekáno
prostranství před čp. 1020. Sekací četa před
14. hod. opustila i se sekačkami Přemyslovu ulici. Dětské hřiště opět bez zásahu.
Přijde mi to už pomalu jako výsměch nám maminkám a našim dětem. Dětem, které jsou budoucností naší i našeho města. Jak je možné, že
město toleruje takovou úpravu zelené plochy
na dětském hřišti? Zastávám názor, že zde by
měla být sečena tráva prioritně, dle aktuálního

Knihovna v září: dílny, výstavy, přednášky, kurzy, hudba
i divadlo... a pak i Pevnost Bojajár, čajovna, kavárna a KINO!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, to jsme si ale
letos užili léta! No a teď přichází čas užít si krásné září... Jako hrdý partner akce vás pozveme do
Staré Huti a pak ještě na spoustu našich programů doma. A pozor: hned 1. října začíná Týden
knihoven! Vyberte si:
VÁLKA S MLOKY NA STRŽI – pátek 7. 9. od
20 hod., Památník K. Čapka, Stará Huť
V rámci mníšeckého festivalu Štrůdl vystoupí
v zahradě Památníku K. Čapka kladenský divadelní soubor V.A.D. s důvtipnou adaptací románu Válka s mloky. Vstupné 90 Kč.
V případě chladného počasí doporučujeme teplé
oblečení a deku. Na místě otevřeno občerstvení.
Představení vzniklo za podpory společnosti
L-stav, s.r.o., a Památníku Karla Čapka.
V případě špatného počasí sledujte informace
o uvedení hry na facebooku: https://www.facebook.com/events/1734213593334428/.
VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: ŠUTR – pondělí
10. 9. od 12 do 17 hod.
Přivezli jste si z prázdnin krásné kamínky? Můžete
si je u nás pomalovat – ale nemáte-li, nevadí: jako
obvykle je u nás materiál zdarma a vstup volný.
TÝDNY ŽIDOVSKÉ KULTURY: pondělí 10. – neděle 23. 9.
Knižní výstava v obou odděleních knihovny
a malý testík k tomu.
BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ
– středa 12. 9. od 12 do 17 hod.
Rádi vám pomůžeme zabalit učebnice, které se
nevejdou do typizovaných obalů. Cena za materiál dle velikosti od 3 do 15 Kč.

RYCHLÁ ZDRAVOTNÍ POMOC PRO DĚTI
– čtvrtek 13. 9. od 17 hod.
Pracovní dílna pro rodiče s dětmi od 0 do 12 let.
Ing. Zajíc, CSc., vás naučí pomocí akupresury pomoci dětem se začínající rýmou, kašlem, bolestí
v krku, bolestí hlavy, bříška, končetin, zad a se
sportovními úrazy. Další témata: roupy, divoké noční sny, časté noční močení, šok, kolaps,
mdloby, epileptický záchvat, dyslexie. Doporučuje se mít krátce zastřižené nehty a psací potřeby i fotoaparát s sebou. Lektor má 40 let praxe
v oboru. Vstup volný.
SAMA S BATOHEM NA CESTÁCH: PORTUGALSKO A APULIE – úterý 18. 9. od 18 hod.
Jarmila Řehořková si po šesti letech bláznivého
agenturního života dala pauzu a sama s batohem vyrazila na devět měsíců do světa: Evropa,
Asie, Austrálie.... O čem je sólo cestování a v čem
je jiné? Jak se cestuje samotné holce? První
z cyklu čtyř přednášek – tentokrát zajímavosti
z jižních zemí. Vstupné 60 Kč – část vstupného
bude poukázána na konto Lékařů bez hranic.
AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 22. 9. od 17 hod.
Program pro děti i rodiče s hudbou, divadelním představením, scénickým čtením Divadla
Knihovna, výtvarnou dílnou a domácím občerstvením. Vstup volný.
Jitka Skopcová: TU A TAM... – fotovýstava do
30. 9.
Jíťa zdaleka nedělá jen výtvarné dílny
v knihovně! Také třeba cestuje po Čechách
i po světě. Přijďte se podívat, kde byla a co se
jí tam líbilo.

Dále nabízíme několik vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti i dospělé:
KNIHOMRNĚ
Chcete se přidat ke speciálnímu programu pro
děti (zejména) od 0 do 4 let? Ozvěte se nám,
nabídneme vám termín! Program s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou a pohybovými
i dalšími různorodými prvky pořádáme jednou
měsíčně, vstup volný.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU – přihlášky od poloviny září
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního
univerzitního studia. Téma semestru: ČESKÉ DĚJINY V SOUVISLOSTECH, 6 přednášek celkem za
300 Kč – dvakrát měsíčně v pondělí od 10 hod.
První přednáška již 1. 10.! Pouze pro důchodce.

Více informací v knihovně a na www.knihovnadobris.cz.
ANGLIČTINA I PRO SENIORY – od středy 12. 9.
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé pravidelně ve středu odpoledne za 90 Kč za
lekci. Přihlášky a více informací v knihovně.
JÓGA S DÁŠOU – od středy 12. 9.
Chcete se přidat? Kontaktujte lektorku Dášu
Berkovou na tel. čísle 732 360 253.
ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové
zájemce. Hlaste se v knihovně.
A poslední důležitá zářijová informace:
V PÁTEK 28. 9. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

stavu a ne, až na ni nějakým záhadným způsobem přijde řada.
Kde byla sečena tráva v úterý 26. 6. a ve středu
27. 6.? Proč nebylo pokračováno v sečení trávy
v Přemyslově ulici na dětském hřišti, když předchozí den bylo sečeno v bezprostřední blízkosti?
Když se město takovýmto způsobem stará
o dětské hřiště, vyvstává mi na mysl otázka, co
jsou jeho priority, když děti to očividně nejsou?
Ing. Drahomíra Petráková
Pozn. redakce: Dle dostupných informací bylo
dětské hřiště v Přemyslově ulici posekáno podle
plánu sekání zeleně. Mapu sekání veřejné zeleně
s termíny seče naleznete na webových stránkách
www.mestodobris.cz.

Hned začátkem října vás zveme
na TÝDEN KNIHOVEN: 1.–7. 10.
Výtvarná dílna s Jíťou: ZVONKOHRA – pondělí 1. 10. od 12 do 17 hod.
Pěkné květináčové zvonečky potěší každého!
Vyrobte si je u nás. Vstup volný, materiál zdarma.
MATČINO SRDCE – úterý 2. 10. od 18 hod.
Další z monodramat Stanislavy Hoškové – jeden
z nejsilnějších příběhů mateřské lásky. Velmi doporučujeme! Vstupné 50 Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 3. 10. od
12 do 17 hod.
Komentované prohlídky knihovny, malé občerstvení, kvízy a soutěže...
KINO KNIHOVNA: NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
– čtvrtek 4. 10. od 18 hod.

Režisérka Jitka Němcová představuje příběh legendárního českého rockera, který si vždy stál
za svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí
a metály, ani komercí.
Mišík svou tvorbou ovlivnil celou generaci
umělců z hudebního, výtvarného i literárního
světa. Je spoluzakladatelem kapely Blue Effect
a přes čtyřicet let hraje s kapelou Etc. Film je
složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů, z rozhovorů s kolegy,
blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního
prostoru na „Mišíkově planetce“ s realitou na
planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, vtip, hravost a vřelou lidskost.
Součástí Vladimírova osudu je i téma nepoznaného otce, amerického vojáka, po němž zbyly
jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie. Snaha dozvědět se o něm něco bližšího však až
do roku 2016 nevedla k žádným výsledkům…
Vstupné 40 Kč.
PEVNOST BOJAJÁR – pátek 5. 10. od 12 do 18 hod.
A je to tady! Nejoblíbenější a nejstrašidelnější
akce naší knihovny je tu po roce znovu! Otec
Sůva vám uloží nové zapeklité, odporné a strašidelné úkoly! Hů hůůů... Malé děti mohou soutěžit
Pokračování na str. 6
s velkým doprovodem.

6
Knihovna – pokračování ze str. 5
ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 6. 10. od 9 do
12 hod.
Čajovna s profesionálním čajovníkem. Ke každé
knize šálek dobrého čaje zdarma, výběr z několika druhů.
KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 7. 10. od
14 do 17 hod.
Na rozloučenou s Týdnem knihoven šálek dobrého moku zdarma. Několik různých druhů,
a žádná instantní!
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 1. do 7. 10.
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám
veškeré pokuty.
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře – od
1. do 7. 10.
Staňte se čtenářem naší knihovny právě teď –
jako bonus vám promineme registrační poplatek na celý jeden rok – tedy do října 2019!
Milí čtenáři, doufám, že naše nabídka je pro vás
lákavá a že si z ní vyberete něco pro vás zajímavého. Už se na vás těšíme!
Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
Pozvání na výstavu
Srdečně všechny zveme na zahájení výstavy
KAŽDÁ KAPKA V MOŘI SE POČÍTÁ, která představí výtvarná díla klientů denního stacionáře
Stéblo v Boroticích – v neděli 9. září od 10 hodin
v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši. Práce
byly vytvořeny klienty v rámci arteterapie pod
vedením lektorky Magdaleny Westman. Výstava
bude ke zhlédnutí do 11. 10.
Žehnání školákům a studentům
V neděli 9. 9. od 9 hod. při bohoslužbě v kostele
v Dobříši bude uděleno požehnání všem školákům a studentům. Mohou si s sebou přinést
školní pomůcky, brašny, učebnice aj.
KŘESŤANSKÁ NAUKA pro děti
Od října 2018 nabízíme pro mladší děti (4–9 let)
KLUBÍČKA, pro starší děti (10–15 let) pravidelná SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI. Tato setkání probíhají
1× týdně jednu vyučovací hodinu. Děti se zde
seznamují se základy křesťanské víry, prostřednictvím biblických příběhů se zamýšlejí nad
důležitostí dobrých mezilidských vztahů, sledují
křesťanské svátky během roku a učí se porozumět jejich významu. Při „výuce náboženství“
vycházíme z metodiky od profesionálních pedagogů, která volí vhodnou a zajímavou formu
odpovídající věku dítěte.
Setkání probíhají v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650) v devíti skupinkách podle věku dětí. Jejich rozpis a termín
prvního setkání najdete ve druhé polovině
září na webových stránkách farnosti www.
farnostdobris.cz a na našich nástěnkách.
Přihlásit svoje dítě můžete e-mailem na pcstomas@volny.cz nebo osobně v kanceláři
v PCSvT, děti pak na prvním setkání obdrží písemnou přihlášku. Případné dotazy vám můžeme zodpovědět (po–pá) na tel. 602 308 881.
Přejeme dobrý a radostný začátek nového školního roku!
Ludmila Musilová
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Město Tonnerre v Dobříši
Možná jste koncem června zaslechli melodickou francouzštinu v ulicích Dobříše. Pokud ano, zcela jistě to nebylo budoucí vítězné fotbalové mužstvo na prohlídce dobříšského zámku, ale přátelé
z družebního města Tonnerre. Po dvouleté odmlce opět přijeli pozdravit své dávné známé ze spolku
KUS žen Dobříš, který už 10 let udržuje dobré vztahy s tímto burgundským městem.
Je velmi těžké sestavit program tak, aby francouzští přátelé viděli ještě něco nového. Přesto
se povedlo. Byli nadšeni ze setkání s francouzštináři dobříšského gymnázia, kteří jim předvedli své taneční umění a naučili je dokonce
mazurku! Obdivovali moderní české umění
v Galerii Františka Drtikola v Příbrami, bavili se
na Festivalu vín v Mníšku pod Brdy a obrovským
zážitkem byla akce Montmartre v Tejnce na
pražském Břevnově. Tyto aktivity by však nebyly
ničím bez všudypřítomného neformálního povídání, při kterém dlouhodobé členky KUS žen
i další účastníci výměny oprášili své znalosti cizích jazyků. Občané Tonnerre byli také přivítáni
na dobříšské radnici. O přijetí se postarala místostarostka a pravidelná účastnice výměn Petra
Neubergerová. Předání zkušeností spojených
s vedením města a komunální administrativou
bylo poučné, chvílemi i zábavné. Je však škoda, že si pan starosta Vacek nenašel čas na toto
odpoledne ani na závěrečnou večeři. Tím spíše,
že šarmantní starostka města Tonnerre paní
Dominique Aguilar vážila cestu téměř 1 000 km
dlouhou.
Výměna s městem Tonnerre je jediná funkční
v našem městě. Vždy záleží na aktivitě obyvatel

a radnic obou měst, ochotě se potkávat a spolupracovat. V tomto případě se dobříšští občané
snažili a loučení bylo vřelé. Je tedy třeba poděkovat více než desítce lidí, kteří se na organizaci
podíleli, každý podle svých možností: někdo
vařil, jiný tlumočil, někdo ubytoval či pohostil,
další využil svých znalostí. Všichni se obohatili
o zkušenosti z jiné kultury a naučili se dívat na
svět trochu jinak. To je cílem všech výměn a věřím, že město Dobříš udělá více pro to, aby se
stalo městem otevřeným, se zkušenostmi z jiných koutů Evropy.
Veronika Holíková

Každá kapka v moři se počítá
Výstava Každá kapka v moři se počítá je výběrem esteticky
nejzdařilejších výtvarných děl klientů denního stacionáře
Stéblo v Boroticích (samozřejmě s ohledem na výstavní možnosti pastoračního centra). Obrazy byly vytvořeny v rámci
pravidelného arteterapeutického setkávání v průběhu let
2014–2018.
Arteterapeutický akcent, původně zaměřený na proces tvorby, se po první veřejné výstavě v roce 2016 (Necháme to
plout s vodou) přesunul. Klienti začali mít hlavní zájem o vystavování svých prací a veškerému našemu dalšímu umělecko-arteterapeutickému setkávání dominovala otázka, kdy
už bude další výstava. Citelný posun v myšlení a přístupu
k tvorbě naznačil, jak důležité je pro klienty Stébla se veřejně prezentovat a testovat, nakolik jsou veřejností přijímáni.
Vystavování obrazů v galeriích vyžaduje zvýšené soustředění
během procesu tvorby na estetickou stránku díla. V případě
většiny klientů Stébla je třeba ke zmíněné estetické kvalitě
více či méně dopomoci; instrukcí, dotažením dílka či naopak jeho včasným odebráním. Konečným
produktem je pak výtvor autenticky zrcadlící neverbální dialog klient–arteterapeut, v němž má samozřejmě hlavní slovo klient.
Výstava Každá kapka v moři se počítá uzavírá jednu etapu mého arteterapeutického experimentu.
S klienty Stébla jsem cíleně pracovala technikou inspirovanou tzv. smejvákem. Opakovaným nanášením, zasycháním a odmýváním akvarelových barev se postupně zjevují tvary a ty se doplňují.
Jsem přesvědčená, že každou lidskou tvořivost je třeba ocenit, a když je navíc nositelkou krásy, tak
ji i vystavit. Vše, co přispívá ke kultivaci estetického cítění, má svůj smysl. Jinými slovy Každá kapka
v moři se počítá.
Magdalena Westman

Pozvánka pro pečující rodiče na seminář
Sdružení Dej mi šanci zve pečující rodiče na seminář k otázkám svéprávnosti lidí s mentálním a zdravotním postižením. Přednášet bude lektor a právník z organizace Quip, z.ú., Jan Strnad. Seminář se
uskuteční díky projektu „Svépomocná rodičovská skupina Dej mi šanci“ podpořenému z Nadačního
fondu Avast. Konat se bude v pátek 21. září od 8.30 do 13 hodin v dobříšském centru charitní
práce FchSK – v Domě nad vodou, Pražská 271. Přihlášky prosím zasílejte na e-mail hanapetakova@
centrum.cz, příp. telefonicky 730 925 459.
Hana Petáková
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KULTURA ZÁŘÍ

Připravujeme na říjen:

www.kddobris.cz
 11. 9. Nahoru dolů – divadelní představení
– Podbrdské národní divadlo
Nečekané stěhování, 7 postav, které nejsou nikdy
v tu správnou chvíli na tom správném místě. Autorská situační komedie v podání místního činoherního souboru.
Společenský sál KD, úterý 11. září od 19.30
hod. Vstupné: 100 Kč. Více informací na www.
divadlodobris.com a fb divadla.
 12. 9. Vernisáž výstavy – Stanislav Kadlec:
Krajiny brdské a šumavské (technika suchého pastelu)

Stanislav Kadlec se narodil v r. 1951 v Příbrami.
Do svých 22 let žil v Jincích a od roku 1973 žije
v Sedlčanech. Maluje od svých 15 let. Později se
věnuje malbě abstraktních obrazů přírody. Začal
rozlišovat přírodu na vnější – konkrétní – a vnitřní – kterou můžeme vnímat jen svou intuicí.
Ve své tvorbě se věnuje malování přírody rodných Brd, Šumavy a Sedlčanska. Maluje lesy, rybníky, slatě, květiny, louky a jiné části krajiny, ze
kterých se snaží vědomě či intuitivně složit obraz.
K vyjádření používá olejové barvy, akryly, uhel,
tužky, nejvíce však suché pastely. Tato technika
mu umožňuje docílení jemných valérů, přechodů
a vyjádření atmosféry místa. Také mu umožňuje
co největší kontakt prstů s kreslící plochou, což
umocňuje vnitřní, intuitivní kontakt s obrazem.
„Zachovávám sice kompozici, ale více si přeji, aby
z obrazů byla cítit radost z malování – a o tu se
chci podělit s divákem. Mé obrazy jsou prostorem
otevřeným pro každého a já vás do něho zvu,“ připojuje k této pozvánce sám malíř.
Výstavu zahájí úvodním slovem manželka Jitka
Kadlecová a Stanislav Kadlec vám zahraje několik improvizací na klavír.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční mimořádně ve středu 12. září 2018 od
18 hod. Výstava potrvá do neděle 14. 10.
Otevřeno po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota
zavřeno, ne 14–16 hod. Vstup zdarma.
 14. 9. Znouzectnost – koncert
Kultovní plzeňská kapela Znouzectnost opět
zahraje na Dobříši... Její motto: „To, co děláme,
neděláme proto, že bychom chtěli změnit svět.
Děláme to proto, aby svět nezměnil nás. Děláme
z nouze ctnost.” zůstává aktuální i v dnešní době,
a tak Znouze neúnavně skládá, koncertuje
a dělá radost svým posluchačům i sobě.
Společenský sál KD, pátek 14. září od 20.30
hod. Vstupné: 150 Kč (předprodej) a 170 Kč (na
místě). Předprodej vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce,
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

 22. 9. Cena města Dobříše – slavnostní předání ceny + koncert
V rámci slavnostního večera bude v Zrcadlovém
sále zámku Dobříš předána Cena města Dobříše za r. 2017 panu Karlu Kloudovi za celoživotní
významnou činnost v oblasti sportu a kultury,
panu PhDr. Jaromíru Žákovi za významnou činnost v oblasti výchovy a vzdělávání a panu Vladimíru Procházkovi za celoživotní významnou
činnost v oblasti kultury.

Od cca 19.30 hod. zahraje laureátům i všem přítomným hostům na elektrické smyčce dámské
trio Inflagranti. Během jejich programu zazní
slavné melodie z klasiky, rocku i popu ve vlastních úpravách pro elektrické smyčce.
Zámek Dobříš, Zrcadlový sál, sobota 22. září
2018 od 19.00 hod. Pro veřejnost vstupné
dobrovolné.
 30. 9. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na všechny
se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku
Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 30. září od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Nedělní tvoření pro rodiče
s dětmi v Muzeu hraček Dobříš
30. 9. 2018 – Origami lištička
Přijďte se naučit skládat origami lištičku a vytvořte si kouzelný tajuplný les.
Tvořit budeme: od 12.30 do 16 hod.
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. Materiál v ceně.

12. 10. – Slet bubeníků: Již posedmnácté
bude republikou křižovat ojedinělý putovní
koncert – festival Slet bubeníků. Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, aby
nadchla publikum každého věku a vyznání.
Sto let slet je podtitul letošního ročníku Sletu bubeníků, kterým hudebníci chtějí připomenout stoleté výročí republiky a v hudbě se
porozhlédnout po rytmickém dědictví národů střední Evropy. Sestava 2018 – Pavel Fajt,
Miloš Vacík, Pavel Koudelka, Tomáš Reindl,
Mikoláš Chadima, Petr Gavlas.

Předprodej vstupenek (270 Kč; 300 Kč) od
11. 9. v Trafice u Davida. Rezervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
18. 10. – Vernisáž výstavy: Květa Čapková
19. 10. – Doma u Hitlerů – divadelní před
stavení – Podbrdské národní divadlo
26. 10. – Sto zvířat – koncert

Pozvánka na divadelní hru
Přemyslův soud
Divadelní spolek Kruh vás zve 26. 9. od 19.30
hod. v KD Dobříš na reprízu úspěšné divadelní
hry Přemyslův soud. Vstupné dobrovolné.
Dále nás s představením Přemyslův soud můžete vidět:
21. 9. Mníšek pod Brdy – zámek
13. 10. Chodouň – KD
27. 10. Žebrák – KD
7. 11. Sedlčany – KD
23. 11. Čenkov – restaurace, sál

Pozvánka
na Podbrdskou výstavu
Český svaz chovatelů Dobříš pořádá
8. a 9. září Podbrdskou výstavu v Husově
parčíku.
Na vaši návštěvu se těší výbor ČSCH.

Babouci ve Svatém Poli
Pěkný dárek pro milovníky kvalitní dechové
hudby v našem regionu.
První říjnovou sobotu 6. 10. od 18 hodin bude
mít v kulturním domě ve Svatém Poli své vystoupení jedna z nejlepších kapel nejen jižních
Čech, ale i celé naší republiky. Svaté Pole přivítá
Babouky.
11členný soubor, řízený kapelníkem Josefem
Shýbalem, zde bude mít pětihodinové vystoupení k tanci a poslechu. Zazní zde všechny jejich
nejznámější a nejžádanější písničky na přání.
Takže se mají návštěvníci na co těšit.
Předprodej vstupenek od 9. 9. v restauraci
Svaté Pole – p. Švagr, tel.: 602 459 210.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Z prázdninové
Trnky!

2. ZŠ – ohlédnutí za školním rokem
Poděkování
Tento školní rok byl šestým rokem, kdy jsem pracovala jako ředitelka 2. základní
školy Dobříš.
Chtěla bych tímto poděkovat všem pracovníkům školy za jejich práci. Pedagogům
děkuji za skvělou vzdělávací práci, nepedagogům za výborné a chutné obědy, úklid školy, panu
školníkovi za každodenní běžné opravy či sekání trávy a paní ekonomce za perfektní vyúčtování
všech akcí.
Poděkování patří i Vám, zákonným zástupcům, kteří jste po celý školní rok dohlíželi na přípravu
Vašich dětí, spolupracovali jste se školou a podporovali jste aktivní účast Vašich dětí na akcích školy.
Např. ve sportovních a poznávacích kurzech, v soutěžích, olympiádách, na přípravě návštěvy v domově seniorů, v mateřských školách, dětském domově, na přípravě divadelních představení, činnosti ve sportovních zájmových kroužcích, klubech a oddílech…
Dosáhli jsme společně řady ocenění a úspěchů. Žáci školu úspěšně reprezentovali nejen ve sportu.
Přeji všem krásné prožití prázdnin a těším se 3. září 2018 na budoucí prvňáčky, všechny žáky, Vás
rodiče a své kolegy.
Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy

Lesní komunitní škola „Jsem lesem“
Lesní komunitní škola Dobříš zahajuje druhý školní rok ve své historii hned s několika novinkami. Nejenže máme nový název „Jsem lesem“ a nové logo, ale od
září 2018 otevíráme také lesní mateřskou školu pro děti od tří do šesti let (oficiálně lesní klub), a tím rozšiřujeme náš tým o další průvodce. Lesní klub je v provozu zatím tři dny v týdnu, od úterý do čtvrtka od osmi do patnácti hodin. Postupně budeme rozšiřovat na pět dnů v týdnu.
Komunitní škola je určena dětem, které jsou na individuálním vzdělávání, v tuto chvíli v rozsahu prvního stupně ZŠ (do budoucna plánujeme rozšíření i na druhý stupeň). Naše malotřídka tak má nyní
děti prvního, druhého a třetího ročníku základní školy. To vše v jednom pestrém týmu, který společně klade důraz na vzájemné učení a vytváření bezpečného, laskavého, spolupracujícího a tvořivého
prostředí, to vše v souladu s naší největší učitelkou a průvodkyní – maminkou Zemí.
Naším záměrem je umožnit prožívání hodnot dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím,
s důrazem na pohyb a volnou hru. Udržení dětské vnitřní motivace k poznávání a objevování souvislostí a prozkoumávání života považujeme za velmi cennou hodnotu, snažíme se zachovat co nejvíce
prostoru pro náměty a touhy dětí, bez stresujícího hodnocení a pokynů „shora“.
Pokud byste měli chuť se k nám přidat, přijďte se podívat, jak to u nás chodí, nebo se podívejte na
naše stránky www.skolavlese.cz či facebook www.facebook.com/LesniSkolyAskolkyMeniSvet.
Barbora Pecháčková Uchytilová, www.skolavlese.cz

Prázdniny se pomalu chýlí ke konci a my
v Trnce spřádáme plány na další školní rok.
Trnkový květ, z.s., by v jeho průběhu chtěl
využít potenciál budovy školy a rozšířit nabídku volnočasových aktivit pro děti z Dobříše a okolí. Mezi pravidelné aktivity – Trnakce
– by měly patřit kroužky pro děti, doučování
či jedno a vícedenní příměstské tábory. První
vlaštovku připravujeme na podzimní prázdniny (29. a 30. 10.) – outdoorový příměstský
tábor s názvem Robinson Crusoe. Vše máme
v rozjezdu, a proto prosíme případné zájemce o Trnakce (školní docházka v ZŠ Trnka
není podmínkou účasti) – sledujte stránky
www.trnkakce.8u.cz či pište na e-mail trnkovykvet@zstrnkadobris.cz.
Rušné přípravy probíhají i v ZŠ Trnka – v září
nás čekají zajímavé vícedenní výlety. Čtvrťáci
a páťáci budou poznávat krkonošskou přírodu na túrách s průvodcem KRNAPu, mohou se
těšit na exkurzi ve výrobě Rautisu. Třeťáci budou podnikat výlety v okolí Bohutína a mimo
jiné se podívají, jak se mele mouka ve mlýně.
Druháci se chystají na celoroční projekt Cestování po světě, který zahájí v Čími. Hlavní náplní našich výjezdů bude užívání si sama sebe
po prázdninách, další posilování vzájemných
vztahů, schopnosti spolupráce a „třídní ladění“. Celá škola se těší na naše nové prvňáčky.
V tomto roce také zahájíme plavecký výcvik.
A jaké úkoly máme pro školní rok 2018/2019
v postupné rekonstrukci budovy? V průběhu
roku budeme připravovat dvě třídy – pro budoucí 1. a 6. třídu naší školy. Bude to velký kus
práce, a proto nám držte palce, ať vše stihneme
co nejlépe!
Za Trnkový květ, z.s.,
Katka Šmahelová

Září a nový školní rok v Dobříšku
Prázdniny se nám nachýlily ke konci. V Dobříšku se vystřídala více než
stovka dětí a osmdesátka rodin,
které využily příměstských táborů. Děkujeme
zejména Evropskému sociálnímu fondu. Naše
veliké poděkování patří i Městské policii Dobříš, Jednotce sboru dobrovolných hasičů Dobříš a jezdeckému areálu Míšánek.
Přijďte se seznámit se vším, co vám Dobříšek
může nabídnout, na Dobříšek zblízka. V sobotu dne 8. 9. od 15 do 17 hod. v prostorách
RC Dobříšek. V 15 hod. se můžete těšit na taneční ukázku dívek z Taneční přípravky a Dance mix pod vedením Renaty Kubátové. Poté
se můžete seznámit s nabídkou aktivit a s lektorkami a lektory, kteří je uskutečňují. Akce se
letos koná v rámci Dobří(š) v pohybu.
Pravidelné programy od září 2018
Dle obsazenosti kurzů začínáme v týdnu od 17. 9.
Přihlášky na všechny kurzy prostřednictvím
Google formuláře nebo emailem na info@dobrisek.cz.
Pozor kapacita všech kurzů je omezená.

Kroužky pro předškolní a školní děti
Barevný svět
Po 14.15–16.00
Taneční průprava
Út 16.00–17.00
Dance mix
Út 17.00–18.00
Šikovné prsty
Út 15.00–16.30
St 14.50–18.15
Plavání pro začínající plavce
Čt 15.15–16.00
Keramika pro děti
Keramika pro děti
Čt 16.15–17.00
Míčové hry
bude upřesněno
Hrátky s knihou
bude upřesněno
Kroužky pro miminka a děti do 3 let
Špačkohrátky pro miminka
Út 13.00–14.00
a 14.00–15.00, dle věku
Hrátky s batolátky
Út 9.00–12.00,
dle věku 3 skupiny
Pá 10.00–11.00
Hrajeme si společně
Hrajeme si bez maminky – adaptační program
pro děti od 2,5 roku do 4 let – nově až 4× týdně
Po–Čt od 8 do 12 hod.
Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete
na našem webu: www.dobrisek.cz nebo na
https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail:
info@dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650,
Dobříš.

Kurzy pro dospělé
PC nejen pro seniory
a seniorky
Kulišárny
Mistr Paleta
Francouzština s hlídáním
Angličtina s hlídáním

Út 8.30–9.30
Út 17.00–18.30,
1× za měsíc
Út 19.00–21.00
St 17.00–18.00
Čt 10.00–11.00

Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče
Cvičení pro těhotné
s poradenstvím
Po 17.00–18.30
Předporodní kurz
Vítáme do našich řad všechny maminky
i tatínky, kteří mají zájem podílet se na tvorbě
programu a přípravě aktivit pro děti, dospělé
i seniory a rádi by rozšířili naše řady.

Pokud se chcete přihlásit na kurz nebo se
informovat, obraťte se na nás:
info@dobrisek.cz, www.dobrisek.cz,
www.facebook.com/dobrisek,
tel.: 603 199 265, 608 906 559, 608 459 559.
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Čajovna Dobříš slaví druhé narozeniny
Koncem září to budou již dva roky, kdy jsme
poprvé otevřeli vrata naší čajovny a zalili první
čajové listí. Pročajovali jsme za ty dva roky
kila čaje, uspořádali desítky akcí a setkali se
se stovkami lidí! Děkujeme všem našim příznivcům a těšíme se na další roky a další krásná
setkání.
Program září:
Jóga v čajovně – každé pondělí 18.30–20 hod.
s Blankou Roušalovou a každou středu 19.30–
21 hod. s Lucií Přádovou.
Zenová meditace (pondělí 10. 9. od 20 hod.)
Pravidelná praxe zenové meditace školy Kwan
Um.
Tajemství pánevního dna (docházkový kurz
každé úterý večer od 18. 9. do 9. 10.) Pomocí
celostní metody 3×3 se naučíme vnímat své pánevní dno na úrovni fyzické, emoční a energetické. Dny kurzu na sebe navazují. Každý týden
si tak můžete informace prožít v běžném dni
a postupně přidávat další.
Meditační setkání dětí (středa 19. 9.
17 19 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější
a vyrovnanější.

Ženský kruh – podzimní rovnodennost (pondělí 24. 9. 20.15–23 hod.) V období vrcholící
sklizně je dobré se zastavit a poděkovat za hojnost. Uvědomit si, že dny se opět překlápí do
temné poloviny roku, která nás zve k uvnitřnění.
Živě z čajovny Pe & Pe – Acoustic music (sobota 22. 9. od 18 hod.) První koncert sezóny zahájí
akustické duo Pe & Pe (housle, banjo a zpěv).
Výměnný bazárek oblečení (vždy v otevírací
době čajovny) Pořiďte si do svého šatníku něco
nového a zároveň se zbavte kousku, který nenosíte.
Více informací a celý kalendář najdete na www.
cajovnadobris.cz/kalendar.
Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Prokopovy zahrady.
Otevírací doba: čtvrtek až neděle 17–21 hod.
Komunitní nákupy
Od září je opět možné se zapojit do komunitních nákupů. Ušetří se díky nim spousta obalů,
financí a dostanete se díky nim k ekologickým
nebo regionálním produktům. Více informací
www.cajovnadobris.cz/komunitni-nakupy nebo
facebook: Komunitní nákupy Dobříš.
Kateřina Försterová

Děti s postižením mají díky dobříšskému sdružení šanci žít normální
život. Nyní v nových prostorách
Dobříšské sdružení Dej mi šanci, které už šest let aktivně zlepšuje postavení a život lidí s mentálním,
tělesným, sociálním i jiným handicapem a jejich rodin, má nové útočiště. Ze školy v Lidické ulici se
přestěhovalo do prostor v Domě nad vodou. Místo pro setkávání členům sdružení poskytla Farní
charita Starý Knín, která má v domě v Pražské ulici své dobříšské centrum. V nově vybavené místnosti mohou děti s Downovým syndromem, autismem či po mozkové obrně aktivně tvořit, a to i se
svými zdravými sourozenci a kamarády, což obohacuje obě strany. Kromě výtvarně terapeutického
kroužku sdružení pro děti organizuje také kroužek pohybový. S pomocí rodičů, školených lektorek
i skvělých studentů v rolích asistentek či asistentů se mohou děti s handicapem pustit i do spousty
dalších aktivit – jako jsou třeba výlety, návštěva divadla, kina či karneval. Zároveň rodiče mají možnost sdílet svoje zkušenosti a vzájemně se podpořit na pravidelných setkáních pečujících. Sdružení
pokračuje v pořádání seminářů a odborných přednášek, které jsou určeny i pro širokou veřejnost.
V letošním roce je činnost sdružení finančně podpořena městem Dobříš z Fondu sportu, kultury
a volného času, z Nadačního fondu Avast a dotačního programu MPSV Rodina FchSK. Více informací
najdete na www.dejmisanci.cz.
Ivana Kropáčková

Moje maminka má Alzheimerovu nemoc
Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence?
Pak právě vás zveme na setkání pečujících, které v Dobříši pořádá organizace Dementia I.O.V.,
z.ú., každý 3. čtvrtek v měsíci od 17 hod. Scházíme se v prostorách Pečovatelské služby města
Dobříše na adrese Dukelské nám. 443. Další setkání proběhne ve čtvrtek 20. 9., dozvíte se více
na téma: Jak poznat demenci u seniora a jaké
kroky podniknout. Konkrétní informace o projektu neformální péče naleznete na webových
stránkách naší organizace www.dementia.cz.
A jak mi vlastně pomůže, když se zúčastním? To by nám určitě řekla paní Helena, která péčí o maminku již prošla a prožila mnoho těžkých dní a nocí, než se zcela vyčerpaná rozhodla přijít pro radu
a pomoc. O rok později se nám svěřila, že kdyby se tehdy rozhodla zvládnout vše sama, psychicky
by ji to zlomilo. Podle jejích slov jí asi nejvíce pomohla duševní podpora, tipy, jak zvládat náročné
situace, a neméně také možnost probrat starosti každodenní péče s lidmi, kteří přesně ví, o čem
mluví. Společně se dá vše zvládnout snadněji…
Těší se na vás Hanka Bělohlávková,
koordinátorka neformální péče,
tel.: 731 022 091,
hana.dementiaiov@gmail.com

Významný úspěch
dobříšského občana

V České republice je v současné době dle statistiky zhruba 860 tisíc nemocných cukrovkou.
A právě pro tyto nemocné vyvinul dobříšský
občan Pavel Buben mobilní aplikaci Glucly, se
kterou zvítězil nejdříve v soutěži T-Mobile Rozjezdy v rámci Středočeského kraje. Postoupil do
celostátního finále (přihlášeno téměř 500 nápadů), kde zvítězil a dostalo se mu patřičného
ocenění, protože porota přisoudila této aplikaci
veliký potenciál. Nemocní cukrovkou monitorují svůj aktuální zdravotní stav a důležité údaje
odcházejí prostřednictvím aplikace lékaři, který může pohotově reagovat a případně změnit
léčbu. Aplikace je vhodná i pro děti. Dle autora
by měla být v brzké době k dispozici, a zřejmě
nejen v České republice.
Anna Kozáková

Tábor 4. oddílu Varta – Popoupo
aneb Podivuhodná pouť pouští
Letos jsme jako jediný oddíl měli tábor tak trošku jinak. Byl totiž putovní. Jeho téma bylo „Popoupo“ (Podivuhodná pouť pouští). S oddílem
jsme putovali přes jižní Čechy až na Moravu.
Byla to opravdu sranda. Poznali jsme i chalupu
naší vedoucí Poštolky, kde pobývali i její rodiče.
U sousedů jsme se skamarádili s krásnou fenkou, která se jmenovala Tara. Na konci tábora
jsme navštívili ostatní skautské oddíly. Společně
jsme si zazpívali u ohně a zahráli scénky. Všem
se to moc líbilo. Poslední ráno jsme zakončili tábor plněním skautských slibů. Bylo to úžasných
deset dní plných zážitků.
Pískle
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Léto sice skončilo, ale dobříšský zámek je pro
návštěvníky otevřen celoročně. V září se můžete těšit nejen na koncerty, ale také na tradiční
Cenu města Dobříše, která se bude konat v Zrcadlovém sále v sobotu 22. září od 19 hod. Od
19.30 hod. zahraje laureátům i všem přítomným hostům na elektrické smyčce dámské trio
Inflagranti. Během jejich programu zazní slavné melodie z klasiky, rocku i popu ve vlastních
úpravách pro elektrické smyčce. O den později,
23. září, se můžete těšit na další z řady benefičních koncertů, které pořádá Sdružení pro
obnovu varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Od 19 hod. rozezní Zrcadlový sál
skladby W. Waltona a J. Brahmse v podání londýnského orchestru Imperial College Symphony. Dobrovolné příspěvky budou použity na
obnovu výše zmíněných varhan. Na říjen pro
vás připravujeme zajímavou výstavu spjatou
s šlechtickým rodem majitelů zámku Collo-
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redo-Mannsfeld s názvem „Šlechta v boji“.
Vernisáž je plánována na 4. října. Informace
o kulturních akcích, které se budou na dobříšském zámku konat na podzim a v zimě, a také
otevírací dobu s časy prohlídek naleznete na
našich webových stránkách. Jen připomínáme,
že od září do června jsme pro vás v návštěvním
centru od úterý do neděle, od 8 do 16.30 hod.
V pondělí jsou pokladna a prohlídkové okruhy
uzavřeny.

Zámek Dobříš
www.zamekdobris.cz
tel.: 318 521 240
info@zamekdobris.cz
Otevřeno celoročně:
září–červen
út–ne / 8.00–16.30
červenec–srpen
út–ne / 9.00–17.30
Kulturní program podzim a zima 2018
22. 9. – Cena města Dobříše
23. 9. / 14. 10. / 18. 11. – Benefiční koncerty v Zrcadlovém sále
20. 10. – Lampionový průvod v anglickém
parku
8. 12. – Vánoční trhy na nádvoří zámku
Adventní koncerty a adventní prohlídky
s výstavou betlémů

Cirkus Lampyris na cestě Evropou aneb Tábor dobříšských světlušek

Dvacet dva světlušek vyrazilo na tábor skautského oddílu Lampyris, aby se na čtrnáct dní
proměnily v cirkusové artisty, krotitele zvěře
a klauny a se svým cirkusem procestovaly Evropu. Na každé své zastávce uspořádaly představení, aby získaly peníze na další cestu. Hospodařit se světluškám dařilo dobře, a proto na konci
tábora stihly dojet do Paříže, kde se konala velká
soutěž cirkusů s hlavní cenou stádem lvů. Asi nikoho nepřekvapí, že naše děvčata prokázala tak
velký talent, že ostatní soutěžící neměli šanci.

Aby bylo o lvíčky dobře postaráno, tak si každá
světluška vzala jednoho domů.
Náš tábor, opředený příběhem o cirkusu, se konal v jižních Čechách u vesnice Chanovice. Na
tábořišti ukrytém v lesích světlušky spaly v podsadových stanech. Den začínal rozcvičkou a, pokud holky chtěly, koupáním v rybníce a končil
čtením pohádky. Jeho náplní byly hry po tábořišti i po lesích, učení nových dovedností a také
pomoc v kuchyni a noční hlídky. Na návštěvu
k nám přišli skauti z Varty a my jsme se vyrazily
podívat na skautky z Minnehahy. Vydaly jsme se
na celodenní výlet do okolí a poté i na hrad Rabí
a do Horažďovic.
Velké díky patří rodičům našich dětí, bez kterých
bychom jen těžko zvládly tábor postavit a vybavit. Vážíme si vaší pomoci a jsme moc rády, že
máme zrovna vás! Také bychom chtěly poděkovat městu Dobříš, které nám poskytuje podporu
nejenom při pořádání tábora, ale i v celoroční
činnosti.
Za 2. oddíl Lampyris Dobříš
Lucie Uriková

Moštárna ZO ČZS Dobříš zahájila novou sezónu
Sdělujeme našim spoluobčanům, že moštárna a pálenice zahájila novou sezónu.
V letošním roce slavíme 40. výročí uvedení do provozu naší moštárny. Za celou dobu provozu ani
jedna sezóna nebyla vynechána, i když například ta loňská byla skutečně nejslabší za dobu existence. Doposud jsme na moštárně vyrobili 963 tis. litrů kvalitního moštu.
Moštování v letošní sezóně probíhá zatím každý pátek odpoledne od 13.30 hod. a v hlavní sezóně,
od 25. srpna 2018, budeme moštovat v pátek odpoledne, v sobotu a později přidáme i neděle a jeden den v týdnu, podle požadavku zákazníků.
Pálenice pracuje podle potřeb zákazníků a zralosti kvasů na objednávku. O dalších akcích našeho
spolku se dozvíte vždy z vývěsní skříně ZO ČZS Dobříš na Mírovém náměstí nebo na naší moštárně
v ulici Na Lukách čp. 2054.
Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínky
Dne 24. 8. 2018 uplynulo
10 let, kdy nás navždy opustil
pan Miroslav Dušek z Budína.
Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná manželka,
dcery, rodiče a sestry s rodinami.
Jen svíci hořící Ti na hrob můžeme dát, chvíli postát a s láskou vzpomínat.
Dne 31. 8. 2018 uplynuly již
3 roky od chvíle, kdy nás navždy opustil náš milovaný
Jan Fišar ze Staré Huti.
Stále vzpomínají manželka
Jaroslava, dcera Jana s rodinou
a syn Jan s rodinou.
S láskou a vděčností vzpomínáme na našeho milovaného
tatínka a manžela pana Jakuba Hřebačku, profesora dobříšského gymnázia. Od chvíle, kdy nás opustil, uplynulo
už dlouhých 10 let, ale naše
vzpomínky na jeho laskavý
úsměv, smysl pro humor, milá a hřejivá slova
stále zůstávají v našich srdcích.
Jménem rodiny manželka Jiřina
a dcery Jana a Jitka s rodinami.
Dne 30. 7. 2018 jsme vzpomenuli nedožitých 90. narozenin
pana Antonína Honzíka.
Stále vzpomínají dcery
a snacha s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi na skvělého tatínka, tchána, dědečka a bratra.
Že čas rány hojí, je jen zdání…
18. 9. 2018 to bude 10 let,
kdy nás opustil tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jan
Průcha.
Vzpomínají děti s rodinami.
Stále je v srdci bolest, v očích
slzy a tiché vzpomínání…
6. října to bude 10 let, kdy nás
opustila Dana Průchová.
Vzpomíná manžel a děti
s rodinami, švagrové Jana
a Věra a sestra Jarka.
Dne 14. 9. 2018 by se dožil 85
let pan František Veselý z Dobříše a 24. 6. 2018 jsme si připomněli 28. výročí jeho smrti. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka Marie a děti s rodinami.
Dne 22. 9. 2018 vzpomeneme třetího smutného
výročí úmrtí pana Jana Debnára.
Manželka Irena, děti Libor a Irena s rodinami,
švagr Jaromír a příbuzní ze Slovenska.
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Oslavy 150 let od založení Sokola Dobříš
a XVI. všesokolský slet

Blahopřání

Z jeho rukou také převzalo sedm zasloužilých členů a členek pamětní list – Ocenění za
činnost pro Sokol.
Činnost naší jednoty a účast na městských
akcích velmi chválil ve svém příspěvku i starosta města Dobříše Stanislav Vacek.
Na závěr si všichni popovídali o uplynulém
dni a pochutnali si na připraveném pohoštění, které si opravdu zasloužili.

Dne 6. 7. 2018 oslavil pan Václav Kubát z Dobříše
krásných 90 let.
Ještě jednou všechno nejlepší a hodně zdraví
přejí dcera a syn s rodinami, vnučky s rodinami
a pravnoučata Tomášek, Terezka a Davídek.

Letní tábor oddílu Zlatý list
V druhé polovině července jsme strávili čtrnáct
prázdninových dní plných skvělých zážitků,
dobrodružství, slunce, koupání a zábavných her.
Prožili jsme je v krásné přírodě pod Ostrým vrchem u Chanovic. Nejen hry v okolí a dvoudenní
výprava do vzdálenějších míst prověřili dovednost mladších i starších kluků spolupracovat
a zvládat pohyb či orientaci v terénu. Učili jsme
se i mnoha dalším dovednostem, jako například
znalosti principů chování, umění vzájemně komunikovat, pomáhat si a schopnosti dosáhnout
cíle přes překážky. Nechyběla ani celotáborová
etapová hra, ve které jsme se letos vžili do role
rytířů snažících se obydlet nové území. Takový
byl další ročník tábora oddílu Zlatý list.
Vojta

Naplňování akčního
plánu prevence
kriminality města Dobříš
O zefektivňování výkonu služby strážníků Městské policie Dobříš jsme již dobříšské občany
informovali. Od dubna minulého roku mají
strážníci ve svých řadách čtyřnohého parťáka,
služebního psa Paganiniho.
Jeho nasazení je jednak preventivní – přednášky spojené s ukázkou z výcviku sl. psa ve školských zařízeních, pěší výkon služby – kontroly
rizikových a možných rizikových míst. V rovině
represe se pak jedná o přítomnost sl. psa při zákrocích, u nichž dochází k narušování veřejného
pořádku (rvačky, výtržnosti apod.).
V poslední době se mohli občané s Paganinim setkat při pěších pochůzkách zejména na Větrníku
v blízkosti parkovišť a v okolí MŠ, ve Fričově ulici,
na Komenském náměstí, v ul. Za Poštou, u polikliniky, pastoračního centra, v ul. Na Ligruse.
O prázdninách strážníci městské policie zintenzivnili výkon služby v co nejširším měřítku,
zaměřili se i na místa se zvýšenou přítomností
dětí a mládeže. Pokud však máme zamezit protiprávnímu jednání, je nutná co nejužší spolupráce s občany, aby prospěch pachatelů z přestupkové a trestné činnosti byl minimalizován.
Strž. Bc. Václav Svoboda, strážník, psovod MP Dobříš

Uzávěrka příspěvků

do říjnového vydání
Dobříšských listů bude 19. září 2018.
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová,
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz.

Velké přípravy, které předcházely sokolským
slavnostem, vyvrcholily v sobotu 16. června.
Krátce po poledni se za sokolovnou začal řadit
slavnostní průvod.
Za sokolskými prapory bratři a sestry v historických krojích a v kroji Věrné gardy. Další v pořadí
byla nezbytná kapela a za ní cvičenci sletových
skladeb, závěrem florbalisté a ostatní sokolové.
Všichni pak za doprovodu hudby prošli městem
a oslavy pokračovaly ve sportovní hale. Zde se
konala Akademie.
Tu, po slavnostním nástupu, zahájili gymnasté
ze Sokola Příbram. Pak se v programu střídaly
skladby, které jsou nacvičeny pro XVI. všesokolský slet, vystoupení oddílů aerobiku, rope
skippingu, sokolská batolátka i ženy seniorky.
Sletové skladby cvičili sokolové nejen dobříšští,
ale i z Příbrami, Staré Huti, Nové Vsi a Komárova.
Své umění předvedli florbalisté, ukázku thajského boxu mistři České republiky v muay-thai, Bernard Plavec a Jan Holec, kteří začínali v dobříšské jednotě. Akademii zakončila
Česká beseda v podání dobříšských sokolek
a hostů ze souboru Kamýčan.
Navečer se všichni mohli sejít na Slavnostní
valné hromadě ve vyzdobeném sále dobříšské sokolovny. Byla zde k vidění výstavka
fotografií i mnoha úborů z minulých sokolských sletů.
Vzdělavatel ČOS br. Mička připnul k našemu historickému praporu slavnostní stuhu.

Oslavy našeho výročí vystřídal XVI. všesokolský
slet. První červencový týden se do Prahy sjelo
na 15 tisíc účastníků tohoto svátku, na který se
všichni po celých šest let vždy těší.
Sletový týden začal průvodem cvičenců Prahou
a slavnostní mší ve Svatovítské katedrále. V O2
Areně se na „Sokol gala“ představili ti nejlepší
sokolští sportovci. Vystoupení provázela úžasná
atmosféra. Po celý týden se konalo mnoho doprovodných akcí sportovních i kulturních – pódiová vystoupení, výstavy i divadelní představení. Každý si mohl vybrat to své.
Náročné zkoušky vyvrcholily večerním a poté
i odpoledním vystoupením I. a II. programu
hromadných sletových skladeb v Eden aréně.
I v Dobříši se devět měsíců pilně nacvičovalo. Naši členové se účastnili pěti skladeb: Noty
– předškoláci; Děti, to je věc! – ml. žactvo; Siluety – dorostenky; Cesta – ženy; Borci – muži.
Je po prázdninách a sokolovna znovu ožívá
novým cvičebním ruchem. Teď už jen vzpomínáme na krásný sletový týden, na všechny
zážitky – setkávání se starými i novými přáteli
a známými, na večerní procházky ztichlým Pražským hradem, prohlídku Břevnovského kláštera
s úžasným průvodcem, na posezení u vínka, návštěvu divadelního představení, na milou obsluhu v bezvadné jídelně nedaleko kolejí, kde jsme
bydleli. Ani děti jistě nezapomenou své zážitky,
např. návštěvu v Jump Areně i noční výstup
s lampiony na Petřín.
Příštímu sletu NAZDAR!
Marcela Šťástková

Nový cvičební rok v Sokole
Prázdniny opět rychle utekly, XVI.
všesokolský slet, tábory i sportovní soustředění jsme si náležitě užili a v sokolovně začínáme od září opět naplno cvičit.
Cvičení bude zahájeno v prvním zářijovém
týdnu od 3. 9. 2018. Oddíly, které začnou cvičit později, informaci s předstihem zveřejní.
Nabídka cvičení je v Sokole opravdu pestrá:
aerobik, rope skipping, tancování, florbal,
volejbal, nohejbal, zdravotní cvičení... Zkrátka cvičení pro děti i dospělé každého věku
a různého zaměření. Více informací o jednotlivých oddílech se dozvíte na našich webových
stránkách www.sokoldobris.cz, na facebooku:
https://www.facebook.com/TJSokolDobris/
nebo na nástěnce na sokolovně.
A co nás tento rok čeká?
V sobotu 8. září od 10 do 12 hod. se Sokol
zapojí do akce Dobří(š) v pohybu. Přijďte do
sokolovny pokořit se svými dětmi opičí dráhu.
Zapojili jsme se do projektu Spolu v pohybu.
Budeme pořádat Týden otevřených dveří od

soboty 8. 9. do pátku 14. 9. Přijďte si nezávazně zacvičit do sokolovny a vyzkoušet si nejrůznější cvičení, hry a sporty.
V prvním pololetí se také můžete těšit na tradiční akce jako je drakiáda a mikulášská zábava pro děti.
Podrobnější informace ke všem akcím budou
vyvěšeny.
Za TJ Sokol Dobříš
Gita Otavová
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Příměstský tábor města Dobříš se vydařil

Sletové ohlédnutí

V druhé polovině července, od 16. 7. do 20. 7.,
uspořádalo město Dobříš se strážníky městské policie příměstský tábor. Účastnilo se jej
10 dětí ve věku 6–12 let. Zázemí v podobě
klubovny poskytla Městská knihovna Dobříš.
Začátek byl vždy v 8 a ukončení pak v 16 hod.
Příměstským táborem děti provázely dvě zkušené pedagožky, které je dokázaly nadchnout
ke každé hře. Program byl vypracován nejen
s ohledem na věkovou skupinu dětí, ale i na
cíl celé akce – ukázat dětem bezpečné trávení
volného času, umění komunikace v kolektivu
a jak respektovat jeden druhého. Součástí byl také sociálně-terapeutický program. Pro děti byly
připraveny soutěže a táborová olympiáda a vše bylo koncipováno tak, aby byla podpořena jejich zručnost, fantazie a další dovednosti. Děti absolvovaly během tábora 3 výlety – návštěvu
pracoviště kriminalistického technika Policie ČR, územní odbor Příbram, dále Sladovnu v Písku
s expozicí Mraveniště a Krokodýlí ZOO v Protivíně. Během každého dne bylo pro děti zajištěno
stravování v podobě dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a současně celodenní pitný
režim. Dle názoru samotných dětí bylo vše super a příští rok určitě přijdou znovu. Na závěr tábora
dostaly děti od organizátora několik upomínkových předmětů. Akce byla uspořádána za finanční
podpory města Dobříš a z dotace odboru prevence kriminality MV ČR. Jedná se o další z mnoha
akcí, kterou je realizován akční plán prevence kriminality na rok 2018 a souběžně plněn plán
prevence kriminality města Dobříš na období 2017–2021. Chtěl bych touto cestou poděkovat
vedení města Dobříš a městské policie, Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), Městské
knihovně Dobříš, pedagožkám, pracovnicím Střediska výchovné péče Příbram, vedení Policie ČR,
územní odbor Příbram, jídelně Dobříš pana Karla Hejra a jeho kolektivu za významnou spolupráci při realizaci této akce.
Str. Bc. Václav Svoboda, manažer prevence kriminality

Ve dnech 30. 6. až 6. 7. 2018 se zúčastnili cvičenky a cvičenci XVI. všesokolského sletu v Praze.
Pro nás ženy je účast na sletu vždy mimořádným
zážitkem a věřím, že stejně jako my si slet užila
i mladší generace. Naši sokolové cvičili v hromadných skladbách Cesta, Siluety, Noty, Děti,
to je věc a pochopitelně nesmím opomenout
naši malou skupinku mužů, kteří cvičili skladbu Borci. Letošní slet byl i výjimečný tím, že byl
věnovaný oslavám 100. výročí založení České
republiky. Společná skladba cvičenců z České
republiky a Slovenska byla skutečně úchvatná.
Ovšem účast na sletu si vyžaduje několikaměsíční přípravy jak organizátorů sletu samotného, tak i nácviky v jednotlivých jednotách. Mé
poděkování za organizaci nácviků u nás na
Dobříši patří náčelnici paní Lence Kohoutové,
cvičitelkám skladby pro ženy Marcele Šťástkové
a Heleně Kadlecové, Blance Kokštejnové, která
připravovala na slet předškolní děti, a dalším.
Nedílnou součástí sletů jsou nejen vystoupení
hromadných skladeb ve dvou programech na
stadionu v Edenu, ale také pódiová vystoupení.
Skupina žen z tanečního oddílu pod vedením
cvičitelky Vlasty Černé zastupovala Dobříš i ve
třech dnech na pódiových vystoupeních. Jsem
velmi hrdá na to, že jsem členkou Sokola a věřím, že sokolská tradice díky našim dětem bude
pokračovat i v budoucnu.
Svůj článek ukončím naším pozdravem „Zdar!“
a těším se na slet příští!
Ing. Helena Pekaríková

Aerobik studio Orel Dobříš od září otevírá
přes 20 sportovních kurzů pro děti!
V Aerobik studiu Orel Dobříš startujeme již
15. sezonu. I v letošním roce jsme pro děti připravili nejširší výběr sportovních kurzů pro
různé věkové kategorie, a to už od 3 měsíců
věku. Pro letošní sezonu kromě oblíbených kurzů otevíráme i novinky – kurzy základy baletu
a moderního tance, dětské taneční, břišní tance
a kompenzační trénink.
Zápisy na všechny dětské kurzy i nábory do
závodních týmů benjamínků, zumba team dětí
a dance team proběhnou od pondělí 3. září do
čtvrtka 6. září od 12.00 do 17.00 hod. na recepci
ASOD v budově orlovny, ulice 28. října 451 (za Penny Marketem, pod budovou Policie ČR).
Dětské sportovní kurzy a tréninky závodního aerobiku začínají své pravidelné lekce dle rozvrhu od
pondělí 10. září. Lekce cvičení s miminky startují od 17. září.
Kurz
Věk
Miminka 1
3–6 měs.
Miminka 2
6–9 měs.
Miminka 3
9–12 měs.
12–18 měs.
Miminka 4
Batolátka St
1,5–3 roky
Batolátka Pá
1–3 roky
Děti na startu – školička
3–4 roky
Děti na startu – předškoláčci
4–6 let
Děti na startu – školáci
6–9 let
 	
4–6 let
Mini aerobik + step aerobik
5–9 let
Belly dance
5–10 let
Gymnastika
6–10 let

Den
Út
St
Út
Čt
St
Pá

Čas
10.45
9.30
9.30
9.30
10.45
10.00

St

15.00

St

16.00

St
Út

17.00
13.30

Čt
St
Po

16.00
15.00
13.30

Základy baletu a moderního tance
6–10 let
Út
14.30
Dětská jóga
6–10 let
Čt
14.00
Hooping (obruče) 8–14 let St
14.00
Mtv dance
9–14 let
Po
16.00
Step aerobik
9–14 let
Po
17.00
Dětské taneční 9–14 let
Út
16.00
Dětský aerobik 9–14 let
St
17.00
Kompenzační trénink (bosu, trx, …)
9–14 let
Čt
17.00
Gymnastika
11–14 let
Po
17.00
Závodní benjamínci
Od 6 let Po, Čt 14.45,15.15
Závodní zumba team děti
11–14 let
Út
17.00
Závodní dance team
8–11 let Po, Čt 13.30,15.00

Podrobné informace k jednotlivým dětským kurzům naleznete na našich internetových stránkách
www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním facebooku ASOD.
Tým ASOD

Nábor izraelské
sebeobrany Kapap
Czech na Dobříši
V pondělí 17. září proběhne na Dobříši v tělocvičně Kapap Czech (Na Zlaté stezce 1055,
1. patro – areál bývalých rukavičkářských závodů) nábor na pravidelné tréninky izraelské sebeobrany Kapap Czech pro všechny zájemce z řad
veřejnosti.
Izraelská sebeobrana Kapap dnes představuje
vysoce účinnou metodu sebeobrany, a to nejen
pro bezpečnostní složky (policie, armáda), ale
i pro děti, mládež, ženy, seniory i muže – prostě
pro každého, kdo chce být připraven na případnou agresi a napadení. Kapap Czech je českou
sítí škol izraelské sebeobrany Krav Maga – Kapap sdruženou v mezinárodní asociaci IKA, jejímž nejvyšším představitelem je izraelský mistr
Moshe Galisko. Nejvyšším českým představitelem je instruktor Michal Janoušek, který tréninky na Dobříši povede osobně.
Nábory proběhnou v tomto časovém sledu: od
16 hod. proběhne nábor do sebeobrany předškoláků (4–6 let), od 17 hod. nábor školáků ve
věku 7–13 let (Kapap kids), od 18 hod. proběhne nábor dospělých do programu 40+ (40 let
a výše) a od 19 hod. nábor mládeže a dospěláků
bez omezení (14–99 let).
Srdečně vás všechny zveme. Pojďte se připojit
ke komunitě, kde to žije a kde se v pohodovém
prostředí naučíte efektivně bránit jakékoliv
agresi. Těšíme se na vás. Pro bližší informace nás
kontaktujte na tel.: 605 130 057.
Michal Janoušek
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Orientační závod v atraktivním prostoru u Nového Knína

Další ze série orientačních závodů pořádaných
OK Dobříš se koná v září, tentokrát v novém
prostoru u Nového Knína. Závod je součástí
krajského poháru, připravené jsou ale i tratě pro
veřejnost a začátečníky, včetně nejmenších dětí.
Oddíl sportů v přírodě OK Dobříš patří mezi nejaktivnější oddíly ve Středočeském kraji a jako
takový uspořádal v posledních letech už několik
velkých sportovních akcí přímo v lesích okolo
Dobříše. Letošní závod krajského poháru se ale
poprvé uskuteční v sousedním Novém Kníně.
Připraveny budou tratě jak pro zkušené závodníky, které se liší podle věku od zhruba 6 až do

70 let, tak ale i pro malé
děti s doprovodem rodičů
a pro úplné začátečníky
v kategorii příchozích. Pro
ty budou navíc k dispozici
pořadatelé, kteří ochotně
vysvětlí, jak si s mapou
a tratí v lese poradit.
V centru závodu v areálu
Oplocenka na kraji Nového Knína budou pak i stánky s lákavým občerstvením, které po závodě jistě přijde vhod, a také
ukázka několika atrakcí adrenalinového centra
Tepfaktor ze sousedního Chotilska, které se
stalo partnerem závodu a věnuje volné vstupy
třem nejlepším mládežnickým týmům.
Říká se, že orientační běh je zábavný a pestrý
sport pro celou rodinu. Na závodě u Nového
Knína se o tom každý příznivce sportování v přírodě může přesvědčit osobně. Akce se koná
v sobotu 22. září od 10 hod., všechny potřebné
informace najdou zájemci na www.okdobris.cz.
Lesu a sportu zdar!
OK Dobříš – oddíl sportů v přírodě

Začněte nový školní rok s bojovým uměním
taekwondo!
Největší škola taekwondo v ČR Ge-Baek Hosin
Sool otevírá další školní rok! Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwondo! Máme
nejširší nabídku tréninků v Čechách, minulý rok
se nám již popáté v řadě podařilo obhájit celkové
vítězství na mistrovství České republiky.
V letošním prvním kole závodů Středisek talentované mládeže, konaném v červnu, jsme se opět
umístili jako nejlepší s celkovým ziskem 29 zlatých medailí. Tentokrát zde závodilo rekordních
210 účastníků bojujících za pět středisek, mezi
nimiž si své umístění získal i Tomáš Brožek, cvičící
v Dobříši, v podobě jedné stříbrné medaile za sportovní boj a zlaté a stříbrné medaile za účast ve vítězném týmu starších žáků. Podobně poté uspěl další dobříšský závodník Adam Procházka, který si
ze závodů odnášel bronzovou medaili, rovněž ze sportovního boje, a stejně jako Tomáš, i on závodil
v družstvu, a to starších juniorů, kde společně vybojovali první místo v týmovém sportovním boji.
Při tréninku klademe důraz na originální hodnoty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost,
vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga, jako
jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete během celého roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu zdarma
(dobok, lapa, chrániče). Proto neváhejte a zacvičte si s námi v tělocvičně u 1. ZŠ města Dobříš pod
vedením Tomáše Dušánka nebo Pavla Štěpa.
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků navštivte náš web www.tkd.cz.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici města Dobříš za granty, jež nám darovala pro podporu naší školy.
Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Program zápasů MFK Dobříš – září
Muži A
2. 9. neděle
8. 9. sobota
15. 9. sobota
22. 9. sobota
30. 9. neděle

17.00 Sedlčany – MFK Dobříš
17.00 MFK Dobříš – Přeštice
10.15 Aritma Praha – MFK Dobříš
16.30 MFK Dobříš – Klatovy
10.15 Admira Praha – MFK Dobříš

Muži B
2. 9. neděle 17.00 Zdice – MFK Dobříš B
9. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Králův Dvůr B
15. 9. sobota 17.00 Choteč – MFK Dobříš B

23. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Dal. Dušníky
29. 9. sobota 16.30 Černolice – MFK Dobříš B
Dorost
1. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Sedlec-Prčice
15. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Jílové
29. 9. sobota 10.15 MFK Dobříš – Milín
Žáci starší (mladší)
2. 9. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Švermov

Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku
v areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít
kterýkoli den (pracovní dny, víkendy, svátky)
po domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého
z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po procházce, důkladném zvážení a podepsání adopční smlouvy také adoptovat.
Ros (12 let, 9 kg) – k adopci
Ros byl odchycen na silnici v obci Rosovice. Má
chronické zranění na
pravé přední noze. Ros je
po seznámení přátelský
a mazlivý, je to už ale starší pejsek, a tak potřebuje
svůj klid – nedoporučujeme ho k malým dětem. Se
psy se po seznámení snese většinou bez problémů. Umístění pouze dovnitř, ne na zahradu, má rád lidskou společnost.
Daisy (8 let, 28 kg) – k adopci
Daisy je k cizím lidem
mírně ostražitá, chvíli jí
trvá, než začne důvěřovat. Je skvělým hlídačem,
ať už zahrady, kotce či
auta. Hlásí, když se někdo
přiblíží, plot, za kterým je
Daisy, by jen tak někdo
nepřelezl, zároveň je ale
ke „svým“ lidem přátelská a velmi mazlivá. Je čistotná, vhodná tedy jak
do bytu (s dostatkem pohybu), tak na zahradu.
Nedoporučujeme ji k ostatním psům – vybírá si.
Míša (7 let, 10 kg) – k adopci
Míša byl do útulku umístěn z důvodu hospitalizace paničky, která se
ho bohužel vzdala. Je
to aktivní, malý pejsek,
který je zvyklý žít v bytě,
je čistotný, nic neničí.
Na vodítku je snadno
ovladatelný, s většinou
pejsků nemá problém,
někteří psí kluci se mu ale nelíbí. Svoje území si
hlídá štěkotem, nechá se ale zklidnit. Je vhodný
jako rodinný pes – do bytu či do domu, určitě ne
na zahradu k boudě. Má velmi rád lidskou společnost a objevování světa kolem sebe.

16. 9. neděle
30. 9. neděle

10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Hořovicko
10.15 (11.55)
MFK Dobříš – T. Rakovník

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku
na Komenského náměstí a stránky: www.mfkdobris.cz.
Přijďte povzbudit naše hráče!
Děkujeme za podporu!
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Komunální volby 2018 – prezentace volebních kandidátů

1

DOBŘÍŠ ŽIJE,

POJĎTE S TOPKOU DÁL!
Od roku 2014 jsme společně
s koaličními partnery pracovali pro naše město a podařilo se nám tak v rámci čtyř let
zrealizovat mnoho důležitých projektů. (viz příloha
těchto Dobříšských listů).
Celou řadu z nich máme
rozpracovanou a na některé
máme dokonce již schválené dotace. Po čtyřech letech
máme zkušenosti, dobrý tým,
víme jak pracovat tak, aby
Dobříš byla úspěšná a zbytečně nepřešlapovala na místě.
V blížících se komunálních
volbách si Vás dovolujeme
požádat o Váš hlas, protože
bychom velmi rádi dokončili
rozdělané projekty a posunuli
naše město zase o kus dál. Za
Vaši důvěru DĚKUJEME.
Tým TOP 09 Dobříš

Volební kandidátka

1

PTÁME SE TOMÁŠE VOKURKY,
LÍDRA ODS PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
A KANDIDÁTA NA STAROSTU MĚSTA

Volební kandidátka

2

Proč jste se vůbec rozhodnul kandidovat na starostu?
V Dobříši žiji již více než patnáct let.
Společně s mojí ženou zde vychováváme naše dvě děti. Dobříš je skvělé město a není mi lhostejné, jakým
městem bude i nadále. Má obrovský
rozvojový potenciál, který se bohužel
v posledních letech promrhal, někdy
partajničením, jindy sledováním vlastních zájmů a preferencí vybraných zájmových skupin.
Jaká je tedy vaše celková vize?
Ta souvisí s tím, jaký jsem já sám. Chci,
aby Dobříš byla ideálním místem pro
rodinný a klidný život, ať už pro mladé,
střední generaci, tak i pro ty nejstarší.
Město pro aktivní sportovní vyžití, město s kvalitní infrastrukturou a pestrými
službami.
Máte na mysli něco konkrétního?
Jistě. Město trpí tranzitní dopravou, je
nutné začít znovu jednat o budování
obchvatu. V centru musí být dokončeny úpravy náměstí tak, aby centrum
lákalo k návštěvě a setkávání jak místní,
tak i turisty.

Ve městě chybí dokončit řadu cyklotras. Chci se svými kolegy vytvořit projekt, který by dětem umožnil bezpečnou cestu na kolech do školy a zpět.
Pro nejstarší a hendikepované plánujeme zřídit službu „senior taxi”, která jim
usnadní vyřízení každodenních starostí. A v neposlední řadě bychom měli
dokončit projekt revitalizace budovy
bývalého kina na knihovnu se spolkovou činností.
Na druhé straně pak musíme společně
zabránit bezohledným developerským
projektům, které utlačují zeleň a volnou krajinu a změnily by nenávratně
charakter našeho města.
A jaký je váš celkový přístup k politice?
Správu města vnímám jako veřejnou
službu, která musí být prováděna ve
prospěch všech obyvatel. Je nezbytné
ji dělat transparentně a bez postranních
úmyslů.
Politika je kolektivní práce a jsem pyšný
na to, že dobříšská ODS má skvělý tým
lidí, kteří jsou zkušení a kompetentní
pro správu našeho města.
Věřím ve společnou a krásnou Dobříš.

Tomáš Vokurka
kandidát na starostu
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VOLEBNÍ PROGRAM
ZO KSČM DOBŘÍŠ
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Mé životní krédo:
Kdo si moc věří,
ten se přestává snažit,
a už pak není tak dobrý
jako ostatní.

1. V rámci kraje se zasadit o systémové řešení
likvidace odpadu bez navýšení nákladů, které
by následně zatížily rodinné rozpočty.
2. Zlepšení zdravotní dostupnosti ve městě, což
se týká především zubních a praktických lékařů.

PhDr. Květoslava Kordulová

3. Dokončení rekonstrukce ulic na Malé straně,
zhotovení chodníků na frekventovaných a nebezpečných místech ve městě, vč. kruhového
objezdu na křižovatce u Prachandy.
4. Navýšení finančních prostředků na údržbu komunikací, zejména v zimním období. V jarním
a letním, pak zkvalitnění péče o zeleň a hlavně pak údržbu zámkových ploch (průběžné
odstraňování plevele, který je poškozuje).

Nabídku kandidovat do zastupitelstva jsem přijala,
abych se v případě, že budu zvolena, mohla aktivně
podílet na důležitých projektech (např. společenský
dům, zimní stadión), které v posledních letech nás,
občany, velmi znepokojují. Profesně by mě pak zajímalo pracovat v oblastech sociální politiky, vzdělávání,
sportu a kultury.
Náš volební program není rozsáhlý, ale je postaven
na prioritách, které nám, občanům, ztěžují život.

5. Dořešení projektů: společenský dům a zimní
stadión, bez dalšího zatěžování rozpočtu
města soustavným zpracováváním studií
a projektů.

3
Volební kandidátka

Na Dobříši žiji od r. 1954 a také jsem zde do r. 1984
pracovala v MěKS, pak až do odchodu do důchodu
mimo město v oblasti kultury a marketingu.
Moje zájmy jsou hlavně sport, příroda a cestování.

Dobrá Dobříš,
příjemné místo k životu

ČSSD chce voliče na Dobříši oslovit kvalitou
svého programu a slušností svých kandidátů.
Nemá ambice oblepit Dobříš plakáty a billboardy,
nechce slibovat nesplnitelné.















Systémové řešení sportovišť města a jejich další rozvoj
zejména v okolí rybníka Papež na Větrníku.
Nerozšiřovat zásadním způsobem území města vhodné
k zástavbě, omezit možnosti pro razantní růst města.
Výhodný nájem pozemků SVJ v okolí bytových domů pro
vznik komunitních parků.
Další opravy komunikací zejména v centru města. Je to
nikdy nekončící činnost a součást každého rozpočtu města.
Rozvíjet vstřícnost úřadu města k občanům, racionalizovat
fungování městského úřadu.
Hledat řešení proluky na Mírovém náměstí kompromisem
s majitelem pozemku.
Výhodné půjčky pro majitele nemovitostí, které negativně
ovlivňují vzhled města, zejména v okolí Mírového náměstí.
Ing. Tomáš Hadžega, lídr kandidátky ČSSD

5
Volební kandidátka

Hlavní body našeho programu:
 Sleva na popelnice pro trvale bydlící občany města Dobříš.
Město musí řešit aktivněji oblast odpadového hospodářství
a mělo by zvýhodnit trvale přihlášené občany města.
 Zásadní řešení parkování nejen v centru, ale i na Větrníku.
Zvýhodněné parkování na náměstí pro trvale bydlící občany
města Dobříš.
 Velký důraz klademe na podporu seniorů a zlepšení kvality
jejich života. Řešení vidíme v kvalitním stacionáři a rozšíření
tzv. terénních sociálních služeb.
 Dořešení stavby spolkového domu s knihovnou. Diskuse už
trvají příliš dlouho, dokončují se projekty a je nutné
rozhodnout o realizaci.
 Dořešení podoby Mírového náměstí. Náměstí je centrem
a vizitkou města a je mnoho věcí, které by se mohly změnit.
 Výrazně aktivnější postoj města k řešení prostoru bývalých
Rukavičkářských závodů.
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Volební kandidátka
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BUDEME PROSAZOVAT:
 Odpovědné hospodaření města, nezvyšování
úvěrového zatížení
 Bezproblémové zásobování města vodou
a promyšlené nakládání s odpady
 Pokračování ve zlepšování podmínek pro
základní a mateřské školy
 Regulaci zástavby podle platného územního
plánu bez dalšího rozšiřování
 Přiblížení veřejné správy občanům, přívětivý
úřad, zjednodušení agend
 Zlepšenou péči o veřejný prostor, komunikace, zeleň a mobiliář města

 Ještě více prostoru pro otevřenou diskuzi
s občany
 Zvýšenou pozornost potřebám seniorů
i mladé generaci
 Pokračování v rekonstrukcích stávajících
a výstavbě nových sportovišť
 Vytváření podmínek pro Dobříš jako bezpečné
město
 Podporu výstavbě cyklostezek a pěších tras,
omezení průjezdu těžké dopravy
 Větší podporu spolkové činnosti, kulturním
a sportovním aktivitám občanů

Kandidáti STAN:
Stanislav Vacek, Helena Pekaríková, Marek Klimt, Alena Ratajová, Jaroslav Musil, Lucie Dieng,
Marek Vávra, Pavel Hrubý, Růžena Chovanečková, Zuzana Švehlová, Milan Tichý, Jaroslav Pytlík,
Jitka Vacková, Jiří Zajíček, Naděžda Matějková, Petr Brázda, Michal Švehla, Eva Plavcová,
Vladimír Kolařík, Josef Myslivec, Jaroslava Garajová.

Volte

č.

7
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8

„Dáme knihovně vše,
co potřebuje, ale za
rozumné peníze.“
„Spolkový dům ano a za
zlomek současného rozpočtu.“

1 Filip Kahoun, 49 let
8 let rebel, a ne bez příčiny, v zastupitelstvu,
s dobrou znalostí detailů vedení města, stavař,
otec, sportovec.

7 Vojtěch Paul , 26 let
Učitel, sportovec, naděje našeho dobříšského
školství, kluk s vizí a chutí raději změnit Dobříš
než odtud odejít.

2 Mgr. Veronika Holíková, 49 let
Dlouholetá profesorka francouzštiny na gymnáziu
s podrobnou znalostí českého a zahraničního
školství, tlumočnice, organizátorka
mezinárodních výměn mezi městy, nyní odborná
konzultantka v pedagogickém nakladatelství.

8 Jan Unger, 46 let
Vybudoval prosperující dopravní firmu, klidná síla
našeho hnutí, přemýšlivý, solidní, znalý oboru
a potřeb Dobříše.

„Kauzu Západní vyřešíme
obratem, v týmu máme
zástupce obou stran.“

9 Simona Pancíř Švarcová, 39 let
Zdatná manažerka neustále v běhu, organizátorka
sportovních a charitativních akcí, pejskařka.

„Jak se bude město nyní
chovat k dětem, tak se
budou děti chovat k městu
v budoucnu.“

3 Ing. Lubomír Mandík, 67 let
Špičkový ekonom, znalec správního práva,
stavebního zákona, dříve ředitel bank, nyní
podnikatel, zásadový až to bolí.

10 Aleš Suchopár, 44 let
Projektový manažer s kytarou v ruce, znalec
hudebního prostředí a kultury, donedávna
vydavatel hudebního periodika.

4 Mgr. Jindřiška Romba, 36 let
Právnička, nyní se věnuje mateřským
povinnostem, matka 2 dětí a k tomu zvládá
organizovat dětské cvičební skupiny.

„Svoz odpadu zdarma.
Při kvalitním třídění
zajistíme do dvou let.“

5 Radek Švehla, 42 let
IT guru HORA, odborník na IT bezpečnost
organizací, škol a úřadů.

11 Miroslav Brajer, 49 let
Projektový manažer a bankovní analytik
pro financování zelené energie, energetiky
a odpadového hospodářství. Dlouhodobě se
věnuje energetickým úsporám, udržitelnému
rozvoji a životnímu prostředí.

6 Petr Kadlec , 39 let
Logistik, amatérský historik, archivář,
spisovatel, paměť a svědomí Dobříše.

12 Marek Pulkrab, 50 let
Stavební technik, 25 let buduje velké stavební
projekty po celé republice.
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„Vydatnost pramenů vody
bude určovat rozvoj Dobříše.“
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„Lidi chceme spojovat,
ne rozdělovat.“
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Jsme skvělý tým zkušených a aktivních lidí, ve kterém
je každý z nás schopen ve svém oboru změnit Dobříš k lepšímu.
Víme, co Dobříš potřebuje. Myslíme jinak. Volte jinak než v minulosti.

volte
číslo

„Nechceme zimní stadion
za 80 milionů, chceme ho
racionálně a bez dluhů.“

tka

www.prodobris.cz

Je nás mnoho, kdo chce změnu PRO DOBŘÍŠ.
Vaší volbou máme šanci spojit síly a pomoci
našemu městu být lepším místem pro život a PRO VÁS.
Jsme sdružení nezávislých kandidátů. Nejsme profesionální politici, svázaní místními
stranickými a mocenskými strukturami, nejsme zatíženi skandály a aférami. Naše
rozhodování neovlivňují žádné politické, ekonomické ani osobní mnohaleté vazby.

Jsme PRO DOBŘÍŠ. Chceme menší přívětivé město
s transparentní radnicí. PRO VÁS. Víme, jak na to.

9
Volební kandidátka

Hnutí
otevřená
radnice
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NOVÝSMĚR

NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Pozvánka
Zveme občany naší obce na 27. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Huť, které se
koná v pondělí dne 10. 9. 2018 od 18.00 hod.
v obřadní síni obecního úřadu.

Volby do zastupitelstva obce
Stará Huť
se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hod.
a 6. října od 8 do 14 hod. v budově obecního úřadu Karla Čapka 430, 262 02 Stará
Huť.

Svoz nebezpečného odpadu
v obci Stará Huť
Proběhne v termínech 15. 9. 2018 v době
od 9.19 do 9.34 hod. a 20. 10. 2018 v době
od 13.05 do 13.30 hod., vždy pouze před
obecním úřadem.

Pouťové posezení
Pouťové posezení, již sedmé v pořadí, se
opět vydařilo. Za velmi slunečného a teplého počasí se na návsi sešlo mnoho občanů
i rekreantů. Děkujeme tímto pánům z hudební formace „Starý kamarádi“ za krásné
písničky. Panu Váňovi pak děkujeme za konání bohoslužby Slova, které se každoročně
ujímá. Posíláme pozdrav paní Rudce Padevětové – každoroční účastnici a pomocnici při
organizaci odpoledne – přejeme jí úspěšné
uzdravení.

Vážení čtenáři,
po tropických prázdninách vás opět vítáme u zpráviček z naší školičky. Z našich předškoláků se již stali školáci, kteří poprvé zasedli do školních lavic a do
naší mateřské školy zavítali noví malí školáčci. Věříme, že se jim u nás bude líbit. Posledních
čtrnáct srpnových dní měly naše nové děti možnost zvyknout si na školní prostředí a seznámit
se s budoucími kamarády. Mnozí z nich této možnosti využili a i díky tomu byl nástup nováčků
v září daleko pohodovější. Společně se podělíme o zážitky z letních prázdnin, o kterých si budeme nejen povídat. Jako každý rok máme připravený pestrý program, o němž vás budeme každý
měsíc informovat.
Těšíme se na nezapomenutelné chvíle, které prožijeme v novém školním roce se všemi našimi
dětmi.
kolektiv MŠ

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum paní
Alena Žádníková, Helena Rysová, Jiřina Mocová, Blažena Pluhařová a Eva Škorpilová.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Děkuji mnohokráte obecnímu úřadu ve Staré
Huti, dále pak p. Němcové a pí. Kubátové, za
blahopřání k mému životnímu jubileu. Vřelá
přání, milá slova, vaše návštěva mě velice potěšila.
S přáním všeho dobrého
Růžena Šindelářová s rodinou

Srdečně děkuji členkám SPOZ pí. Aničce Pechanové a pí. Jindřišce Němcové za milou návštěvu
a přání k mým 70. narozeninám, rovněž za hezký dárek s příjemně stráveným odpolednem.
Zároveň děkuji Klubu důchodců ve Staré Huti,
zvláště pí. Marii Volfové a všem členkám výboru, za milé blahopřání.
Vřelý dík Marie Růžičková

Vzpomínka

Děkuji tímto všem členům Klubu důchodců ve
Staré Huti a panu starostovi Petru Dragounovi
za milé blahopřání k mému významnému životnímu jubileu. Všichni jste mě moc potěšili.
Marie Volfová

Dne 28. 9. 2018 to budou již 2 roky, co nás navždy opustil pan Pavel Břížďala ve věku 62 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera, syn a vnoučata

Dne 10. 9. 2008 zemřel můj
milovaný syn Jiří Hrubý. Je
to již 10 let a stálý smutek
v mém srdci bolí a nikdy
bolet nepřestane.
Božena Hrubá

Na Strži se bude válčit s Mloky!
Na divadelní představení pod širým nebem jsou naši pravidelní návštěvníci již zvyklí. Každý rok mohou obdivovat herecký um místních ochotníků
a nechat se pobavit díly převzatými i autorskými. V letošním roce se po velmi dlouhé době objeví na prknech stržského divadla pod širým nebem kus přímo od Karla Čapka, a to Válka s Mloky.
Osobitou adaptaci románu si připravil kladenský
divadelní soubor V.A.D. Představení vznikne díky
spolupráci Památníku Karla Čapka a Mníšeckého
divadelního festivalu Štrůdl, který má v Mníšku
pod Brdy dlouholetou tradici. „Letos se festival
poprvé rozkročí až do Památníku Karla Čapka ve
Staré Huti. Věřme, že to bude dobrý krok,“ říká Jan
Krásný, jeden z organizátorů festivalu.
A tak si ani vy nenechte ujít výjimečnou příležitost
vidět Čapkovo dílo v prostředí jeho letního sídla
a přijďte v pátek 7. 9. 2018 ve 20 hodin pod otevřenou oblohu zahrady památníku a přesvědčte
se, jak s humorem a citem Divadlo V.A.D k této
klasické látce přistoupilo.
Představení by nemohlo vzniknout bez finančního příspěvku společnosti L-STAV a podpory Městské knihovny Dobříš. Děkujeme všem.
V případě špatného počasí sledujte informace
o uvedení hry na Facebooku https://www.facebook.com/events/1734213593334428/
Tereza Todorová
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Fotbal – Mistrovská utkání
podzim 2018
Dospělí
1. 9. Višňová – Stará Huť
17.00 hod.
8. 9. Stará Huť – Rožmitál „B“
17.00 hod.
15. 9. Zduchovice – Stará Huť
16.30 hod.
22. 9. Stará Huť – Pečice
16.30 hod.
16.00 hod.
29. 9. Stará Huť – Bohutín „B“
Mladší žáci – utkání hraná ve Staré Huti
8. 9. Stará Huť – Nový Knín
11.00 hod.
23. 9. Stará Huť – Dal. Dušníky
10.00 hod.
Mladší přípravka – utkání hraná ve Staré Huti
15. 9. Stará Huť – Dobříš B
14.00 hod.
22. 9. Stará Huť – Dal. Dušníky
11.00 hod.
Tak po letním odpočinku,
chceme body doma, venku.
Snad se nám to povede, soupeř nám je neveme.

Den Seniorů
Dne 1. 10. 2018 oslaví všichni senioři svůj
den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně
elánu.

Svátek barevného listí
Dalším osvědčeným programem památníku Karla Čapka je zářijový Svátek barevného listí. Tentokrát se uskuteční v sobotu 29. 9. od 14 hodin.
Na programu je zahradní koncert s prvorepublikovou hudbou a vernisáž výstavy „Karel Čapek
fotografuje prezidenta“. Srdečně zveme!

Postrádáte nějaké informace
ve zpravodaji Nový směr?
Kontaktujte nás
Obec Stará Huť, Karla Čapka 430,
262 02 Stará Huť,
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Rozpis mistrovských utkání v národní házené
– podzim 2018
Většinu utkání podzimní části nového soutěžního ročníku Oblastního přeboru Středočeského kraje 2018–2019 sehrají huťští házenkáři na domácím hřišti. Pouze 6. 10. hrají muži „derby” v Řevnicích
a na utkání posledního kola 20. 10. 2018 jede většina družstev do Čakovic. První kolo se uskuteční
v sobotu 8. září 2018 a ve Staré Huti přivítáme Sokol Bakov. Přinášíme rozpis domácích zápasů
a současně na ně zveme všechny naše fanoušky a příznivce. Kromě toho pokračuje i přípravka
žaček. Podrobné informace o všech zápasech podzimní části soutěží, trénincích a další činnosti
oddílu najdete na webových stránkách oddílu www.starahut.mozello.cz.
datum

soupeř

ml. žákyně

st. žákyně

muži

ženy

koeduci

8. 9. 2018 Bakov A
Bakov B
22. 9.
Modřany

9.00
–––
12.35

10.05
12.25
10.15

11.10
–––
11.20

–––
–––
9.00

–––
–––
–––

29. 9.
13. 10.

–––
12.55
–––

12.25
10.35
–––

9.00
–––
14.00

11.20
11.40
–––

10.15
9.30
–––

Spoje Praha
Březno
Republikán Praha
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DOBŘÍŠ ŽIJE,
POJĎME SPOLU DÁL!
Mgr. Petra Neubergerová
advokátka

2.

Ing. Denisa Havlíčková

7.

Štěpán Souček

OSVČ

manager velkoobchodu, sportovec

12.

Zdeněk Studený

17.

Bc. Jan Tománek

elektromechanik

vrcholový sportovec

3.

Radek Vystyd, MPA

8.

Štěpán Maryška

obchodní ředitel

obchodní zástupce

13.

Dagmar Formánková

18.

Jiří Laštovka

OSVČ

M.P. Dobříš

4.

Ing. Zdeněk Zavázal

9.

Vlasta Voděrová

ředitel odboru ve státní správě

pojišťovací poradkyně - důchodkyně

14.

Pavel Lohr

19.

Libor Petrlík

živnostník

vedoucí provozu, hlavní dispečer

5.

Anna Kozáková
personalistka - důchodkyně

10.

Bc. Tomáš Plechinger

15.

Jan Ježek

20.

státní úředník

ředitel společnosti

Ing. Ivana Bergerová
ekonomická ředitelka

6.

Bc. Helena Housková

11.

Kateřina Holá

16.

Jaroslav Nedělka

21.

Karel Bednář

zaměstnanec státní správy

finanční konzultantka

technik

rukavičkář - důchodce

VĚŘÍŠ V DOBŘÍŠ!
PŘIJĎTE K VOLBÁM 5. A 6. ŘÍJNA 2018

Tomáš Vokurka

Jitka Urbanová

Jaroslav Melša

kandidát na starostu

kandidátka do Rady města

kandidát do Rady města

TUCET MODRÝCH PRIORIT PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY
1. Provedeme rekonstrukci a opravy Mírového náměstí,
přilehlého okolí a hlavních cest tak, aby centrum města
bylo příjemným místem pro společná setkání a pestrý
život.
2. Dokončíme výstavbu hlavních cyklotras a vytvoříme
projekt bezpečné cyklodopravy pro děti „s koly do školy
(a zpět)“.
3. Prosadíme participativní rozpočet, který umožní
občanům využít část peněz z městského rozpočtu na
uskutečnění projektů, které si sami lidé vyberou.
4. Vytvoříme vstřícný, otevřený a ochotný úřad s kvalitním
servisem a moderními službami pro občany i podnikatele.
5. Zaměříme se na prevenci kriminality a posílíme práci
Městské policie v terénu s cílem eliminace patologických
jevů a drogové scény.
6. Provedeme komplexní rekonstrukci a rozšíření budovy
polikliniky a vytvoříme moderní prostředí pro zdravotnické
a sociální služby.

7. Vytvoříme zvláštní služby „senior taxi“ a „mobilní úřad“,
které seniorům a zdravotně hendikepovaným lidem
usnadní vyřízení každodenních starostí.
8. Zahájíme koncepční investiční rozvoj městských
sportovišť, zejména komplexu sportovního areálu
„V Lipkách“, a to za účasti odborných architektů a urbanistů.
9. Dokončíme projekt knihovny se spolkovou činností
(bývalé kino) s cílem nabídnout spolkům a občanům
vhodné prostory pro jejich aktivity a činnost.
10. Zabráníme rozšiřování developerských projektů do
volné krajiny a zajistíme, aby rozvoj města měl jasnou vizi
a pevné mantinely bez postranních zájmů.
11. Prosadíme ucelenou koncepci moderního odpadového
hospodářství a zavedeme pozitivně motivační systém
sběru a třídění odpadů.
12. Podpoříme racionální navyšování kapacit ve školách a
školkách a nalezneme řešení prostorového a kapacitního
rozšíření výuky pro více žáků v Základní umělecké škole.

PRIORITY HNUTÍ ANO
PRO KOMUNÁLNÍ VOLBY 2018

Hnutí ANO získalo v roce 2014 jako nováček v komunálních volbách dva mandáty.
Za čtyři roky jsme získali zkušenosti s koaliční spoluprací, ale hlavně jsme dali dohromady
tým schopných lidí – odborníků, pragmatiků, bez zbytečného řečnění ochotných pomoci
městu. Víme, s čím nejsou lidé spokojeni. Proto dotáhneme projekty, které se už dlouho
vlečou, a uděláme maximum k prosazení nových cílů z našeho programu.
Co chceme především
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proměnit Mírové náměstí z autobusového nádraží na příjemné a odpočinkové centrum Dobříše.
Opravit většinu městem spravovaných 37 km silnic a chodníků, prosadit opravy všech krajských
komunikací.
Dokončit rekonstrukci sportovní haly a zimního stadionu.
Získat investice a realizovat výstavbu celoročního plaveckého bazénu.
Vyřešit situaci spolkového domu - podpoříme levnější projekt se sálem pro konání plesů,
společenských akcí a promítání kina.
Vyřešit odpadové hospodářství a zavést pro místní občany zdarma 14 denní svoz a neomezený
příjem tříděného odpadu.
Zavést bezplatnou městskou dopravu pro děti do škol a pro seniory zdarma.
Zachovat kvalitní zdravotní péči pro občany města a širokého okolí, pod přímou kontrolou města.
Zachovat nejnižší daň z nemovitosti v okrese.
Zachovat zákaz heren ve městě.
Snížit místní poplatky, např. za hrobová místa.
Zjednodušit systém parkování.
Zjednodušit vyřizování věcí na úřadě.
Podporovat kulturu a volnočasové aktivity v našem městě.

S celým programem hnutí ANO a jeho kandidáty se můžete seznámit na: www.anodobris.cz
Kde na to vezmeme
Vedle příjmů ze státního rozpočtu budeme aktivně usilovat o získání dotací ze všech vhodných
projektů vyhlašovaných zejména Středočeským krajem, aby spoluúčast města byla co nejnižší.
Bez Vás to ale nedáme. Přijďte k volbám a podpořte kandidátku ANO, volte č. 4! Bez dostatečného
zastoupení v zastupitelstvu jen těžko prosadíme všechny body našeho programu.

Markéta Čermáková, kandidát hnutí ANO na starostu

CHCEME LEPŠÍ DOBŘÍŠ
BEZ VÁS TO ALE NEDÁME

Naši zastupitelé se po komunálních volbách v roce 2014,
po předchozích čtyřech letech práce v roli konstruktivní
opozice, podíleli na vytvoření radniční koalice pro volební
období 2014–2018. Po velmi složitých jednáních se VŠEMI
volebními stranami se nakonec podařilo sestavit tým lidí,
kteří se shodli na základních principech spolupráce a dohodli se na společných cílech pro celé volební období.
V takto široké koalici není možné ostatní kolegy opomíjet
v rozhodování, a tak se nepodařilo, bohužel, všechny cíle
naší volební strany vždy a zcela prosadit. Využíváme příležitosti a děkujeme kolegům z TOP 09, ANO 2011 a ČSSD za
spolupráci v tomto právě končícím volebním období a věříme, že se i v nově zvoleném zastupitelstvu najdou lidé, kteří
budou mít vůli spolupracovat na tom, aby se město Dobříš
dále harmonicky rozvíjelo.

Ve volebním období 2018–2022 bychom rádi pokračovali
v realizaci rozpracovaných a připravovaných projektů, mezi
které patří zejména dokončení revitalizace Mírového náměstí, která je, po provedené rekonstrukci sítí a ve spolupráci se Středočeským krajem, již zahájena. Chceme pokračovat v rekonstrukci a dostavbě sportovních zařízení a kapacit
základních a mateřských škol, generálních opravách sítě
komunikací, chodníků a budování cyklotras a cyklostezek.
Dobříš si také zaslouží důstojné prostředí pro pořádání
společenských akcí a plesů, stálé kino, plavecký bazén. Naši
pozornost a trvalou podporu budou mít občanská sdružení
a spolky, senioři i mládež.
Náš tým má potřebné znalosti, schopnosti i zkušenosti. Záleží
nám na tom, jak se bude město dále rozvíjet, jaké podmínky
v Dobříši vytvoříme pro naše děti a vnoučata.

Seznamte se s naším programem
pro město Dobříš a podpořte nás
v komunálních volbách 5. a 6. října 2018

Volte
Kde jste se mohli setkat
s kandidáty za Starosty a nezávislé:
Stanislav Vacek
Helena Pekaríková
Marek Klimt
Alena Ratajová
Jaroslav Musil
Lucie Dieng
Marek Vávra
Pavel Hrubý
Růžena Chovanečková
Zuzana Švehlová
Milan Tichý
Jaroslav Pytlík
Jitka Vacková
Jiří Zajíček
Naděžda Matějková
Petr Brázda
Michal Švehla
Eva Plavcová
Vladimír Kolařík
Josef Myslivec
Jaroslava Garajová

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

č.
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ředitel školy v Nové Vsi pod Pleší, starosta
lektorka České pošty, členka rady města
specialista informačních technologií, provozovatel kavárny Abeles
staniční sestra oddělení rehabilitace Nemocnice Na Pleši
právník, člen rady města a bývalý místostarosta
učitelka mateřské školy
ekolog, člen zastupitelstva města, bývalý člen rady města
hudební produkční, učitel ZŠ, hudebník
ředitelka mateřské školy, členka pěveckého sboru
lékařka oddělení rehabilitace Nemocnice Na Pleši
podnikatel, bývalý člen rady města
hasič, starosta Sboru dobrovolných hasičů
učitelka mateřské školy, výtvarnice
řidič, velitel zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
ředitelka pečovatelské služby, organizátorka akcí pro seniory
podnikatel, bývalý vedoucí oddílu ledního hokeje mládeže
státní zaměstnanec, pomoc při organizaci akcí Policie ČR pro děti
administrativní pracovnice MěÚ, pomoc při organizaci akcí pro veřejnost
ředitel vodohospodářské společnosti, bývalý člen zastupitelstva města
lesník, člen dozorčí rady VHS Dobříš, bývalý ředitel lesní a rybniční správy
technicko-administrativní pracovnice tepelného hospodářství MTH Kolín

