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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Myslíte na budoucnost? 

Město Dobříš pořádá v úterý 
9. října od 17 hodin ve společen-
ském sále Kulturního domu Dob-
říš přednášku s názvem: Dřevo 
je naše budoucnost. Udržitel-
ný rozvoj – naše rozhodnutí. 
Přednášejícím je přední odbor-
ník na problematiku lesnictví 
a  zpracování dřeva Ing. Stani-
slav Polák. Přednáška si dává 
za cíl vysvětlit obecně používa-
né pojmy jako trvale udržitelný 
rozvoj, dřevo jako obnovitelná 
surovina, rozdíl mezi divočinou 
a hospodářským lesem a způsob 
hospodaření v lesích. Současně 
s tím nabídne posluchačům jed-
noduché řešení, jak se stát sou-
částí reálné ochrany životního 
prostředí v jejich běžném životě. 
Přinese, pro mnohé neznámé, 
informace o dřevě. To vše inter-
aktivní formou, kde diskuze je 
cestou k poznání. Vstup volný. 
Přijdete?

Ing. Alena Harmanová, vedoucí 
odboru výstavby a živ. prostředí

Realizováno v rámci:

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

Dobříšský regionální trh 
v říjnu

Říjnový trh se koná v sobotu 
13.  10. od 8 hodin na dobříš-
ském tržišti v Kopáčkově dvoře.

Těšíme se na vás!
Pavel Bodor, tel.: 731 266 464, 
e-mail: pavel.bodor@dokas.cz

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  říjen | 2018 

Cena města Dobříše byla letos předána třem laureátům
V sobotu 22. září 2018 byly v Zrcadlovém sále zámku Dobříš předány Ceny města Dobříše za rok 2017. Ceny pře-
dal oceněným starosta města Dobříše Stanislav Vacek.
Letošní ceny byly předány 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.
Všichni jmenovaní zavzpomínali na svůj život i práci nejen v připravených medailoncích, ale i u mikrofonu. Kromě 
pamětního listu a peněžité odměny dostali letošní laureáti obrazy od dobříšských výtvarníků Jana Hájka a Jitky 
H. Vackové. Celým večerem diváky provázela herečka Zdeňka Žádníková Volencová.
Krásnou atmosféru celého večera podtrhl závěrečný koncert smyčcového tria Infl agranti. Blahopřejeme všem 
vyznamenaným a přejeme jim hodně zdraví a radosti v osobním životě.

Kdo se letos stal Sportovcem města 
Dobříše do 15 let? 
Druhým rokem byl vyhlášen při Běhu města Dobříše 16. 9. Sportovec 
města Dobříše do 15 let. Nominace na sportovce byla vyhlášena v květ-
nu a osloveny byly všechny dobříšské školy a sportovní spolky. Komi-
se pro Zdravé město a místní Agendu 21 vybrala pro letošní rok žačku 
2. základní školy Dobříš – Barboru Hrdličkovou. 
Z rukou starosty města Stanislava Vacka převzala Bára Hrdličková před 
vyhlášením vítězů hlavního běhu pamětní list, pohár a sportovní balíček 
za vynikající výsledky ve sportovní gymnastice žen, kde reprezentuje 
Gymnastiku Dobříš, z.s., a za všestrannou sportovní aktivitu a reprezen-
taci 2. ZŠ Dobříš, a tím i města Dobříše. Slavnostní setkání se staros-
tou města Stanislavem Vackem se uskutečnilo 9. 9. přímo na radnici. 
Na slavnostní předání se Bára dostavila se svojí maminkou, trenérkou 
gymnastiky Jitkou Holcovou, a třídní učitelkou Štěpánkou Cihelkovou.
Úspěchy Báry Hrdličkové – závody a výsledky:
10. dobříšský gymnastický čtyřboj 27. 1. 2018 – 1. místo

pokračování na straně 2
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pokračování z titulní strany
Memoriál Václava Kouřila a Karla Cepníka 
– 24. 3. 2018 – 1. místo
10. ročník Bělského gymnastického čtyřboje 
– 25. 3. 2018 – 1. místo
Krajský přebor ČASPV – Středočeský kraj – 14. 4. 
2018 – 2. místo
Z krajského přeboru Středočeského kraje po-
stoupila Bára z druhého místa do republikového 
finále, kde se v závodě jednotlivců umístila na 
krásném 7. místě ze 47 závodnic z celé České re-
publiky. V závodě družstev pak za přispění naší 

další cvičenky Jitky Kořínkové a dvou cvičenek 
ze Středočeského kraje získala 2. místo.
Republikové finále ve sportovní gymnastice 
11.–13. 5. 2018, Doubí u Třeboně:
Závod jednotlivců – 7. místo
Závod družstev – 2. Místo

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

 � Zápis z jednání finančního výboru ze dne 
5. 9. 2018

ZM uložilo radě města, jako jedinému společní-
ku v působnosti valné hromady společnosti Do-
kas Dobříš, IČ 25144251, se sídlem Na Chmelnici 
455, Dobříš, revokovat usnesení 18/18/2018/RM 
ze dne 4. 9. 2018, týkající se zaslání výpovědi 
veškerých smluvních vztahů o zajišťování naklá-
dání s odpady obcím, mimo ORP Dobříš.
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání finančního 
výboru ze dne 5. 9. 2018.

 � Rozpočtové opatření č. 5/2018, vč. přehledu 
o plnění rozpočtu k 31. 8. 2018

ZM schválilo rozšíření návrhu rozpočtového 
opatření č. 5/2018 o navýšení výdajů ORG 206 
o vícepráce na projektu rozšíření kapacity 5. MŠ 
na částku 1 963 225,29 Kč.
ZM schválilo rozpočtové opatření č. 5/2018.
ZM vzalo na vědomí přehledy o plnění příjmů 
a čerpání výdajů k 31. 8. 2018.

 � Střednědobý výhled rozpočtu města na 
roky 2019–2021

ZM schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
města na roky 2019–2021.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemků parc. č. st. 318 
a st. 319 v k.ú. Dobříš (Rochoty) z plochy ZS 
– zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na 
plochy SV – smíšené obytné – venkovské

ZM schválilo návrh na pořízení změny územ-
ního plánu Dobříš – změna využití pozemků 
parc. č. st. 318 a st. 319 v k.ú. Dobříš z plochy 
ZS – zeleň sídelní – soukromá a vyhrazená – na 
plochy SV – smíšené obytné – venkovské. Tato 
změna bude projednána ve změně č. 3 územ-
ního plánu.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu 
v lokalitě Svatá Anna – změna využití po-
zemků parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. 
Dobříš z plochy NS – smíšené nezastavěného 
území – na plochy VL – výroba a skladování 
– lehký průmysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 
1015/20 z NL – lesní plochy – na plochy VL 
– výroba a skladování – lehký průmysl

ZM neschválilo návrh na pořízení změny územ-
ního plánu Dobříš – změna využití pozemků 

parc. č. 1015/21, 1015/25, 1015/28 v k.ú. Dobříš 
z plochy NS – smíšené nezastavěného území – 
na plochy VL – výroba a skladování – lehký prů-
mysl, a pozemků parc. č. 1015/24, 1015/20 z NL 
– lesní plochy – na plochy VL – výroba a sklado-
vání – lehký průmysl. Tato změna bude projed-
nána ve změně č. 3 územního plánu.

 � Návrh na pořízení změny územního plánu 
– změna využití pozemků parc. č. 1033/31, 
852/20, 897/3 a 2526/3 v k.ú. Dobříš na za-
hrádkové osady

ZM schválilo hlasování po jednotlivých lokali-
tách.
ZM revokovalo usnesení č. 4/20/2017/ZM ze 
dne 29. 5. 2017, kterými neschválilo návrh na 
pořízení změny územního plánu Dobříš – změ-
na využití pozemků parc. č. 1033/31. 
Návrh nebyl schválen.
ZM revokovalo usnesení č. 24/22/2017/ZM ze 
dne 12. 9. 2017, kterými neschválilo návrh na 
pořízení změny územního plánu Dobříš – změ-
na využití pozemků 852/20, 897/3 a 2526/3 
v k.ú. a obci Dobříš na zahrádkové osady.
Návrh nebyl schválen.

 � Návrh obecně závazných vyhlášek odpado-
vého hospodářství

Starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, vyzval paní 
Ing. Alenu Harmanovou, vedoucí odboru vý-
stavby a životního prostředí, aby uvedla před-
kládaný bod.
Připravené obecně závazné vyhlášky v pro-
blematice odpadů, zpracované odborem vý-
stavby a životního prostředí ve spolupráci se 
společností Dokas Dobříš, Vodohospodářskou 
společností, společností Eko-kom a komisí pro 
oblast ekologie, o nichž bylo již hovořeno také 
na minulém veřejném zasedání zastupitelstva, 
zásadně řeší tyto otázky:
– pytlový svoz tříděných odpadů, přecházející 

příští rok po obdržení dotace na svoz nádo-
bový (pro rodinné domy, dle přílohy č. 2 vy-
hlášky)

– třídění kovů spolu s tetrapaky
– třídění skla do jedné nádoby (zrušení sběru  

bílého a barevného skla zvlášť)
– sběr jedlých olejů 
– svoz bioodpadu zatím řešen nebude
– zrušení 3 kontejnerových hnízd (ul. Příkopy – 

Stručné informace z 23. zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše 

Veřejné zasedání se uskutečnilo 13. září 2018 v KD Dobříš. Bylo přítomno 16 členů ZM. Z jednání se 
předem omluvili: Radek Vystyd, MPA, pozdější příchod ohlásili: Ing. Karel Vítek, CSc., Mgr. Jaroslav 
Melša a Mgr. Adam Böhm. Dřívější odchod ohlásili: RNDr. Jiří Kastner a Ing. Marek Vávra.

Prokopova zahrada, Dubinské Kaštánky a Sv. 
Anna)

– zrušení týdenního svozu TKO (popelnic od 
rodinných domů), navýšení poplatku za 
14denní svoz, pytlový svoz tříděného odpadu 
každé komodity 1× za měsíc dle navrženého 
harmonogramu společnosti Dokas

– platnost od 1. 1. 2019, s tím spojené změny ve 
vyhlášce o poplatku 

Propagace nového systému se připravuje spolu 
s výše uvedenými společnostmi. Předpokladem 
je leták se všemi informacemi a pravidly, vlože-
ný do Dobříšských listů a distribuovaný do do-
mácností spolu s pytli. Počítáme s další propa-
gací, zejména během 1. poloviny příštího roku 
sérií článků o jednotlivých částech problematiky 
(plánováno i v Eko-komu). 

ZM neschválilo úpravu návrhu obecně závazné 
vyhlášky č. 1/2018, o stanovení systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území města 
Dobříš, v příloze č. 1 vyškrtnout u „litráže“ 66 l 
hvězdičku a komentář k této hvězdičce.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2018, o stanovení systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Dobříš.
ZM schválilo obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2018, o poplatku za komunální odpad.
ZM uložilo Radě města Dobříše v působnosti 
valné hromady, aby požadovala po jednateli 
společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., konkrétní vy-
číslení finančních dopadů těchto obecně zá-
vazných vyhlášek a připravila dodatek č. 1 ke 
smlouvě na zajištění nakládání s druhotnými 
surovinami.

 � Informace o možnosti podání žádosti 
o dotaci na připravovanou akci – Budova 
knihovny se spolkovou činností v Dobříši

ZM vzalo na vědomí informaci o možnosti 
podání žádosti o poskytnutí dotace do 61. vý-
zvy OPŽP s maximálním možným termínem do 
31. 10. 2019. a uložilo radě města podat žádost 
o poskytnutí této dotace.

 � Seznámení se zápisem z jednání dětského 
zastupitelstva ze dne 22. 6. 2018

a) Informace
b) Vyjádření Městské knihovny Dobříš
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání dětského 
zastupitelstva konaného dne 22. 6. 2018 v Kul-
turním středisku Dobříš. 
ZM projednalo stanovisko Městské knihovny 
Dobříš k průběhu dětského zastupitelstva ze 
dne 22. 6. 2018.

 � Kupní smlouva na prodej pozemku parc. 
č. 1086/34 v k.ú. Dobříš, lokalita ulice Čs. ar-
mády

ZM schválilo záměr prodeje části pozemku 
parc. č. 1086/34, zahrada o celkové výměře 
206 m2 v k.ú. a obci Dobříš, po oddělení části po-
zemku, který bude průchozí pro pěší mezi ulicí 
Přemyslova a Čs. armády.

Zdroj: zápis ZM, red. kráceno.

Celý zápis ze ZM Dobříše naleznete na webo-
vých stránkách města www.mestodobris.cz.

Kdo se letos stal Sportovcem města Dobříše do 15 let? 
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Jaký byl Běh města Dobříše?
Město Dobříš a agentura VDN Promo uspořádaly 16. září druhý ročník obnoveného Běhu města 
Dobříše. Na Komenského náměstí se v neděli sešly stovky sportovců, kteří si chtěli prověřit a pomě-
řit svoji fyzičku na různě dlouhých tratích. 

Dobříšské fotbalové hřiště 
patřilo složkám integrovaného 
záchranného systému

V neděli 9. září se na hřišti MFK uskutečnil 3. roč-
ník akce pro veřejnost „Zábavné odpoledne se 
složkami IZS“. Letošního zábavného odpoledne 
se zúčastnila Policie ČR – služba dopravní po-
licie, Policie ČR – Poříční oddělení Slapy, Po-
licie ČR Pb-venkov, Policie ČR – ÚO Příbram 
s dronem, Vojenská policie – pyrotechnici, 
Zdravotnická záchranná služba Středočes-
kého kraje, Celní správa ČR – Celní úřad pro 
Středočeský kraj, Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů Dobříš, Městská policie Dobříš, 
BESIP Team, Pesoklub. Bylo možné zhlédnout 
nejen výstroj, výzbroj a techniku jednotlivých 
sborů, ale získat i konkrétní informace o činnos-
ti, jejich oprávněních a možnostech při řešení 
krizových situací. Součástí byly i dynamické 
vstupy, kde jsme pak viděli jednotlivé složky při 
jejich činnosti – ukázka policejního dronu ve 
vzduchu, součinnostní zásah JSDH Dobříš a ZZS 
SK u dopravní nehody – vyproštění a poskytnutí 
první pomoci zraněným osobám, ukázka zákro-
ku autohlídky příslušníků celní správy při proná-
sledování motorového vozidla, jehož řidič nere-
spektoval pokyny k zastavení. Návštěvníci mohli 
zhlédnout i ukázku z praktické použitelnosti slu-
žebního psa Městské policie Dobříš, jehož úko-
lem bylo vyřešit situaci, kdy pachatel vykradl 
os.  vozidlo a pokoušel se na zakročující hlídku 
MP střílet, následně ujížděl na jízdním kole. Jeho 
útěku zabránil právě přítomný služební pes. 
Podle pozitivních reakcí odcházejících účast-
níků lze soudit, že akce se podařila. Mnozí byli 
nadšeni z množství získaných informací, ale nej-
více ohlasů sklidily dynamické vstupy.
Zpráva od organizátora: Během akce měl být 
dle programu proveden nízký průlet letounu 
L 410 a seskok 3 parašutistů na fotbalové hřiště. 
Bohužel zástupce letiště Dlouhá Lhota 5 minut 
před začátkem lidmi dlouho očekávané zají-
mavosti dohodu organizátorům z nepocho-
pitelných důvodů telefonicky zrušil. Tímto se 
jménem organizátorů všem účastníkům akce 
Zábavné odpoledne se složkami IZS omlouvám. 

Redakčně kráceno.
Strž. Bc. Václav Svoboda, 

manažer prevence kriminality

Dobří(š) v pohybu
Město Dobříš uspořádalo již potřetí akci Dobří(š) v pohybu, určenou pro děti a rodiče. V sobotu 
8. září si mohly děti vyzkoušet různé sportovní aktivity a rodiče se seznámit se zázemím zapojených 
spolků, prohlédnut si sportoviště, tělocvičnu, pohovořit s trenéry a případně svou ratolest rovnou 
i zapsat pro školní rok 2018/2019. Letos se představily organizace: Gymnastika Dobříš, TJ Sokol Dob-
říš, Cvičení pro děti Dobříš, Sportovní akademie Dobříš, Česká Asociace Krav Maga – Kapap, Ge Baek 
Hosin Sool, sebeobrana Kapap Czech, Rodinné centrum Dobříšek. Všem, kteří se do této akce zapo-
jili, patří poděkování za pěkně připravený den plný sportu. 

Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu Zdravé město a místní Agenda 21

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

                                      

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

Pro děti byly připraveny během dopoledne tra-
tě na 500 m, 1 000 m a 1 500 m se startem z Ko-
menského náměstí směrem k Domovu seniorů 
Dobříš. O řádnou společnou rozcvičku se před 
každým startem postarala Denisa Havlíčková. 
Poslední dětský závod odstartoval v 10.30 hod. 
místostarosta města Tomáš Hadžega. Letos se 
vydalo na trať 183 dětských závodníků. 
Vyloženě dámskou záležitostí byla 5km trať, na 
jejímž startu v 11.00 hodin vyběhlo za dozoru 
dalšího startéra Radka Vystyda do ulic 21  žen 
v  tzv. fi tness běhu. Nejlepší závodnicí byla 
Anna Perglerová s časem 20:27. 
V pravé poledne byl starostou města Stani-
slavem Vackem odstartován hlavní závod na 
10  km, se kterým byly spojeny divácky oblí-
bené štafety na 4× 2,5 km. Závod dokončilo 
108  závodníků, 22 štafet a handbiker Jan To-
mánek. Vítězem na 10 km se stal Tomáš Šťast-
ný, který do cíle hlavního závodu přiběhl v čase 
34:35. V patách mu byl Jan Šneberger, který trať 
zdolal za 34:47 a třetí místo získal Václav Holub 
s časem 35:20. Ženy se nenechaly zahanbit a 
příliš za nejlepšími borci nezaostaly. Ivona Rejs-
ková měla běh za sebou už v čase 39:56, druhá 
cílovou pásku protnula Andrea Frantová v čase 
40:49 a třetí Michaela Riegerová se s kilometry 
poprala za 41:41. Mezi štafetami si odnesli pr-
venství Sunnymonst s časem 38:38, na druhém 
místě skončila štafeta Energon 1 Dobříš s ča-
sem 39:50 a třetí stupeň obsadila Vodohospo-
dářská společnost s časem 40:32. Jan Tománek 
protnul cíl s časem 32:54. Výsledky všech závo-
dů jsou k dispozici na www.behmestadobrise.
cz.
V rámci podpory žákovských sportovců byl 
komisí Zdravého města a místní Agendy 21 vy-
hlášen Sportovec města Dobříše do 15 let. Mla-
dým sportovcem pro rok 2018 se stala Barbora 
Hrdličková, reprezentantka Gymnastiky Dobříš 
a všestranně nadaná sportovkyně a reprezen-
tantka 2. základní školy Dobříš. 

Co nám běh přinesl? Kromě dobré nálady, 
udýchaných závodníků, propocených triček, 
úsměvů pro fotografy a pomalovaných ob-
ličejů dětí přinesl i dopravní omezení, pro-
blém s úklidem po akci, který byl organizátory 
zajištěn, ale dodavatelem služby následně 
neproveden. Tímto připojujeme omluvu spo-
lečnosti Dokas Dobříš, s.r.o., která úklid pro-
vedla neprodleně následující den v ranních 
hodinách. Opět jsme chtěli umožnit dětem, 
mládeži i celým rodinám, přátelům, ale i pra-
covním týmům setkání za účelem zasportovat 
si, pobavit se a poměřit síly v duchu fair play. 
Závěrem patří velký dík všem dobrovolníkům, 
kteří s  organizací samotného dne pomáhali: 
děvčatům z Aerobik studia Orel Dobříš a hasi-
čům z JSDH Dobříš. 

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

Akce proběhla v rámci kampaní NSZM ČR 
„Dny zdraví“ a „Evropský týden mobility“. 

Projekt Efektivní správa Zdravého města Dobříše, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002924
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Pietní akt u příležitosti 100. výročí Dne vzniku samostatného 
československého státu

Srdečně vás zveme na slavnostní pietní akt u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu, který se uskuteční v neděli 28. října v 8.30 hodin u pomníku padlým v 1. sv. válce na 
Mírovém náměstí, kde uctíme památku padlých tradičním položením věnce. Poté bude vysazena 
lípa – strom svobody. 

5. ročník slavnostního pochodu na Čtyřmezí se blíží
Již tradičně se v sobotu 27. října uskuteční 5. ročník slavnostního pochodu na Čtyřmezí. 
Dobříšský pěší průvod, ve kterém bude nesen městský prapor, vyjde v 9 hodin od městské radnice. 
Trasa pěšího dobříšského průvodu bude začínat na Mírovém náměstí, půjde se přes sanatorium 
a dále pak po žluté turistické značce až na Čtyřmezí (Kuchyňské sedlo). Délka této pěší trasy je cca 

15 km tam i zpět. Méně fyzicky zdatní či rodiny 
s dětmi mohou dojet autem na parkoviště pod 
Studeným vrchem. Odtud půjdou po červené tu-
ristické značce až na Čtyřmezí. Tato trasa je dlou-
há celkem 6 km. 
Pro cykloturisty je připravena trasa v délce 18 km, 
odjezd je v 10 hodin z parkoviště u radnice města 
Dobříše.
V cíli vás čeká od 12 hodin setkání s ostatními 
třemi obcemi (Hostomice, Rosovice a Buková), 
krátký kulturní program s vystoupením Dobříš-
ského pokleslého orchestru lidových nástrojů 
a občerstvení.

Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod
K příležitosti 25. výročí vzniku Vodohospodářské 
společnosti Dobříš proběhl v sobotu 15. 9. den 
otevřených dveří na čistírně odpadních vod. Ko-
mentované prohlídky probíhaly celé dopoled-
ne pod vedením Ing. Martina Kolaříka, po velké 
dávce informací bylo pro všechny návštěvníky 
připraveno drobné občerstvení a zcela nová bro-
žurka Dobříšská voda včera, dnes a zítra, která 
byla vydána právě k tomuto výročí.
Děkujeme všem návštěvníkům za jejich účast 
a budeme se těšit na další setkání.

Kolektiv Vodohospodářské společnosti Dobříš

Čistá voda pro Dobříš
Už čtvrt století se staráme o pitnou vodu na Dobříši, a tak mi 
dovolte se s vámi podělit o pár slov – jak jinak než o vodě. 
Naším hlavním úkolem je vám, Dobříšákům, zajistit kvalitní 
pitnou vodu. Vodu neoceníme, dokud nám nedojde, ale to už 
bude pozdě říkat si, co jsme mohli udělat jinak. Utvrzují nás 
v  tom klimatické změny posledních let, suchá horká léta se 
srážkovým deficitem. Naší prioritou je využívat místní zdroje 
s maximální šetrností a zároveň neustále vyhledávat nové zdro-
je tak, aby i v budoucnu byla zajištěna čistá voda pro Dobříš. 
Jednou z nejdůležitějších činností naší společnosti je obnova 
stávajících zastaralých inženýrských sítí. V dohledné době se 

chystáme rekonstruovat vodojemy v lokalitě Trnová a Svatá Anna. Také nás čeká revitalizace hlubin-
ných vrtů na Trnové a v Lipížích, starých více jak dvacet let. 
Naši pozornost také věnujeme zkvalitňování odvádění odpadních vod a následnému čištění pomo-
cí nejmodernějších technologií. Samozřejmostí je oddělování dešťových vod od splaškových.
Naše životní prostředí je třeba chránit a být k němu maximálně šetrný. Proto ve spolupráci s měs-
tem Dobříš zavádíme sběr potravinářských olejů, které často končí v kanalizaci, způsobují problémy 
v procesu čištění a zbytečně prodražují provoz čistírny odpadních vod.
Není nám lhostejná ani budoucnost našich dětí, proto pro ně realizujeme vzdělávací programy 
o vodě, aby byly vedeny ke zdravému a rozumnému hospodaření s vodou.
Život bez vody nemůže existovat. Stejně tak jako dobře a spolehlivě fungující společnost se neobejde 
bez kvalitních a obětavých pracovníků. Dovolte mi, abych tímto poděkoval celému kolektivu zajišťu-
jícímu běžný chod naší společnosti. Je mi zvláště milé poděkovat panu Vladimíru Kolaříkovi, který stál 
u zrodu této společnosti a svým dvacetipětiletým působením nemálo přispěl k rozvoji vodohospodář-
ství na Dobříši. Ing. Tomáš Kolařík, jednatel Vodohospodářské společnosti Dobříš

Kam zmizela socha 
sv. Judy Tadeáše? 

Možná vás také napadla tato otázka. Vzhledem 
k tomu, že socha byla již v havarijním stavu, do-
šlo dne 29. 8. k přesunu této sochy do ateliéru 
restaurátora Mgr. Jaroslava Fuky v Sudoměři, 
kde bude odborně restaurována. Samotný 
přesun sochy zajistila firma Salvete pomocí au-
tojeřábu, který byl umístěn na přilehlé komu-
nikaci. Firmě patří velký dík za bezproblémový 
převoz sochy, zejména díky její práci nedošlo 
k dalšímu poškození. Celkové náklady akce činí 
233 656,40 Kč, z toho dotace z Ministerstva kul-
tury ČR činí 147 000 Kč.

Za odbor místního rozvoje 
Ing. Markéta Samcová

Společnost Dokas Dobříš vás 28. října zve na 
kulturní akci Oslava 100 let republiky, která 
se uskuteční od 17 hodin v Kopáčkově dvoře.

Program: 
17–18 hod. – V pořádku (punk)
18.45–19. 45 hod. – Judas Priest revival ST 
(heavy metal)
20.30–21.30 hod. – V pořádku (punk)

Jste srdečně zváni!

Pozvánka na ustavující 
Zastupitelstvo města 
Dobříše,

které se pravděpodobně uskuteční ve čtvrtek 
1. 11. 2018 od 17 hod. ve společenském sále 
KD Dobříš.
Náhradní termín je stanoven na 8. 11. 2018.
Podrobné informace o konání zastupitelstva bu-
dou zveřejněny na webu města Dobříše www.
mestodobris.cz. On-line přenos jednání na 
webu města.
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Upozornění pro rodiče  
nově narozených občánků 
města Dobříš

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, vám nemohou být nadále 
bez vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání občánků. Pokud bude-
te mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme vás, 
abyste nám toto nahlásili osobně na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání občánků města Dobříše se mohou 
zúčastnit děti, které mají v době podání žá-
dosti o přivítání na Dobříši trvale hlášený po-
byt. Zároveň musí být jeden z rodičů, v době 
narození dítěte, trvale hlášen na Dobříši (dle 
usnesení RM č. 11/9/2018 ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Program:
Expozice LABYRINT ZDRAVÍ se zajímavými in-
formacemi o prevenci rakoviny doprovázená 
vtipnými ilustracemi Vladimíra Jiránka, Jiřího 
Slívy a Miroslava Bartáka a fotografiemi Františ-
ka Dostála.
Vyšetření základních zdravotních parametrů 
– hladiny cholesterolu, výše krevního taku, BMI 
a poradna zdravého životního stylu.
Kontrola znamének a pih odborným lékařem 
– dermatologem.
Nabídka odborných publikací k jednotlivým ty-
pům nádorových onemocnění.

Promítání krátkých informačních spotů se zdra-
votní tématikou.
Soutěže pro děti i dospělé „Zkus, jak jsi na tom!“, 
kde vyzkoušíte své smysly, znalosti, fyzickou 
kondici i postřeh.
Vystoupení žáků ZUŠ, sportovní vystoupení 
a další. 
Část výstavy je určena i pro děti, které ještě ne-
umějí číst.
Odměny a dárky pro děti a dospělé.
Celá akce včetně vyšetření je přístupná zdarma!

Šárka Krůtová, DiS., 
koordinátor projektu Zdravé město a MA21

Realizováno:

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

vhs-dobris_25-let_inzerce_190x135.pdf   1   17.08.2018   15:14:07

Město Dobříš a Arcadia Praha, s.r.o., zvou širokou 
veřejnost na putovní výstavu Ligy proti rakovině Praha  
„Každý svého zdraví strůjcem“ 

Přísloví (2)
Příspěvek místostarosty Ing. Tomáše Hadžegy v posledních Dobříšských listech („Přísloví“) mě in-
spiroval přispět rovněž nějakým moudrem našich předků: Nevysloužila by si činnost městského za-
stupitelstva v uplynulém funkčním období občas nálepku: „S křížkem po funuse“ nebo „Aby se vlk 
nažral a koza zůstala celá“?

Věra Schillerová

Uzávěrka příspěvků 
do listopadového vydání 

Dobříšských listů bude 19. října 2018.  
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová,  

Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 
tel.: 318 533 366, 778 417 631,  

dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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Je nemravný jednací řád zastupitelstva města  
nebo jednání starosty?
Dne 13. září se konalo 32. veřejné zasedání Zastupitelstva města Dobříše, poslední v tomto vo-
lebním období. V rámci projednání návrhu obecně závazných vyhlášek odpadového hospodář-
ství jsem se k tomuto důležitému bodu jednání chtěla jako řadový občan vyjádřit a hlásila jsem 
se o slovo opakovaným zvedáním ruky. Starosta toto zaregistroval a po nějakém čase mi dal na 
vědomí, že se nemusím hlásit, že o mně ví. Rozprava začala příspěvky zastupitelů, kteří mají v roz-
pravě přednost před občany. Rozprava zastupitelů trvala 28 minut. Poté jeden ze zastupitelů po-
žádal o ukončení rozpravy, což starosta nechal obratem odhlasovat a následně mi sdělil, že už 
se nemohu vyjádřit, protože rozprava byla ukončena. Přestože jsem starostu ihned upozornila, 
že jedná v rozporu se zákonem o obcích, sdělil mi, že takto jednací řád upravuje podrobnosti 
jednání zastupitelstva a o ukončení diskuse se hlasuje bez rozpravy okamžitě. Na to jsem namítla, 
že jednací řád není nadřazený zákonu, to však starosta nepřipustil. Stanovisko ministerstva vnitra 
je však jednoznačné: Z ústavního rozměru práv občana obce předně vyplývá, že právo vyjádřit 
stanovisko k projednávané věci na zasedání zastupitelstva obce je dáno přímo zákonem.  Z dikce 
ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) vyplývá, že občanovi obce musí být dána možnost vyjádřit se 
k věci aktuálně projednávané, tzn. musí ji mít dříve, než je přijato příslušné usnesení, resp. dříve, 
než je věc definitivně vyřízena (zákon hovoří o „projednávané věci” a nikoli o „věci projednané“). 
Požadavkem zákona přitom je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při projednávání každého 
bodu (v rámci diskuse k projednávanému bodu, např. po rozpravě zastupitelů před schvalováním 
usnesení). Zastupitelstvo obce má tedy povinnost umožnit občanovi obce adekvátní a účinnou 
realizaci tohoto práva. Opačný výklad by byl zcela zjevně v rozporu s účelem tohoto práva, neboť 
by činil jeho existenci závislou na (ne)aktivitě orgánu, vůči kterému toto právo směřuje – právu 
občana obce. 

Jana Vlnasová

Poznámka redakce: Paní Vlnasové byla nabídnuta možnost vyjádřit se k danému tématu v závěreč-
né diskuzi (viz zápis ze ZM Dobříše).

Návrh usnesení: Mgr. Jaroslav Melša
Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k tomuto bodu.
Výsledek hlasování: celkem 18, pro 18, proti 0, zdrželo se 0 členů ZM.
Usnesení č. 14/32/2018/ZM – Zastupitelstvo města Dobříše schvaluje ukončení diskuze k to-
muto bodu.

Z řad občanů paní Bc. Jana Vlnasová sdělila, že chtěla k tomuto bodu vyjádřit svůj komentář a ne-
bylo jí to umožněno. Starosta města informoval, že dle jednacího řádu zastupitelstva se o návrhu 
na ukončení diskuze hlasuje bez rozpravy, dále diskutovat k danému bodu samozřejmě lze, ale až 
v rámci všeobecné diskuze.

Dokas Dobříš, s.r.o., a město Dobříš
si dovolují oznámit, že bude proveden  

svoz odpadů ze zeleně  
(tráva, větve stromů a keřů)  

ve městě Dobříš. 

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:
– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-

vených výhradně za tímto účelem
– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 

mimo odpadu zeleně
– odpad smí být uložen do určených nádob 

pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas 
– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 

a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst 
pro oblasti:
sobota 20. 10. a 24. 11. 2018 od 8 do 15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Čs. armády a Polní,
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní,
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

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

sobota 27. 10. a 1. 12. 2018 od 8 do 15 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy Dokas Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici),
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách,
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova, 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická,
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse,
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“), 
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická),

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

Mgr. Jan Marek, jednatel společnosti 

Pytlový svoz tříděného odpadu je skutečností
Na posledním zastupitelstvu byl odsouhlasen pytlový svoz tříděného odpadu, což znamená další 
krok k motivaci obyvatel k odpovědnému nakládání s odpady. Vyhlášku zavádějící na Dobříši tuto 
formu svozu jsem proto spolu s kolegy rád podpořil. Ostatně rozumné nakládání s odpady i svoz 
tříděného odpadu od domů prosazuji již řadu let.

Vážení občané Dobříše,

využívám této příležitosti, abych poděkoval mi-
nulému Zastupitelstvu města Dobříše (období 
2014–2018) a popřál nadcházejícímu hodně 
zdaru a štěstí pro další práci pro město Dobříš. 
Město, které nám leží na srdci a které se nesmí 
zastavit, naopak vzkvétat a jít moderním smě-
rem menších západoevropských partnerských 
měst. 
S přátelským pozdravem 

Bc. Lukáš Zídek, předseda ODS Dobříš 

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu 
v ulicích budou považovány za černou 
skládku. Původci černé skládky může být 
uložena pokuta ve výši dle zákona.

Svoz pytlů od domu třídění usnadňuje a odmě-
nou občanovi není jen dobrý pocit, ale i zvýše-
né pohodlí. Pytle výměnným způsobem dodá 
město a odvoz od domu nestojí obyvatele žád-
ný čas a  úsilí. Pokud by to někdo chtěl kvan-
tifikovat, tak třeba, uvážím-li dnešních 15 min. 
ke kontejnerům týdně, ročně lze ušetřit třeba 
pěkných 13 hodin. A navíc se novou vyhláškou 
otevírá možnost třídění například olejů, byť 
zde se cestě ke kontejnerům vyhnout nelze.
Lze se ptát, proč ve vyhlášce nebylo zachová-
no rozdělení různých cen a režimů u malých 
nádob na směsný odpad a zůstalo vlastně jen 
u zrušení týdenního svozu u velkých popelnic. 
Poskytnutá kalkulace ekonomiky pytlového 
svozu však uvažovala hlavně nad tímto scéná-
řem, cenová diferenciace dobře rozpracována 
nebyla. Je sice jasné, že ekonomická motivace 
k třídění má své místo, ale také je zřejmé, že ne-
lze zvedat ruku pro návrhy, obsahující nelogič-
nosti a jejichž dopad není dobře analyzován. 
Při projednávání to pak ale byla trochu volba  

– buď projde alespoň toto, nebo se pytlový 
svoz bude opět odsouvat.
Nastavení modelu svozu, který na jednu stranu 
bude pro občany i město provozně a ekono-
micky logický a zároveň bude obsahovat i  fi-
nanční motivaci k třídění, však existuje a rádi 
takový model podpoříme. Spolu s kolegy jsme 
připraveni navrhnout cenovou diferenciaci 
svozu směsného odpadu, tedy i správně nasta-
venou podporu malých nádob, v krátké době.
Zavedení pytlového svozu mě těší. Nezbytné je 
ale také celkové řešení nakládání s odpady na 
Dobříši. Současná radnice slibovala kompletní 
řešení. Výsledkem je však rizikový stav, kdy na-
kládání s odpady je právně i organizačně velmi 
rozkolísané. I s ohledem na zásadní chystanou 
změnu v  nakládání s odpady na celostátní 
úrovni vyžaduje naše situace dobré a dlouho-
dobé řešení. K tomu je asi opravdu nezbytné 
„vytřídit“ také nápady a postupy stávajícího 
vedení města.

Ing. Martin Musil, zastupitel ODS Dobříš

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš,  

tel.: 318 533 311,  
www.mestodobris.cz
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 � 12. 10. Slet bubeníků 2018

Rytmy bez hranic na tisíc způsobů. Ze Sletu bu-
beníků je vítaná unikátní událost, která v sou-
časné době a podobě nemá ve světě konkurenci 
(recenze časopisu Report).
Již posedmnácté bude republikou křižovat oje-
dinělý putovní koncert-festival Slet bubeníků. 
Letos s podtitulem „Sto let slet“. Na Dobříš zavítá 
Slet potřetí...
Jen jednou do roka se sejde parta bubeníků, 
aby nadchla publikum každého věku a vyznání. 
Kromě bicích, bubnů, perkusí, hlasů a zvuků se 
letos do sestavy dostal znovu i neobvyklý hu-
dební bicí nástroj: cimbál.
Pavel Fajt, zakladatel, umělecký vedoucí a ga-
rant projektu zve opět ke spolupráci své bube-
nické kolegy. Jeho výběr zahrnuje vícero hudeb-
ních žánrů a uměleckých směrů, a tak na podiu 
vedle sebe stojí a spolupracují reprezentanti 
zcela odlišných hudebních žánrů, jako například 
alternativa, rock, ethno, world music, ambientní 
hudba, klasická hudba. Sto let slet je podtitul le-
tošního ročníku Sletu bubeníků, kterým hudeb-
níci chtějí připomenout stoleté výročí republiky 
a v hudbě se porozhlédnout po rytmickém dě-
dictví národů střední Evropy.
Sestava 2018 – Pavel Fajt, Miloš Vacík, Pavel 
Koudelka, Tomáš Reindl, Mikoláš Chadima, 
Petr Gavlas.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 12. října 
od 20.30 hod. Vstupné: 270 Kč (předprodej) 
a 300 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupe-
nek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na 
tel.: 318 521 302.

 � 18. 10. Květa Čapková – Společný čas – ver-
nisáž výstavy surrealistických obrazů

Autorka se prezentuje jako surrealistka v plném 
smyslu tohoto slova. Výtvarno ji přitahovalo již 
od dětských let. Už na základní škole se věno-
vala kreslení, malování, modelování a dalším 
výtvarným projevům v různých podobách. Vy-
studovala střední zdravotnickou školu, kde vy-
nikala v anatomickém kreslení. Následovala pe-
dagogická fakulta, obor český jazyk a výtvarná 
kultura. Z fakulty si odnesla jistotu, že výtvarný 
projev je tím, co je jejímu vnitřnímu uspořádání 
nejbližší.

Připravujeme na listopad:

5. 11. Travesti show Kočky a Techtle 
Mechtle vás zvou na „Cestu kolem svě-
ta“ – společenský sál KD od 19.00 hod. 
Předprodej vstupenek v Trafice u Davida. 
Vstupné: 270 Kč (předprodej); 290 Kč (na 
místě).
9. 11. Snow film fest – nejlepší filmy o zim-
ních sportech z celého světa
10. 11. po Večerníčku – Slam poetry na 
Kuklíku
Hospoda Kuklík, za podpory Kuklík Tyjátru 
a  Městské knihovny Dobříš, vás zve na poe-
tický večer. Pozvání již přijali Pítro, Blowdy 
a Lef L´.
15. 11. Vernisáž výstavy k 100. výročí za-
ložení ČSR
16. 11. Michal Pavlíček a Trio – koncert 
k novému albu Pošli to tam a k státnímu 
svátku 17. listopadu.
Vybrané písně z alba a další Pavlíčkovy kusy 
zaznějí na chystaných koncertech, na kte-
rých ho kromě zpěvačky Milly Honsové do-
provodí i Trio: Martin Ivan na basu, Michal 
Daněk na bicí a Michal Nejtek na klávesy.

30. 11. Gaia Mesiah – Koncerty v rámci 
podzimní tour byly bohužel zrušeny kvůli 
zdravotním obtížím jedné z členek kapely! 
Náhradní termín dobříšského koncertu – 
26. 4. 2019!!!
Za dlouho očekávanou Gaiu Mesiah se nám 
ale obratem podařilo dojednat snad plno-
hodnotnou náhradu, brněnskou kapelu, kte-
rá opravdu letí...

30. 11. Poletíme? – Chce to tour! – nadu-
paný dvouhodinový koncert k nové desce 
„Chce to hit!“ (240 Kč/280 Kč). Předprodej 
vstupenek od 15. 10. 2018 v trafice u Davida, 
rezervace na tel. 318 521 302).

Ve svých obrazech dává průchod fantazii, spoju-
je skutečnost a sen, otevírá divákovi průhled do 
světa, v němž je, slovy básníka André Bretona, 
„nadrealita obsažena v samotné realitě a není 
ani nad ní ani mimo ni“. Květa Čapková vystavo-
vala s úspěchem v Norsku a Itálii, dále v Praze, 
v Písku, v Plzeňském kraji a nyní i u nás v KD.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 18. října 2018 od 18.00 hod. Výsta-
va potrvá do neděle 11. 11. 2018. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod. Vstup zdarma!

 � 19. 10. Arnošt Goldflam, Doma u Hitlerů – 
hraje Podbrdské národní divadlo – 3. repríza

6 minipříběhů, které spojuje postava Adolfa Hit-
lera, je poněkud neortodoxním pohledem na 
nejproslulejšího zločince dějin.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 19. října 
2018 od 19.30 hod. Vstupné: 100 Kč

 � 26. 10. Sto zvířat – Elephantour 2018

Kapela Sto zvířat vchází do své dvacáté osmé 
sezóny jistým krokem a v plné formě. Zvířecí de-
vítičlenná sestava se po loňském podzimu, kdy 
se koncertně věnovala sólovému albu své zpě-
vačky Jany Jelínkové Dáma s čápem, opět vrací 
ke klubovému programu sestavenému ze svých 
třiceti největších pecek a hitovek. Diváci se tudíž 
mohou těšit na své oblíbené songy jako Píseň, 
Poprvé, Alice se dala na pití, Podpaží, Nejkratší 
cesta, Škola a další, které ke zvířecí koncertní 
atmosféře neodmyslitelně patří a jsou výběrem 
toho nejlepšího z jedenácti zvířecích alb. Vše 
navíc podtrhuje pro Zvířata typická žlutočerná 
pódiová prezentace a kabaretní kostýmy. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 26. října 
od 20.30 hod. Vstupné: 200 Kč (předprodej) 
a 250 Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupe-
nek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na 
tel.: 318 521 302.

 � 28. 10. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 28. října od 17.00 
hod., vstupné dobrovolné.

Nedělní tvoření pro rodi-
če s  dětmi v Muzeu hraček 
Dobříš
28. 10. Halloweenské  
tvoření – masky a dekorace
Tvořit budeme: od 12.30 do 
16.00 hod. Cena: 20 Kč děti, 
30 Kč dospělí. Materiál v ceně.

8. benefiční koncert 
„Kuchyňská revue“
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan zve na 
8. benefiční koncert „Kuchyňská revue“, pořáda-
ný v neděli 14. 10. v Zrcadlovém sále dobříšské-
ho zámku od 19.00 hod.
Představí se Komorní orchestr Akademie Praha 
skladbami B. Martinů, V. Kaprálové a A. Dvořáka.
Diriguje Pavel Hryzák. 
Dobrovolné vstupné je určeno na podporu pro-
jektu obnovy dobříšských varhan.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Přestavba „staré školy“ 
dokončena

Už v závěru školního roku 2016/17 probíhaly ve 
škole stavební úpravy. Byly modernizovány toa-
lety a vznikl nový vstup pro zásobování školní 
jídelny. Během celého školního roku 2017/18 se 
u nás ve škole bouralo, vrtalo, stavělo, prášilo, … 
Co se tedy u nás všechno změnilo? Jako první 
byla přestavěna varna školní jídelny a školní 
jídelna. Zkušební provoz školní jídelny byl za-

Ekopobyt 2018

V pondělí 3. 9. bylo ještě po osmé hodině ráno před školou velmi rušno. Důvod byl prostý: žáci 
osmých ročníků – tedy my – právě odjížděli na ekologický pobyt do Lučkovic u Blatné. Připravený 
program byl, jak název pobytu napovídá, zaměřený na ochranu přírody. Hned po příjezdu do areálu 
rekreačního zařízení Lučkovice jsme se rozdělili do družstev a vybrali si z nabídky název týmu. A tak 
se z nás na týden stali: delfíni, giboni, sloni, klokani, tučňáci a tuleni. V tomto složení jsme pak ab-
solvovali všechny připravené hry. Byla jich celá řada, např. Ekokonference, Člověče, nezlob se, Každý 
je užitečný, Hra na náhodu, Kdo je Karel, Doba kamenná, Světlušky a další. Názvy vám asi příliš ne-
řeknou, ale věřte, nudné nebyly. Po celý pobyt pro nás program připravovali společně s učiteli i žáci 
9. ročníků, kteří na závěr ekopobytu zcela zaslouženě obdrželi titul Ekopomocníci. Snažili jsme se 
pracovat jako tým, poznali jsme se s ostatními spolužáky i v jiném prostředí než školním. Učitelé byli 
příjemně překvapeni, že i ti „zlobivější“ z nás dokázali pracovat na zadaném úkolu. Při závěrečném 
hodnocení jsme obdrželi diplomy a nějakou tu sladkost. O umístění nakonec tolik nešlo, heslo na 
diplomech mluvilo za vše: „Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv.“

Žáci 8. tříd

Zahájení provozu 
zrekonstruované 
tělocvičny

Nový školní rok začal v dobříšské základní ško-
le v ulici Lidická netradičně. Přes prázdniny se 
upravovala podlaha v místní tělocvičně, a proto 
nás v úterý 4. září navštívil pan starosta Stani-
slav Vacek, aby společně s ředitelkou školy Evou 
Burešovou tělocvičnu předali žákům. Nová po-
dlaha bude sloužit nejen žákům stávajícím, ale 
i žákům novým, kteří do školy nastoupili. 
Přejeme všem úspěšný školní rok 2018/2019 
a těšíme se na další skvělé projekty.

Kolektiv ZŠ Lidická, Dobříš

hájen 20. listopadu 2017. Rodičům, žákům, 
docházejícím strávníkům a všem pracovníkům 
školy se velmi ulevilo. Další etapou bylo budo-
vání čtyř nových učeben. Místo pro ně se našlo 
nad varnou jídelny. Poslední etapou pak bylo 
zastřešení dvora školy a vznik nových šaten pro 
žáky. Během letošních hlavních prázdnin byla 
dokončena oprava soklů na chodbách a upra-
vena venkovní zásobovací a parkovací plocha. 
A co jsme přestavbou všechno získali? Máme 
krásnou novou varnu školní jídelny (ta původ-
ní byla v havarijním stavu). Máme bezbariérový 
vstup do školy z náměstí Komenského a výtah 
do všech podlaží. Získali jsme čtyři nové učeb-
ny, které jsou moderně vybaveny. V nových šat-
nách mají žáci k dispozici přes čtyři sta nových 
šatních skříněk a jedenáct prostorných šatních 
klecí. Dokončením přestavby byla navýšena 
kapacita základní školy na celkových 675 žáků, 
sedmi odděleními školní družiny na 210 žáků, 
kapacita školní jídelny na 800 stravovaných. Ka-
pacita školního klubu, 280 žáků, se nezměnila.
Za žáky a zaměstnance školy děkuji zřizovateli 
základní školy za odvahu, kterou projevil v sou-
vislosti s rozhodnutím o realizaci celého staveb-
ního projektu.

J. Motejlek, ředitel školy

Začátek školního roku 

Začátek roku jsme zahájili 7. září celodenní 
vycházkou, aby noví žáci poznali okolí školy 
a  města Dobříše a blíže se seznámili se svými 
spolužáky.
O týden později, v pátek 14. září, se ve škole ko-
nal projektový den na téma Ochrana člověka za 
mimořádných událostí. Žáci si zopakovali důle-
žitá telefonní čísla, kreslili, malovali a vyplňovali 
pracovní listy. Také navštívili místní policejní 
stanici, kde si prohlédli policejní auto a zkusili 
opravdová pouta. Společně ještě zamířili k poli-
klinice a hasičům, aby věděli, kde se tato středis-
ka v Dobříši nacházejí. Projektový den se vydařil 
a už se těšíme na další. 

Kolektiv ZŠ Lidická, Dobříš

Odstartovali jsme 
třetí školní rok!
Podzim je nejbarevněj-

ším z ročních období a v pestrém duchu jsme 
nový školní rok zahájili také v ZŠ Trnka. Už bě-
hem přípravného týdne se všichni pedagogičtí 
pracovníci zúčastnili kurzu komunikace s lek-
torkou Evou Lukavskou, jehož náplní byly do-
vednosti jako umění mluvit o svých pocitech 
a potřebách a umění komunikovat s respektem 
a empatií jak mezi sebou, tak s dětmi.
V pondělí 3. září během malého slavnostního 
ceremoniálu na školní zahradě přivítala nová 
paní ředitelka Jana Derfl ová především třídu 
letošních prvňáčků a jejich rodičů, ale také 
nové posily týmu pedagogů.
A zatímco se prvňáčci v následujících dnech 
ve škole sžívali se vším, co je pro ně nové, žáci 
z ostatních tříd postupně vyjeli na společné „la-
dění“ – tedy na několikadenní pobyt v přírodě, 
jehož smyslem je pomoci dětem s utužením 
třídního kolektivu a přechodem z prázdnino-

vého režimu na režim školní. V případě druhá-
ků byla dějištěm ladění nedaleká Čím, kde ob-
klopeni krásnou přírodou zahájili své celoroční 
téma – cestování. Třeťáci odjeli do Bohutína 
u  Příbrami, kde podnikali průzkumné výlety 
na okolní zajímavá místa. Ti nejstarší, čtvrťáci 
a  páťáci, absolvovali cestu nejdelší. Čekal na 
ně pobyt v Krkonoších a putování po stopách 
tamějších pašeráků.
Zářijovou výuku nám zpestřily dvě milé ná-
vštěvy. Dentální hygienistka dětem vysvětlila, 

jak na správné čištění zubů, a ilustrátorka Syl-
va Francová dala dětem nahlédnout do svého 
tvůrčího světa. Svátek sv. Václava nás inspiroval 
k celoškolnímu projektu. V budově Trnky také 
začala fungovat řada odpoledních kroužků 
pro děti. Mimo „tradiční“ hudební přípravky, 
dramatické výchovy a skauty i ty nově orga-
nizované spolkem Trnkový květ, z.s. (tvořivé 
ruce, jóga, ekokroužek a fotokroužek). Další 
informace o volnočasových aktivitách, stejně 
jako o příměstském táboře, konaném během 
podzimních prázdnin (29.–30. 10.) a o dalším 
dění v Trnce najdete na www.zstrnkadobris.cz. 
K navštěvování kroužků nebo účasti na pří-
městském táboře není podmínkou být žákem 
ZŠ Trnka.

Říká se „do třetice všeho dobrého“ – a my v Trn-
ce uděláme vše pro to, aby se náš, v pořadí třetí 
školní rok všem dětem, vyučujícím i rodičům 
vydařil a byl plný nezapomenutelných zážitků!

Adéla Sauerová
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Poděkování panu Oldřichu Průšovi, dlouholetému správci 
depozitu Muzea města Dobříše
Tyto řádky bych chtěla jménem svým a svých 
spolupracovníků věnovat člověku, kterého i vy, 
milí čtenáři DL, jistě dobře znáte, panu Oldřichu 
Průšovi. Píši je v souvislosti s jeho rozhodnutím 
ukončit k 30. 9. 2018 svou dlouhou a bohatou 
činnost správce městských muzejních sbírek 
a konečně si začít užívat zasloužený odpočinek.
Je neuvěřitelné, kolik práce a času tento skrom-
ný a nenápadný člověk vynaložil, aby zůstalo za-
chováno a bylo rozvíjeno dědictví našich předků 
v  podobě tisíce nejrůznějších muzejních před-
mětů, listin a fotografií. 
Není divu, že mu byla za tento záslužný společen-
ský přínos pro město, jako jednomu z prvních, udělena v r. 2009 Cena města Dobříše. 
Pan Průša nastoupil do funkce muzejního správce v roce 1999, v době, kdy sbírky stále neměly dů-
stojné místo pro své uložení, kdy, až na malou expozici na zámku Dobříš, zůstávaly roztroušeny na 
několika místech, v nevhodných a nepřístupných skladech. 
Pan Průša zásadně přispěl k myšlence vzniku a vlastnímu uspořádání nového depozitáře na Míro-
vém náměstí, který byl slavnostně otevřen v listopadu r. 2006. Po léta následující se pečlivě staral 
o svěřené sbírky, sepsal dva svazky Historického kalendáře města Dobříše, byl poutavým a zasvěce-
ným průvodcem dobříšskou historií pro několik generací dobříšských i přespolních žáků a studentů. 
Svými znalostmi pomohl mnoha badatelům při vzniku vědeckých i populárních knih či diplomo-
vých prací. A v neposlední řadě byl skvělým kolegou, moudrým a neokázalým člověkem, se kterým 
byla radost spolupracovat. 
Bohužel, ubíhající roky člověk sám nezastaví… Na popud pana Průši a s ohledem na jeho zdraví, 
jsme, ač neradi, museli začít přemýšlet o jeho nástupci. Osobnost pana Průši nás zavazovala k tomu, 
abychom při výběru nového správce sbírek hledali člověka nejen s odbornými předpoklady, ale 
současně i člověka obdařeného entuziazmem a s blízkým vztahem k našemu městu a regionu, tedy 
osobnost, která by měla na dlouholetou práci pana Průši smysluplně navázat a dále ji odborně roz-
víjet. Věříme a doufáme, že v osobě Mgr. Romana Brejchy bude tato kontinuita zachována.
Milý pane Průšo, děkujeme Vám za Vaši práci ve prospěch města Dobříše, za Vaši obětavost a vstříc-
nost. Bude nám scházet Vaše laskavost, přehled a zkušenosti, ale víme, že se na Vás i nadále budeme 
moci obrátit pro radu a pomoc, pokud ji budeme potřebovat. 
Velice si Vás vážíme a přejeme Vám především hodně zdraví, štěstí a životní pohody.
Bylo nám velkou ctí a radostí být Vašimi kolegy a spolupracovníky.

Za kolektiv Kulturního střediska Dobříš Mgr. Jindřiška Kastnerová 

Lesní komunitní škola a školka JSEM LESEM

Možná jste si také všimli, že 
velké množství lidí v naší spo-

lečnosti se chová ve 30 jako puberťáci, ve 40 ještě 
žijí u maminky a v 60 mají umělý obličej dvaceti-
letého. Také jste si určitě všimli, že více jak 50 % 
manželství se rozvede, prudce roste popularita 
adrenalinových sportů a mnoho mladých mužů 
umírá na motorkách. 
 Přemýšleli jste o tom, proč tomu tak je? Je mož-
né, že jedním z hlavních důvodů je absence pře-
chodových rituálů v naší společnosti, a tím chy-
bějící iniciace do jednotlivých životních etap. Je 
totiž těžké vyprostit se z jednoho myšlenkového 
vzorce a přirozeně vstoupit do jiného, který nová 
etapa vyžaduje.
Jako lesní škola a školka, která se snaží vrátit nás 
lidi zpět k přírodě a k přirozenosti, a tím ukotvit 
svůj život v harmonii, vnímáme absenci těchto 
rituálů ve společnosti velmi silně. Rádi bychom proto těmito rituály provázeli nejen naše školáky 
a školkáčky, ale také děti a dospělé, kteří si k nám najdou cestu. Tento náš záměr otevíráme semi-
nářem Přechodové rituály, na který vás srdečně zveme ve čtvrtek 25. října od 18 do 21 hodin. 
Seminář se uskuteční v Čajovně Dobříš (Příkrá 342) a provede nás jím zkušený průvodce nejen po 
krajinách světa, ale i duše, poutník a velmi inspirativní člověk Jan Bím. Více o něm zjistíte na www.
janbim.cz. 
Rituál nebo nějaký jiný transformační proces nám pomůže vzorce našeho vnímání přenastavit. Ně-
kterými rituály může „adept“ projít sám, obvykle ale potřebuje součinnost dalších osob. Během ve-
čera se s vámi také podělíme o naše praktické zkušenosti s rituály.
Těšíme se na vás.

Barbora Pecháčková Uchytilová, www.skolavlese.cz

Oslava Dne seniorů 2018
Pečovatelská služba města Dobříše pořádá dne 
5. 10. ve spolupráci se Základní uměleckou ško-
lou Dobříš a Kulturním střediskem Dobříš Den 
seniorů.
Program:
10.00 hod. – Anglický park
procházka pod názvem „Aktivní stáří“ 
doprovod dechové hudby ZUŠ Dobříš
účast mateřských školek
18.00 hod. – Kulturní dům
večerní zábava pro seniory 
k poslechu a k tanci zahraje: 
„Malá dechovka ZUŠ“ pod vedením P. Růžičky 
předtančení – „Sokol“
hudební překvapení
malé pohoštění 

Dne 11. 10. od 10. do 15. hod. zveme veřejnost 
na den otevřených dveří Pečovatelské služby 
města Dobříše, Dukelské nám. 443.

Čajovna – kalendář akcí na říjen

Jóga v čajovně Každé pondělí 20.00–21.30 
s  Blankou Roušalovou a každou středu 19.30 
–21.00 s Michaelou Doležalovou.
Hudební škola YAMAHA: První krůčky k hud-
bě pro děti od 3 let (každé úterý 16.00–17.00). 
Obsahem krůčků jsou jednoduché písně, vyprá-
vění, hudebně pohybové nástroje a doplňující 
výtvarné či pracovní činnosti. Lektorka Jana To-
mánková, yamaha@dobris.net.
Ženský kruh – porodní příběhy (sobota 6. říj-
na 9.30–12.00) Oslavíme mateřství a sílu žen 
dát život. Každá z žen dostane prostor sdílet 
svůj porodní příběh. Nikdo nebude hodnotit, 
jen se navzájem vyslechneme. Je dobré a po-
třebné slyšet různé příběhy. Žádná z nás není 
méněcenná, každá dala život. A toto společně 
oslavíme. Vstupné dobrovolné, www.seminare-
prozeny.cz.
Meditační setkání dětí (středa 17. října 17.00 
–19.00) Meditace je vhodná pro děti ve věku 
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější 
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz 
Živě z čajovny Vojtěch Urbánek (čtvrtek 
18.  října od 19.00) Kytara, foukací harmonika 
a originální mix folku, blues, country a rocku. 
Vstupné dobrovolné.
Rodiče a děti (sobota 20. října 17.00–19.00) 
Přednáška Jany Štrausové o učení se ve vztazích 
s dětmi – od nejmenších až po dospělé. Co nás 
děti učí bez ohledu na náš věk? Jak s dětmi ko-
munikovat? Vstupné 299Kč, www.janaterapie.cz.
Přechodové rituály (čtvrtek 25. října od 18.00) 
Přednáška Jana Bíma. Proč se mnohé domorodé 
kultury drží svých přechodových rituálů? A jaký 
dopad má na naši společnost jejich absence? 
Přijďte zjistit, jak je tím ovlivněn váš vlastní život. 
Beseda „Já a můj bezobalový život“ doplně-
ná o výrobu voskovaných ubrousků (neděle 
28. října 14.00–16.00 v Památníku Karla Čapka 
ve Staré Huti).

Více informací a celý kalendář najdete na www.
cajovnadobris.cz/kalendar.
Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Prokopo-
vy zahrady.
Otevírací doba: čtvrtek až neděle 17.00–21.00.

Kateřina Försterová
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Poděkování pohádkové babičce dobříšských dětí

V září se s naším světem rozlouči-
la paní Věra Heklová. Po mnoho let 
spolupracovala s naší knihovnou 
a  navzdory velkým zdravotním ob-
tížím zde ještě před několika měsíci 
účinkovala v představeních scénic-
kého čtení pro děti. Stovky dob-
říšských i přespolních dětí ji u nás 
poznaly jako „pohádkovou babičku“ 
a  my, pracovníci knihovny, neza-
pomeneme na její krásný, téměř 
profesionální přednes, vlídný vztah 
k  dětem, ochotu a  radostný zápal 
pro práci s literaturou – a v nepo-
slední řadě na její humor. Děkujeme 
za mnoho krásných hodin spolupráce!

Za Městskou knihovnu Dobříš Romana Bodorová

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 7. 10. od 14 
do 17 hodin
Na rozloučenou s Týdnem knihoven šálek dob-
rého 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 popla-
tek na celý jeden rok – tedy do října 2019!

DOMÁCÍ ŠKOLA: PRO A PROTI – sobota 
13. 10. od 15 hodin do 18 hodin
Spolek E–Plus vás zve na besedu o domácím 
vzdělávání: sdílení zkušeností s homeschoo-
lingem z pohledu vyučujícího rodiče i dítěte, 
svobodné vzdělávání – pro a proti, výuka pro 
21. století... Vstupné 50 Kč, občerstvení zajištěno.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
– pondělí 15. 10. v 10 hodin
Druhá přednáška pro přihlášené důchodce 
z cyklu České dějiny v souvislostech.
SAMA S BATOHEM NA CESTÁCH: Vietnam 
a Kambodža – úterý 16. 10. od 18 hodin
Jarmila Řehořková si po šesti letech bláznivého 
agenturního života dala pauzu a sama s bato-
hem vyrazila na devět měsíců do světa: Evropa, 
Asie, Austrálie.... Druhá z cyklu čtyř přednášek. 
Vstupné 60 Kč – část vstupného bude poukázá-
na na konto Lékařů bez hranic.
Malá dobříšská univerzita: ZALOŽENÍ RE-
PUBLIKY – čtvrtek 18. 10. od 17 hodin
Ke stoletému výročí vzniku našeho státu připravila 
Bc. Dana Šimková povídání o tom, jak se tehdy vše 
událo, co se změnilo v životě běžných lidí, a  za-
myšlení nad tím, co by se stalo, kdyby republika 
založená nebyla. Vstupné 60 Kč; káva/čaj v ceně.

Knihovna v říjnu: 
dílna, divadlo, kino, 
pevnost Bojajár, 
čajovna, kavárna, 
přednášky, tábor, 
pejsci i BOok! con...

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, Týden 
knihoven svým nabitým programem předzna-
menává bohatou programovou žeň v knihovně:

TÝDEN KNIHOVEN: 1.–7. 10.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
– první přednáška v pondělí 1. 10. v 10 hodin
Virtuální univerzitní studium pro důchodce; 
téma semestru: České dějiny v souvislostech, 
6 přednášek celkem za 300 Kč – dvakrát měsíč-
ně v pondělí od 10 hodin. Přihlášky a více infor-
mací v knihovně.
Výtvarná dílna s Jíťou: ZVONKOHRA – pon-
dělí 1. 10. od 12 do 17 hodin
Pěkné květináčové zvonečky potěší každého! 
Vyrobte si je u nás. Vstup volný, materiál zdarma. 
MATČINO SRDCE – úterý 2. 10. od 18 hodin
Další z monodramat Stanislavy Hoškové – jeden 
z nejsilnějších příběhů mateřské lásky. Velmi do-
poručujeme! Vstupné 50 Kč. 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 3. 10. od 
12 do 17 hodin
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže...
KINO KNIHOVNA: NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA 
– čtvrtek 4. 10. od 18 hodin

Příběh legendárního českého rockera, který si 
vždy stál za svým. 
Mišík svou tvorbou ovlivnil celou generaci 
umělců. Film je složen z mozaiky jeho vzpomí-
nání, písní, dobových i osobních archivů, z roz-
hovorů s kolegy, blízkými přáteli a rodinou.
Součástí Vladimírova osudu je i téma nepozna-
ného otce, amerického vojáka, po němž zbyly 
jen matčiny vzpomínky a dvě fotografie. Sna-
ha 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 
hodin 
Nejoblíbenější a nejstrašidelnější akce naší 
knihovny je tu po roce znovu! Otec Sůva vám 
uloží nové zapeklité, odporné a strašidelné úko-
ly! Hů hůůů... Malé děti mohou soutěžit s velkým 
doprovodem.
ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 6. 10. od 9 do 
12 hodin
Čajovna s profesionálním čajovníkem. Ke každé 
knize šálek dobrého čaje zdarma, výběr z něko-
lika druhů.

RADOSTNÁ PÁNEV – sobota 20. 10. od 9.30 
do 16 hodin
Workshop pro malou skupinu žen, od dívek po 
seniorky – pouze po přihlášení.
Pánevní dno je zdrojem ženské energie. Workshop 
čerpá z metody Renaty Sahani, která propojuje ro-
vinu fyzickou, psychosomatickou a  energetickou. 
Lektorka RNDr. R. Svobodová je lektorkou Školy 
pánevního dna a tuto metodu obohatila o prvky 
z Pesso Boyden. S sebou pohodlné oblečení, pod-
ložku, deku či polštářek. Cena 650 Kč, přihlášky a in-
formace na evafenclova@volny.cz; tel. 608 533 525.
PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A 28. ŘÍJEN NA DOB-
ŘÍŠI – úterý 23. 10. od 18 hodin
Petr Kadlec, autor mnoha knih o místní historii, 
vypráví o 1. světové válce v našem městě a pre-
zentuje zde svou novou knihu, která se tomuto 
tématu věnuje. Knihu bude možno na místě za-
koupit. Vstup volný.
PODZIMNÍ MINITÁBOR: pondělí–úterý 29. 10. 
a 30. 10.
Bohatý program s dušičkovou a halloweenskou 
tematikou, celodenním výletem do Prahy a spa-
ním v knihovně. Děti mohou v pondělí přijít již 
v 7.00, program je od 9.00. Přihlášky a více infor-
mací v knihovně a na www.knihovnadobris.cz. 
Cena 650 Kč / dítě. Kapacita omezena, hlaste se 
ihned!
CANIS PICTUS – po celý říjen
Máte rádi psy? Přijďte se podívat na unikátní 
výstavu dobových fotografií a předmětů, kterou 
nám zapůjčil její autor Michal Císařovský. 

A ještě malá listopadová ochutnávka:
BOoK! con 2018: pátek 2. – neděle 4. 11.
Milovníci sci-fi a fantasy, těšte se na besedy se 
spisovateli, komiksovými vydavateli a s mno-
ha dalšími, přijďte si vyzkoušet virtuální realitu 
a hlavně si zahrát nejrůznější hry – rpg, MtG, 
Dominion, Bang, Summoner wars, Warhammer 
40k a mnoho, mnoho dalších... Vstupné na tří-
denní program pro jednotlivce 200 Kč / pro ro-
dinu 250 Kč. Jednodenní vstupné: pátek 70 Kč 
/ sobota 100 Kč / neděle 70 Kč. Více informací 
na www.knihovnadobris.cz a na fcb stránkách 
BOoK! con 2018 – Fantasy víkend v knihovně.

A na závěr důležitá informace:
V NEDĚLI 28. ŘÍJNA JE KNIHOVNA ZAVŘENA
Milí čtenáři, přejeme vám bohaté zážitky 
v knihovně i mimo ni a těšíme se na vás!

Romana Bodorová
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Blahopřání

Dne 7. 10. 2018 se dožívá můj manžel, pan Milo-
slav Rambousek, 70 let. 
Všechno nejlepší, hodně zdravíčka přeje manželka 
a synové s rodinami.

Dne 12. 10. 2018 oslaví 
75.  narozeniny p. Josef Sme-
tana z Dobříše. 
Ke krásnému životnímu jubileu 

mu přeje Pečovatelská služba 
města Dobříše hodně zdraví 

a spokojenosti.

Marie Pancířová 14. 10. 2018 oslaví 91. naroze-
niny. 

Synové František a Bedřich s rodinami 
přejí vše nejlepší do dalších let.

Vzpomínky

Dne 10. 10. 2018 by oslavil 
náš tatínek, dědeček, pra-
dědeček, dobříšský turista 
a organizátor řady pěších 
pochodů a vysokohorských 
akcí, p. Tomáš Čech, 90. naro-
zeniny.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 
Stále vzpomíná syn Tomáš s rodinou 

a dcera Hana.

Čas běží, ale smutek zůstává.
Dne 12. 10. 2018 už tomu 
bude rok, kdy od nás navždy 
odešla paní Jana Hůlová. 

Stále vzpomínají manžel Jiří, 
maminka, dcery a bratři  

s rodinami.

10. 9. 2018 uplynul 1 rok, kdy nás navždy opusti-
la maminka Danuše Veselá, roz. Mengerová.

Vzpomíná celá rodina.

Poděkování

Děkuji panu Pavlu Sůsovi a Městské polici Dob-
říš za pomoc při hledání mých ztracených do-
kladů.

Pavel Mokrý

Léto v Dětském domově Korkyně

Dokážu se postarat doma?
Zvládnu pečovat o nemocnou maminku, když 
mě ještě potřebují i mé děti? Nepřijdu o všechen 
čas s vnoučaty? Budu si vědět rady? Co je vlastně 
demence a co nás čeká v budoucnu? A co když 
přijdu o práci? Každý, kdo se dostane do situa-
ce, kdy musí zajistit péči o svého blízkého, stojí 
před řadou otázek a rozhodnutí. Mnohdy se oci-
tá v uličce, o níž s jistotou neví, zda někam vede. 
Často se ptáme, co udělat, aby to bylo správně.
Tyto otázky si nekladu jen já. Je nás mnoho, ně-
kdo na začátku, jiný už prošel celou cestu. Všichni 
jsme se museli vyrovnat s tím, že náš blízký trpí 
demencí. A právě vás všechny 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 18. 10., do-
zvíte se více na téma: Dokážu se postarat doma? Konkrétní informace o projektu „Neformální péče” 
naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz. Společně se dá vše zvládnout 
snadněji… 

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče, 

tel.: 731 022 091, hana.dementiaiov@gmail.com

Setkání zástupců obcí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska

Dne 11. 9. proběhlo ve Statku Svaté Pole dal-
ší pravidelné setkání starostů okolních obcí, 
tentokrát již naposledy ve stávajícím volebním 
období. Program byl zaměřen na představení 
sociodemografické analýzy s predikcí vývoje 
počtu obyvatel ORP Dobříš do roku 2032. Ana-
lýzu nechala zpracovat MAS Brdy–Vltava v rámci 
projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních 
služeb regionu Brdy–Vltava. Z analýzy vyplývá, 
že počet obyvatel v území bude do roku 2032 
stále narůstat. Přibývat budou zejména děti ve 

věku povinné školní docházky a zde budeme brzy čelit velkým problémům. V celém ORP Dobříš 
jsou pouze 4 úplné základní školy s druhým stupněm, zbytek tvoří takzvané malotřídky, které mají 
pouze stupeň první. Dle výpočtu bude třeba v území dostavět kapacity pro druhý stupeň v rozsahu 
cca 400 míst, aby děti z malotřídek mohly dochodit základní školu v regionu. Pokud kapacity ne-
vzniknou, bude třeba za základním vzděláváním dojíždět např. do Příbrami. Starostové již situaci 
řeší společným projektem výstavby nového pavilonu při 2. ZŠ Dobříš, který přinese 120 míst. Další 
dostavba však bude nutná a bude třeba ji realizovat tam, kde dětí přibývá nejvíce – v severní části 
ORP Dobříš (Nová Ves pod Pleší, Malá Hraštice). Starostové společně diskutovali možná řešení, na 
jejichž realizaci zbývá zhruba 5 let. Jménem Místní akční skupiny Brdy–Vltava a Svazku obcí Dobříš-
ska a Novoknínska bychom chtěli starostkám a starostům z našeho regionu poděkovat za aktivní 
spolupráci v průběhu celého volebního období a popřát jim mnoho profesních i osobních úspě-
chů i v nadcházejících komunálních volbách. Naše společná práce ani zdaleka nekončí, naopak jsou 
před námi mnohé výzvy, které bude společnými silami potřeba vyřešit.

Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS., 
za Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska 

Ing. Petra Křivonosková

Léto budiž pochváleno! Jaké zážit-
ky z prázdnin má 18členná parta 

dětí z Dětského domova Korkyně? 
Na začátku července zel dětský domov prázd-
notou, protože téměř všechny děti se rozjely na 
prázdniny ke svým rodinám. Dva z nás odlétli do 
Řecka na ozdravný pobyt, který poskytlo sdru-
žení Sluneční paprsek. 
V polovině července jsme se vydali do Dračího 
doupěte na letní tábor pionýrského oddílu SOS-
NA. Společně s tlupou dobrodruhů složenou 
z lidí, elfů, trpaslíků a trollů jsme dobývali bájný 
poklad, bojovali s nestvůrami i s nočními hlídka-
mi a službami v kuchyni. 

Díky neziskové organizaci Letní dům jsme mohli 
strávit další krásné dny s terapeutickým progra-
mem na chalupě u Tábora. V srpnu pak komplet-
ní dětský domov naložil vodáckou výbavu a jeli 
jsme jako každoročně na rafty. Letošní prázdniny 
jsme zakončili touláním po Šumavě v okolí Kvil-
dy. Zbývá jen dodat, že všechny naše „děti“ starší 
16 let byly o prázdninách na brigádě a také nás 
neminula příprava na reparát (úspěšný). 
Letní aktivity DD Korkyně se uskutečnily zejmé-
na díky podpoře Nadace Terezy Maxové dětem 
a obci Nová Ves pod Pleší. Děkujeme! Přejeme 
vám všem krásný podzim a přijďte si s námi zalí-
tat na drakiádu 14. října do Oplocenky. 

My všichni z DD Korkyně
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Říjen v Dobříšku  

Pravidelné kurzy běží naplno. V ně-
kterých zbývá ještě pár volných míst. 

Barevný svět a Francouzštinu pro dospělé 
s hlídáním dětí pro nemoc dočasně rušíme. Hle-
dáme alternativu. 

Mimořádné akce
Burza podzimního oblečení: sobota 6. 10.,  
9.00–11.30 hod., sokolovna Dobříš
Jak nezabloudit v nabídce výchovných pří-
stupů: čtvrtek 25. 10. od 18.00 hod. v RC Dob-
říšek
Lampionový průvod: sobota 3. 11. od 17 hod. 
v anglickém parku na zámku Dobříš 
Proč nestrašit děti čertem: čtvrtek 22. 11. od 
18.00 hod. v RC Dobříšek
Rezervace nutné. Přihlášky a informace: Petra Štoch-
lová, tel.: 603 199 265, e-mail. info@dobrisek.cz.
Mistr Paleta s akademickým malířem Miro 
Pogranem startuje na začátku října. Neváhejte 
a vezměte štětec do ruky!

Pravidelné programy 
Přihlášky prostřednictvím Google formuláře  
nebo na info@dobrisek.cz.
Hrajeme si bez maminky: adaptační program 
pro děti od 2,5 roku do 4 let – nově až 4× týdně 
 Po–Čt od 8.00 do 12. 00 hod. 
Kroužky pro předškolní a školní děti
Taneční průprava  Út 16.00–17.00 hod. 
Dance mix  Út 17.00–18.00 hod.
Šikovné prsty  Út 15.00–16.30 hod.
Plavání pro začínající plavce
 St 14.45–18.15 hod.
Keramika pro děti Čt 15.15–16.00 hod.
Keramika pro děti Čt 16.15–17.00 hod.
Kroužky pro miminka a děti do 3 let 
Špačkohrátky pro miminka
 Út 13.00–14.00 a 14.00–15.00 hod. dle věku
Hrátky s batolátky
 Út 9.00–12.00 hod. dle věku, 3 skupiny
Hrajeme si společně Pá 10.00–11.00 hod. 
Kurzy pro dospělé
PC nejen pro seniory a seniorky
 Út 8.30–9.30 hod.
Kulišárny Junior Út 17.00–18.30 hod., 
 1× za měsíc, 1. lekce 18. 9.
Kulišárny Klasik Út 17.00–18.30 hod., 
 1× za měsíc, 1. lekce 2. 10. 
Mistr Paleta Út 19.00–21.00 hod.
Angličtina s hlídáním Čt 10.00–11.00 hod. 
Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče 
Cvičení pro těhotné s poradenstvím
 Po 17.00–18.30 hod. 
Předporodní kurz pro páry dle domluvy pátky 
nebo o víkendu.

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. 
Vítáme do našich řad všechny maminky i ta-
tínky, kteří mají zájem se podílet na tvorbě pro-
gramu a přípravě aktivit pro děti, dospělé i senio-
ry a rádi by rozšířili naše řady. 

Pokud se chcete přihlásit na kurz nebo infor-
movat, obraťte se na nás.
info@dobrisek.cz, www.dobrisek.cz, www.face-
book.com/dobrisek, tel. 603 199 265, 608 906 559, 
608 459 559. 

Další dotace prostřednictvím MAS Brdy–Vltava rozděleny
V průběhu léta byly vyhodnoceny výzvy k před-
kládání projektů do operačních programů Inte-
grovaný regionální operační program, Operační 
program Zaměstnanost a Program rozvoje ven-
kova. Setkání výběrové komise MAS Brdy–Vltava 
proběhlo dne 16. 8. v kanceláři MAS. Podporu zís-
kaly následující projekty: Bistro a kavárna s příbě-
hem – sociální podnik v obci Davle provozovaný 
společností Portus Praha, s.r.o. Podnik zaměstná-
vá osoby s mentálním postižením při výrobě na-
kládaných hermelínů a dalších lahůdek. Díky pro-

jektu vznikne u stávající výrobny v obci Davle bistro s kavárnou, kde si budou moci zákazníci v klidu 
posedět a vychutnat zde vyráběné dobroty. Celková investiční podpora projektu ze strany MAS činí 
cca 3 mil. Kč, neinvestiční podpora pak cca 2 mil. Kč. Z Programu rozvoje venkova byly podpořeny 
projekty zemědělských a nezemědělských podnikatelů z našeho regionu v celkové výši dotace cca 
8 mil. Kč. Seznamy podpořených projektů naleznete na našich webových stránkách www.brdy-vlta-
va.cz v sekci Výzvy. Další plánované výzvy budou zaměřeny na podporu zemědělského a nezemě-
dělského podnikání a na regionální produkci. Z Integrovaného regionálního operačního programu 
je pak plánována výzva na budování odborných učeben pro školy z našeho regionu a z Operačního 
programu Zaměstnanost pak výzva na podporu zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu prá-
ce. Všechny výzvy plánujeme vyhlásit do konce tohoto roku. Vše bude v předstihu zveřejněno na 
našich webových stránkách v sekci Výzvy. 

Za realizační tým Brdy–Vltava 
Bc. Markéta Dvořáková, DiS. 

2. společné setkání pracovních skupin v rámci 
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
ORP Dobříš 

Na sklonku prázdnin, v úterý 28. srpna, se uskutečnilo druhé společné setkání pracovních skupin 
Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Dobříš II (MAP II) ve Wellness centru ve Svatém Poli. 
Úvodní část setkání byla věnována projektu Příběhy našich sousedů, které představila Věra Tůmová 
a Jiří Štěpo z organizace Post Bellum, o.p.s., Milan Kymlička, zástupce Centra aplikovaného výzkumu 
Dobříš, přítomným představil čtyři možné koncepty stavebnic pro mateřské a základní školy k výuce 
polytechniky. Poté došlo k plánování jednotlivých aktivit Implementace MAP II. Organizacím, jejichž 
zástupci se pravidelně setkávají v pracovních skupinách, byla nabídnuta možnost přihlásit se k ak-
tivitám na podporu čtenářské, matematické a polytechnické gramotnosti a dále k aktivitám, které 
podporují rovné příležitosti ve vzdělávání a vztah dětí a žáků k místu, kde žijí. Během podzimních 
měsíců začneme společně pracovat na regionálním školním časopisu a připravovat meziškolní diva-
delní festival. Zapojené školy dostanou výukové pomůcky pro rozvoj matematické a polytechnické 
gramotnosti. Do konce roku plánujme z projektu MAP II pro školy nakoupit pomůcky v minimální 
hodnotě 250 000 Kč. Závěrem byly představeny vzdělávací aktivity pro pedagogy plánované pro 
tento školní rok a proběhla diskuse k mapování rovných příležitostí pro děti do patnácti let v území 
ORP Dobříš. 

Za realizační tým Lucie Bubancová, 
Brdy–Vltava, o.p.s.

Památný den sokolstva
Památný den sokolstva v letošním 

roce vychází na pondělí 8. října. Rozhodli jsme se 
na počest našich předků uspořádat lampionový 
průvod směrem k rybníku Papeži, kde vypustí-
me lodičky štěstí.
Sraz je v pondělí 8. října v 18 hod. za sokolovnou. 
S sebou vezměte svítící lampion, kdo chce, může 
si vyrobit vlastní lodičku z přírodních materiálů, 
kterou pustí po vodě.
Přijďte s námi vzpomenout na neblahé události, jež 
postihly naše předky, kteří při tzv. sokolské akci byli 
zatčeni gestapem, a uctěte tak jejich památku.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Bazar TJ Sokol Dobříš
Ženy TJ Sokol Dobříš pro vás pořádají bazar dětského, dámského a pánského oblečení + obuv, sport 
atd. 3. 11. od 9 hod. do 13 hod. v sokolovně Dobříš. Rezervace stolů (poplatek 50 Kč), Vlasta Černá 
tel.: 607 897 328.
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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 vy-
stoupení jedna z nejlepších kapel nejen jižních 
Čech, ale i celé naší republiky. Svaté Pole přivítá 
Babouky.
11členný soubor, řízený kapelníkem Josefem 
Sehnalem, zde bude mít pětihodinové vystou-
pení k tanci a poslechu. Zazní zde všechny nej-
známější 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.

Farní sbor ČCE v Dobříši zve 
srdečně veřejnost na oslavu 
Neděle díkůvzdání: 

Dne 7. 10. zahájíme v 10.30 v evangelickém 
kostele bohoslužbou (s vysluhováním Večeře 
Páně) a od 15.00 vás zveme na Divadlo jedno-
ho herce (Vítězslava Marčíka juniora), který 
na starém kočárku, s pomocí loutek a hudby, 
vypráví o svém setkání s Malým princem. 
Vstupné dobrovolné. 
Dne 28. 10. opět zveme veřejnost na Divadlo 
jednoho herce, a to Vítězslava Marčíka seniora, 
s jeho zpracováním díla J. A. Komenského „Laby-
rint světa a ráj srdce“ aneb Všudybud a Máme-
ní provázejí Víťu Marčíka labyrintem světa, 
aby nakonec nalezl ráj ve vlastním srdci.
Začátek v 15.00, vstupné dobrovolné. 

Pravidelné biblické programy farnosti ve 
školním roce 2018: 
Na evangelické faře (Husova 1556) probíhá ka-
ždé úterý od 18.00 tzv. Biblická hodina pro 
dospělé, kdy probíráme vybraná podobenství 
z evangelia podle Lukáše. 
Děti se scházejí každý pátek od 14.30 ve dvou 
věkových kategoriích – nejmenší a paralelně 
s  nimi školáci (1.–3. třída), od 15.30 pak starší 
žáci. Věnujeme se biblickým znalostem a křes-
ťanské etice, zpíváme s kytarou, hrajeme hry, 
občas vyjíždíme do přírody s přespáním.   
Třicátníci (dospělí, převážně rodiče) se schá-
zejí nepravidelně podle informací na webových 
stránkách: http://dobris.evangnet.cz/.
Senioři se setkávají na faře každou třetí středu 
v měsíci od 14.00. Případné zájemce o setkání 
dovezeme autem.
Další informace u faráře sboru, Samuela Hejzla-
ra, tel: 603 578 108.

Samuel Hejzlar

Děvčata z pokoje 28
Tak jako každý rok, i letos se začátkem nového školního roku přináší Muzeum Dobříš svým návštěv-
níkům zajímavou výstavu zapůjčenou z Židovského muzea v Praze. Velice působivá výstava nese 
název „Děvčata z pokoje 28“ a je k vidění od 3. září do 30. listopadu. 

Akce Okrašlovacího spolku města Dobříše 
k oslavám 28. října 
Příští měsíc oslaví tento stát 100 let své existence, který jsme se rozhodli jako spolek s více jak sto-
letou tradicí důstojně oslavit. Ještě než dojdeme k samotnému 28. říjnu, bude náš předseda Petr 
Kadlec pořádat v úterý 23. října besedu a povídání o Dobříši za světové války. Tato beseda se 
bude konat od 18 hod. v místní knihovně. Během této besedy bude představena i nová kniha Ještě 
není konec, bojujeme dál, která se zabývá právě obdobím 1. světové války na Dobříši a je rozšířena 
o události z 2. světové války doplněné medailónky vojenských osobností města Dobříše. Jste všichni 
srdečně zváni.

Drakiáda

Sobota 6. 10. 2018 ve 14.30 na 
louce za rybníkem Bzdinka.

TJ Sokol Dobříš vás srdečnš zve na drakiádu.
Těšíme se na vaši účast s vlastním drakem 
a špekáčkem na opékání. Pro děti jsou připra-
veny sladké odměny.
Akce se bude konat za 
příznivého počasí, za 
deštivého počasí se 
akce ruší!

Na jednotlivých panelech vyobrazuje život ně-
kolika mladých židovských děvčat, vězněných 
v  terezínském ghettu v jednom z pokojů, tzv. 
heimů. Je zde přiblíženo nejen jejich každoden-
ní strádání, ale především malé radosti a silná 
přátelství, která na tomto místě vznikala.
Úvod výstavy se věnuje politickým událostem 
ve 30. letech a refl ektuje nástup Adolfa Hitlera 
k moci, obsazení Rakouska a českého pohra-
ničí, tzv. Křišťálovou noc a vznik Protektorátu 
Čechy a Morava. Další část je věnována období 
pronásledování židovského obyvatelstva před 
deportacemi. Těžiště výstavy spočívá na vykres-
lení terezínského ghetta a života dětí a mládeže 
za jeho zdmi. Panely přinášejí informace o dět-

ských domovech a  jejich 
obyvatelích, o jejich kaž-
dodenním životě, který 
zahrnoval nejrůznější vý-
chovné, tvůrčí i vzdělávací 
činnosti. Několik panelů je 
věnováno také klíčovým 
událostem souvisejícím 
s chodem terezínského 
ghetta, např. návštěvě Me-
zinárodního výboru Čer-
veného kříže v létě 1944 
a  především odcházejícím 
transportům z Terezína na 

východ, které zásadně poznamenaly tvář celého 
terezínského společenství. Závěr výstavy sezna-
muje s poválečnými osudy těch děvčat, která 
měla to štěstí a dočkala se konce války. Veškerý 
text na panelech je doplněn komentářem či vý-
pověďmi jednotlivých pamětnic. 
Pro školy a objednané skupiny lze zajistit odbor-
nou přednášku s Mgr. Jindřiškou Rosenbaumo-
vou, která je autorkou publikace Židé v Dobříši. 
Bez objednání lze výstavu navštívit kdykoli 
v otevíracích hodinách za cenu běžného vstup-
ného.
Zdroj: www.jewishmuseum.cz.

Iveta Šedivá

V neděli 28. října od 9 hod. proběhne ze strany 
okrašlovacího spolku nejdříve pietní akce na 
místním hřbitově, kde budou položeny věnce 
k hrobům zde pohřbených tří legionářů. Pokud 
budete chtít takto uctít i jiné legionáře, kteří 
jsou zde pohřbeni, ale nejsou označeni, prosím, 
ozvěte se. 
Věnec bude položen na židovském hřbitově 
u druhého památníku obětem válek. Spolek se 
pokoušel zajistit s pomocí města tento památ-
ník zrenovovat a přesunout na Mírové náměstí, 
ale zřejmě se tak již do 28. 10. nestane.
Další věnec bude položen u památníku obětem 
světové války v parku obětem válek na Mírovém 
náměstí (cca v 9.45).
V 10 hod. (čas může být ještě změněn v závislosti 
na ostatních účastnících – aktuality sledujte na 
webu a facebooku spolku) proběhne slavnostní 
odhalení pamětní desky dobříšského historika 
a spisovatele Ludvíka Kopáčka na Kopáčkově 
domě / informačním středisku / Muzeu Dobříš 
u příležitosti 70. výročí úmrtí tohoto významné-
ho dobříšského občana a bývalého člena Okraš-
lovacího spolku města Dobříše. 

Následně po odhalení této desky (bez údajů 
z desky zřejmě nelze vyplnit celou tajenku) se 
bude moci rozběhnout soutěž nejen pro děti 
„Hledání dobříšské historie“ podle průvodce 
po významných městských stavbách a sochách, 
který jsme připravili a který bude již v předsti-
hu k dispozici v knihovně, informačním cen-
tru města i na zámku. Drobné pamětní ceny 
za úspěšné vyluštění tajenky si bude možné 
vyzvednout v  místech, kde bude k dispozici 
i průvodce, nebo poslední neděli v měsíci na 
spolkem pravidelně organizovaných Tanečních 
čajích, v říjnu tematicky zaměřených ke stému 
výročí republiky (od 17 hod. v KD ).
Poslední akce se bude konat mimo Dobříš, a to 
v Novém Kníně, kde v místním Muzeu zlata bude 
pořádána výstava o světové válce. Od 14 hod. se 
zde bude konat beseda a křest nové knihy Petra 
Kadlece Před sto lety v Novém Kníně. Všichni 
jste opět srdečně zváni. 
Na všechny akce samozřejmě zveme všechny 
místní spolky i zástupce veřejnosti, kteří nás 
budou chtít podpořit v našem snažení. Kontakt: 
Petr Kadlec, 723 386 742.

Vladimír Šprungl
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Rikitanky 
Bez přehánění můžu prohlásit, že denně děkuji za dobříšské skauty. Vidím, jak moje děti procházejí 
touto školou života, jakou jim my – rodiče – sami o sobě nejsme schopni dát. S údivem zjišťuji, jak 
dítě, které se doma bálo jít v noci napít, na táboře splnilo 12hodinovou samotku. S údivem (tajným) 
sleduji, jak puberťáci ohleduplně zacházejí s mladšími v oddíle, protože se tomu sami naučili od star-
ších. Jak zkouší mnoho věcí dělat sami, přebírat zodpovědnost. Není pochyb o tom, že dovednosti, 
které děti získají při dobrodružném skautování, se jim budou v dospělosti moc hodit.
A proto chci ze srdce poděkovat dívkám-ženám, které dívčí oddíl Minnehaha Dobříš společně vedly 
poslední čtyři roky. Madla Hašková a Tereza Miš Berková dávaly nezištně svůj volný čas, síly, nápady 
pro ostatní, spolu nesly odpovědnost za třicet holek v nejcitlivějším věku. Bylo to úspěšné období. 
Oddílovému životu se daří, každý rok přibývají nové členky. Vyrůstají nové zodpovědné osobnosti. 
Vedení Minnehahy nyní přebírá Eliška Pampi Klimtová, které ze všech sil držíme palce.
Madlo, Miš a Pampi, děkujeme za všechno. Pro mě jste prostě Rikitanky. 

Jitka Urbanová

Pozvání na výstavy 
v pastoračním centru

Do 11. 10. si můžete prohlédnout v Pastorač-
ním centru sv. Tomáše výstavu Každá kapka 
v moři se počítá – výtvarná díla klientů denní-
ho stacionáře Stéblo v Boroticích. Práce byly 
vytvořeny klienty v rámci arteterapie pod vede-
ním lektorky Magdaleny Westman.
V neděli 14. 10. od 10 hod. zveme na zahájení 
výstavy obrazů od Michaely Leglerové – Oko-
lo cest – náměty přírody a Prahy zachycené pře-
vážně olejovými barvami. Výstava bude v Pasto-
račním centru sv. Tomáše do 9. 11.
Otevřeno: po–pá 10–12, po a čt 14–17, út 14–18, 
pá 14–15 a kdykoli po domluvě na telefonu:
602 308 864.
Během října zveme na cyklus přednášek 
s  Mons. Alešem Opatrným na téma „Třikrát 
o manželství – pro začínající i pokročilé“:
3. 10. Manželské etapy: novomanželé – rodiče ma-
lých dětí – rodiče velkých dětí – opuštění manželé.
17. 10. Manželství a rodina nebývají procház-
kou růžovým sadem. Život bez těžkostí je jen 
snem, ale těžkosti si nemusíme vyrábět.
31. 10. Křesťanské manželství a rodina ve světě, 
který smýšlí v mnohém jinak.
Přednášky jsou vždy od 19.00 v Pastoračním 
centru sv. Tomáše, vstupné dobrovolné.
(Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D., je katolický 
teolog a autor duchovní literatury, zabývá se 
zejména pastorací rodin. Založil Společnost pro 
studium sekt a nových náboženských směrů, 
působil na KTF UK jako vedoucí katedry pasto-
rálních oborů.)

Ludmila Musilová

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

V říjnu pro vás v galerii JCM připravujeme výsta-
vu s názvem Šlechta v boji za českou státnost, 
která potrvá do konce roku. Výstava připomí-
ná významná veřejná prohlášení členů české 
šlechty, která vydali v době ohrožení naší vlasti 
nacismem. Plně tak tehdy podpořili svoji zemi, 
národ a jazyk. Návštěvníci výstavy se seznámí 
s jednotlivými signatáři šlechtických deklara-
cí, s jejich rodinami a předky a také si přečtou 
kompletní texty jednotlivých prohlášení. Výsta-
va se koná na zámku Dobříš také proto, že mezi 
signatáři byli i členové rodu Colloredo-Manns-
feld. Výstava bude otevřena každý všední den 
kromě pondělí 9.00–12.00 / 13.00–16.00. 
Slavnostní vernisáž proběhne 4. 10. od 17.00 
v Galerii JCM za účasti rodiny Colloredo-Mann-
sfeld. Dále vás zveme na benefi ční koncert pro 
obnovu dobříšských varhan, který se koná 
v Zrcadlovém sále 14. října od 19.00. Na pro-
gramu zazní skladby od B. Martinů, V. Kaprálové 
a A. Dvořáka. Vstupné na koncert je dobrovolné 

a svou účastí a přispěním podpoříte projekt ob-
novy varhan v kostele Nejsvětější Trojice v Dob-
říši. Také bychom chtěli upozornit návštěvníky 
anglického parku, že minizoo je z anglického 
parku dočasně přestěhována do záchranné sta-
nice Hrachov, z důvodu rekonstrukce oranžerie. 
Další 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. 

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program na podzim a zimu 2018

5. 10. – 31. 12. Výstava šlechta v boji za 
českou státnost – vstupné dle ceníku
14. 10. Benefi ční koncert Kuchyňská re-
vue – Zrcadlový sál, 19.00 hodin – vstupné 
dobrovolné
3. 11. Lampionový průvod 
8. 12. Vánoční trhy na nádvoří zámku 
Prosinec 
Adventní koncerty a adventní prohlídky 
s výstavou betlémů  

Vyzkoušejte zdarma dětské kurzy 
v Aerobik studiu Orel Dobříš!

Během září jsme v orlovně zahájili již 15. sezonu 
a pro děti od 6 měsíců věku jsme otevřeli mno-
ho sportovních kurzů. Pokud mají děti ještě čas 
a chuť, mohou se stále přidat do našich kurzů 
i během října, kdy si mohou přijít vyzkoušet ja-
kýkoli kurz do tělocvičny zcela zdarma! Pokud 
byste chtěli, aby se vaše děti hýbaly více než jed-
nou týdně a navíc si i zažily atmosféru závodů, 
můžete je přihlásit do závodních týmů. Přijímá-
me děti narozené v roce 2011, 2012 do závodní 
přípravky benjamínků a děti od 8 do 11 let na 
závodní Dance Team. V říjnu navíc startuje i zá-

vodní Aerobic Show Team pro dospělé, kteří se budou setkávat každou středu od 19.30 hod. Pokud 
máte chuť vyzkoušet si, jaké to je být na druhé straně závodní plochy a nefandit pouze na tribuně 
jako diváci, přidejte se do týmu! Podrobné informace naleznete na našich internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cz a také na ofi ciálním facebooku studia.

Kamila Paulová

Hraj hokejbal
Akce „Hraj hokejbal“ se uskuteční ve sportov-
ním areálu města Dobříš na asfaltovém povr-
chu skateparku. Je určena pro děti z 1. stupně 
základních škol. Cílem této akce je seznámit děti 
se sportem zvaným hokejbal, půjčit jim zdarma 
vybavení a umožnit jim, aby si pod vedením 
trenérů tuto hru vyzkoušely. Pokud bude mezi 
dětmi zájem, založíme v Dobříši klub, který se 
dětem bude věnovat dlouhodobě.
Termín akce je 17. 10. a 18. 10. vždy od 14 do 
16 hod.

Veřejná sportovní akademie (VSA), 
Ladislav Kopec

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

Jak jsme v zářijových Dobříšských listech avizo-
vali, 17. září proběhl v areálu rukavičkářských zá-
vodů nábor do sebeobrany dětí (skupiny před-
školáků od 4 let a školáků) a také dospělých.
Naučit se bránit můžete v každém věku, čehož 
je příkladem i náš nejstarší návštěvník, a to 
80letý pán, který se přišel přihlásit do kurzů pro 
starší (40+) a pohybově omezené. 
Ukázkovou lekci sebeobrany navštívila asi 
dvacítka předškoláků a dalších 30 školáků. Na 
všechny se velmi těšíme. Naše hodiny děti ze-
jména seznámí s prevencí, uměním dokázat si 
vymezit svůj osobní prostor a ozvat se, když je 
potřeba. Dále se samozřejmě zaměřujeme na 
všeobecný pohybový rozvoj a základní techniky 
obrany proti útočníkovi. 
Děti ještě přibíráme do úterních kroužků, 
takže se nám v případě zájmu ozvěte na tel. 
605 130 057.

Za Kapap Czech Jitka Janoušková

Skautský tábor pořádaný oddílem 
Minnehaha se letos opět uskuteč-

nil na tábořišti u Podhorského rybníka nedaleko 
Chanovic.
Oproti minulým letům byl tábor trochu netra-
diční v celkovém pojetí. Skautky nebyly pevně 
rozděleny na týmy, které by mezi sebou sou-
peřily a získávaly co nejvíce bodů a poté si 
odnesly vyhranou cenu. Šlo nám více o získání 
dovedností, praktických zkušeností a o návrat 
k přírodě. Proto jsme také za téma zvolily přeži-
tí na pustém ostrově jako trosečník. Náplní pro-
gramu bylo mnoho různorodých aktivit ve for-

mě zábavné hry, ovšem s naučným přídavkem. 
Skautky se například naučily získávat jídlo a pit-
nou vodu v přírodě, rozdělávat oheň či určovat 
čas za pomoci buzoly. Okrášlit se mohly malův-
kami z heny, bosými botami nebo oblečením 
ušitým pouze z přírodních materiálů. Zvládly 
vodní bitvu v rybníce a také upéct chleba ve 
vlastnoručně vyrobené peci. 
Myslím, že se tábor moc povedl a už se všichni 
těšíme na další rok. Děkujeme městu Dobříš za 
podporu naší činnosti.

Za 1. oddíl Minnehaha Dobříš ze střediska 
prof. Oliče Dobříš Dominika Syručková – Lucy

První mistrovství ČR 
v TenisCentru Dobříš 
dopadlo na jedničku
V týdnu od 13. do 18. 8. probíhala na kurtech 
TenisCentra Dobříš nejprestižnější akce v histo-
rii tohoto klubu – mistrovství České republiky 
starších žákyň. 
Vše začalo už v neděli 12. 8. v prostorách Konírny 
dobříšského zámku, kde probíhalo slavnostní lo-
sování. Hráčky u prezentace dostaly akreditační 
karty a dárek jako vzpomínku na turnaj v Dobří-
ši. Hned na začátku tohoto ceremoniálu zazněla 
česká státní hymna v podání dobříšské zpěvačky 
Terezy Wess. Během losování byli přítomni part-
neři mistrovství, ale i bývalí hráči světového žeb-
říčku – Bohdan Ulihrach a David Prinosil.

Během celého týdne bylo možné potkat v are-
álu několik známých tváří. V úterý odpoledne 
zavítal do areálu na autogramiádu kapitán fed-
cupového týmu – Petr Pála. Předávání medailí 
a  poháru za 3. místo ve čtyřhře se zúčastnil 
Bohdan Pomahač (český plastický chirurg, který 
vedl tým provádějící první úplnou transplantaci 
obličeje v USA). 
Do sobotního fi nále postoupily hráčky z klubu TK 
Agrofert Prostějov – Linda Klimovičová a Anna 
Panchartek. Před fi nálovým zápasem bylo pro 
fi nalistky připravené překvapení – obě hráčky 
byly přivezeny k fi nálovému zápasu luxusními 
vozy. Proběhlo představení hráček a pak už začal 
samotný velký zápas. Na fi nále se přišlo podívat 
velké množství diváků, kteří hráčky povzbuzova-
li a dodali zápasu ještě větší důležitost. Během 
utkání bylo vidět několik krásných a zajímavých 
výměn. Šťastnější v tomto utkání byla hráčka 
Linda Klimovičová, která získala titul mistryně 
České republiky pro rok 2018. Závěrem proběhlo 
slavnostní vyhlášení, kterého se zúčastnili kromě 
hráček i partneři celého turnaje. Úplným závěrem 
byla tisková konference, na které ředitel turnaje 
Martin Beran poděkoval všem partnerům a li-
dem, kteří pomohli tuto akci uspořádat. 

Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová

Program zápasů 
MFK Dobříš – říjen

Muži A
6. 10. sobota 16 hod. MFK Dobříš – Hořovicko
13. 10. sobota 10.30 hod. Jind.řichův Hradec – 
MFK Dobříš
20. 10. sobota 15.30 hod. MFK Dobříš – Beroun
27. 10. sobota 14.30 hod. Soběslav – MFK Dobříš
Muži B
7. 10. neděle 16 hod. MFK Dobříš B – Hořovicko B
13. 10. sobota 10 hod. Loděnice – MFK Dobříš B
21. 10. neděle 15.30 hod. MFK Dobříš B – Milín
27. 10. sobota 15.30 hod. Nový Knín – MFK Dob-
říš B
Dorost
13. 10. sobota 10.15 hod. MFK Dobříš – Jince
27. 10. sobota 10.15 hod. MFK Dobříš – Dolní 
Břežany
Žáci starší (mladší)
14. 10. neděle 10.15 hod. (11.55 hod.) 
 MFK Dobříš – Slaný
28. 10. neděle 10.15 hod. (11.55 hod.) 
 MFK Dobříš – Beroun

Změna programu vyhrazena. Sledujte vývěsku 
na Komenského náměstí a stránky: www.mf-
kdobris.cz.

Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu!

Tito a další pejsci na Vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po telefo-
nické domluvě na tel. č. 724 077 264 a některého 
z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho po pro-
cházce, důkladném zvážení a podepsání adopč-
ní smlouvy také adoptovat.

Bojar (6 let, 17 kg) – k adopci
Bojar byl nalezen přiváza-
ný u stromu u sanatoria na 
Dobříši. K lidem, které zná, 
je velmi mazlivý a přátelský, 
má ale tendenci si své lidi 
a své území hlídat a chránit. 
K fenkám je bezproblémo-
vý, psí kluci se mu většinou 
nelíbí. Ideální umístění je do 

bytu, kde se chová naprosto bezproblémově, 
nic neničí, neštěká.

Wolfi e a Laura (1,5 roku, 20 kg) – k adopci
Wolfi e (pes, vlevo) 
a Laura (fena, vpravo) 
se přitoulali na zahra-
du rodinného domku 
v Hříměždicích. Bo-
hužel je nikdo nezná, 
nejsou čipovaní ani ji-
nak označení, majitel 

se neozval, a tak jsou nabídnuti k adopci – do-
hromady či samostatně. Oba jsou velmi aktivní 
a čilí, potřebují výchovu a výcvik, jsou vhodní 
i  k  ostatním psům a k dětem. Nejšťastnější by 
byli u mladé aktivní rodiny a v rodinném domku 
se zahradou s přístupem dovnitř.

Amigo (2 roky, 22 kg) – k adopci
Amiga přivázali majitelé 
u útulku s tím, že ho nezvlá-
dají a takto se ho vzdávají. 
Amigo je aktivní, mladý pes, 
který potřebuje zkušeného 
majitele, který se mu bude 
věnovat a sportovat s  ním. 
Nemá rád ostatní psy – klu-

ky, s lidmi za celou dobu pobytu v útulku nemá 
naprosto žádný problém, je velmi přátelský. Ide-
ální umístění je do bytu či do rodinného domku, 
vzhledem ke krátké srsti ale pouze s přístupem 
dovnitř, ne k boudě na zahradu.

Tábor skautského oddílu Minnehaha
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

Zprávy z 27. zasedání ZO z 10. 9. 2018:
Zastupitelstvo schválilo: 
• kupní smlouvu na prodej pozemku parc. 

č.  838/14 v k.ú. Stará Huť o výměře 45 m2 
a prodej pozemku parc. č. 838/15 v k.ú. Stará 
Huť o výměře 3 m2 dle předneseného znění

• záměr prodeje části pozemku parc. č. 838/3 
v  k.ú. Stará Huť o celkové výměře 248 m2, 
část pozemku parc. č. 108/1 o výměře 22 m2 

a pozemek parc. č. 78/6 o výměře 73 m2

• záměr prodeje části pozemku parc. č. 328/27 
v k.ú. Stará Huť o celkové výměře 20 m2

• záměr prodeje části pozemku parc. č. 843/1 
v k.ú. Stará Huť o výměře cca 32 m2

• záměr prodeje části pozemku parc. č. 864/3 
o výměře 238 m2 a 865/3 o výměře 251 m2 
v k.ú. Stará Huť

Vážení občané,

čtyři roky utekly jako voda a my opět stojí-
me na konci volebního období. Je zvykem se 
ohlédnout za odvedenou prací. A snad je za 
čím se ohlédnout. Věřím, že je mnoho občanů, 
kteří dění v obci aktivně sledují. Ovšem malé 
připomenutí není na závadu. 
Vezmeme-li naši investiční práci po letech, pak 
v roce 2015 byly stěžejními akcemi:
Oprava autobusových zastávek v celkové hod-
notě 830 tis. Kč, oprava komunikací a nový chod-
ník podél Knínské ulice u Krásného života v hod-
notě 560 tis. Kč, oprava části střech na obecních 
bytových domech v hodnotě 200 tis. Kč.
Zásadní akcí roku 2016 byla rekonstrukce zá-
kladní školy – půdní vestavba a nové vybavení 
kuchyně školy, to vše v hodnotě 8 mil. Kč; nemé-
ně důležitou realizací byla zásadní oprava povr-
chu házenkářského hřiště v hodnotě 2 mil. Kč.

Již na konci roku 2016 a pak během roku 2017 
se podařilo vyměnit značnou část svítidel veřej-
ného osvětlení za LED – v hodnotě 815 tis Kč, 
z dotace Středočeského kraje obec obdržela na 
tuto akci částku 364 tis Kč. Se stále rostoucím 
počtem žáků je potřeba doplňovat vybavení, 
v  roce 2017 bylo celkovou investicí 110 tis. Kč 
doplněno 8 počítačových stanic. Pro podání žá-
dosti o dotaci na výstavbu nové mateřské školy 
bylo nezbytné připravit projektovou dokumen-
taci a podklady pro žádost v hodnotě 880 tis. Kč.
Již mnohokrát zmiňovanou zásadní akcí roku 
2017 byla koupě kulturního domu. Náklady na 
pořízení a částečnou rekonstrukci vyšly na část-
ku 8 400 tis. Kč. Dlužno dodat, že obec zajistila 
úvěr v hodnotě 4 mil. Kč na dobu 4 let.
V letošním roce byl vyměněn povrch a úprava 
komunikace v ulici Čsl. Armády a přilehlých, 
dále komunikace do chatové oblasti U Pěti lip 
a další drobné opravy v obci. Předpoklad celko-
vých investic je v hodnotě 5 mil. Kč.

Kulturní dům – to je akce, která svým rozpočtem 
předčila snad všechna očekávání. Je pochopi-
telné, že s generální opravou předpokládáte 
určité potíže. Ovšem nemovitost, dnes již téměř 
60 letá, není možné opravit tzv. kosmeticky. 
Skutečný stav nezbytných oprav byl zjištěn až 
po zahájení prací. Ale když už jednou kopne-
te, musíte nést následky. Připočítáme-li různé 
okolnosti, které mají negativní vliv především 
na termín dokončení oprav, pak v letošním roce 
dosáhnou náklady na opravy hodnoty 8 mil. Kč.
Ovšem nemovitost má kompletně vyměněnou 
střechu, v plném proudu je renovace sociálních 
zařízení, důstojný vstup do budovy, kompletní 
výměna rozvodů vody, odpadu a elektřiny, bez-
bariérový přístup až do sálu, upravený terén 
v okolí kulturního domu. 
Ale abychom nezůstali jen u výčtu investičních 
akcí. Velice nás těší, že veškeré investice jsou 
zúročeny i po stránce kulturní, sportovní, spo-
lečenské.
Všechna hřiště jsou plně využívaná dětmi i do-
spělými, fotbalový i házenkářský klub zazname-
nal v posledních letech obrovský nárůst zájmu 
z  řad dětí. Úspěch mladších žákyň, kdy se na 
jaře letošního roku staly mistryněmi České re-
publiky v národní házené, je pak pomyslnou 
třešničkou na dortu a odměnou i za naše sna-
žení. 

Již loňské využití kulturního domu a návštěv-
nost z řad obyvatel, ale také zájem okolí pro 
pořádání kulturních a společenských akcí, 
snad zhodnotí naše snažení a vynaložené úsilí 
i finanční prostředky. 
Budeme doufat, že i noví občané naší obce, kte-
rých je v posledních letech také mnoho, budou 
všechny možnosti kultury a sportu náležitě uží-
vat a s chutí a zájmem se zapojí do dění v obci.
Přeji za sebe osobně, ale i za všechny zastupite-
le, aby se vám všem v naší obci hezky žilo, abys-
te byli spokojení. Je pochopitelně stále mnoho 
věcí, kde se může investovat, zlepšovat a které 
se mohou zhodnocovat pro budoucí generace. 
Oceníme vaše připomínky, komentáře, nápady, 
ale také pomoc, pro jejich realizaci.
Vážíme si všech vašich názorů, jak pozitivních, 
které pochopitelně potěší, ale i těch negativ-
ních a stížností. To je zrcadlo našeho snažení, 
které prokazuje, že ne každý dobře míněný zá-
měr se může setkat s příznivým ohlasem u ob-
čanů. Na druhou stranu jsme jen lidé a  každá 
změna mnohdy i desítky let „zajetého“ režimu 
může vzbudit pouhou nevoli. Věříme však, že 
jakékoli zásahy do vašich dosavadních zvyklos-
tí v důsledku realizovaných oprav, nebo jiných 
akcí, ve výsledku přinese především užitek. 
Bohužel nemohu opominout jeden zásadní 
problém, se kterým se pravidelně setkáváme. 
Ne, tentokrát nechci zmiňovat odpad. Ale cho-
vání mnohých řidičů v místě, kde se provede 
oprava komunikace. Kdekoli. Z nějakého dů-
vodu uvedení silnice do dobrého stavu přivádí 
některé řidiče v úžas, který projevují zvýšenou 
rychlostí. Taková silnice uprostřed zástavby 
však láká také děti s koloběžkami, in-line brus-
lemi apod. Okamžitě po realizaci obdržíme 
hned několik žádostí o provedení opatření, 
která sníží rychlost. Využívám tedy i  tuto pří-
ležitost, abych požádal řidiče, kteří potřebují 
vypustit trochu adrenalinu, aby se objednali 
na autodrom. Děti a jejich rodiče pak nabá-
dám k opatrnosti, protože se pohybují v jízdní 
dráze. Není ale přece možné, abychom každou 
nově opravenou komunikaci okamžitě vyba-
vovali zpomalovacími prahy. 
Děkuji tímto všem zastupitelům za jejich práci, 
své poděkování posílám symbolicky i Mirkovi 
Hanusovi, který nás letos navždy opustil. Stej-
ně tak patří dík všem občanům, kteří se aktiv-
ně zapojují do jakékoli oblasti života v obci. 
Ať už jednotlivě při různých brigádách, nebo 
prostřednictvím organizací a spolků v obci 
aktivně fungujících. Pomoci a práce všech si 
velice vážím. 

Petr Dragoun, starostaSetkání občanů v rekonstruovaném sále KD

Rekonstrukce ulice Čsl. armády

Nové třídy v podkroví ZŠ

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IE-12-6008849/006, Stará Huť, ul. Družstev-
ní a Karla Čapka mezi Obcí Stará Huť a spo-
lečností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. 182, Stará Huť, NN od R.107 – č.p. 262 mezi 
obcí Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. IČ 24729035
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Před pár týdny nám začala škola a já jsem šel 
do prváku na Sportovní Gymnázium do Plzně, 
do třídy 1.B se zaměřením na sport (triathlon). 
Tím pádem i budu přestupovat z týmu TT Pří-
bram do TAPu. Byl to velký skok jít studovat do 
velkoměsta z mé (rodné) vesnice Stará Huť.
Chtěl bych také poděkovat všem trenérům, 
kteří mě mohli trénovat a všem ostatním za je-

jich podporu.
Doufám a věřím že mě toto rozhodnutí posune 
dál a budu lepší než si teď jen dovedu předsta-
vit. Protože jsem měl na  začátku sezony úraz, 
nemohl jsem si pořádně zazávodit. Těším se na 
trénování a příští závody.

Posílám pozdrav do Staré Hutě
Karel Vlasák

Jmenuji se Karel Vlasák a pocházím ze Staré Huti u Dobříše

Z činnosti Sboru pro občanské 
záležitosti 
Sbor pro občanské záležitosti ve Staré Huti od 
ledna 2018 přivítal 8 nových občánků. 
V červnu proběhlo v naší obřadní místnosti 
rozloučení s dětmi, které odcházejí z mateřské 
školky a nastupují jako prvňáčci do školních 
lavic. Tento obřad je vždy velmi hezký a hojně 
navštěvovaný nejen rodiči, ale i prarodiči dětí.
V srpnu se konal vzácný obřad, kdy jsme na 
přání manželů Jarmily a Josefa Štádlerových 
připravili obřad diamantové svatby u příleži-
tosti 60 let trvání jejich manželského soužití. 
Obřad byl velmi dojemný.
Jako každý rok připravujeme na podzim, kon-
krétně v sobotu 20. října 2018 od 14 hod. slav-
nostní setkání jubilantů, kteří se v letošním roce 
dožívají životního jubilea – šedesátky, ve Staré 
Huti se narodili a strávili zde své mládí, ale také 
ty, kteří mají své kořeny jinde, ale Stará Huť se 
jim stala novým domovem a oni se stali našimi 
spoluobčany.
Kromě této činnosti navštěvujeme s blahopřá-
ním a dárkem naše občany, kteří se dožívají vý-
znamného životního jubilea 70, 75, 80, 85 let 
a následně každý další rok u příležitosti jejich 
narozenin.

Obecní knihovna ve Staré Huti zve širokou veřejnost na své akce 

Nevěřili byste, že televizní večerníček do vašich domovů vstupuje dlouhých 53 let se stále stejnou 
znělkou a logem Večerníčka, kluka s papírovou čepicí, které vytvořil ilustrátor Radek Pilař. 
V naší knihovně zahajujeme projekt „VEČERNÍČEK STÁLE S NÁMI“ v rámci celonárodní ho TÝDNE 
KNIHOVEN, aktivity Klubu dětských knihoven, Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. 
Chceme oslovit celou rodinu. Jejich úkolem bude: POZNAT, POJMENOVAT, NAMALOVAT jakoukoli 
postavičku z televizních večerníčků. Výstavka dětských prací bude zdobit interiér knihovny. Nej-
lepší práce budou vyhodnoceny. Projekt vyvrcholí dětským karnevalem v hávu večerníčků.
Již tradičně pozve děti POHÁDKOVÁ BABIČKA ve čtvrtek 11. října 2018 v 17.00 hod. Setkání bude opět 
znít večerníčkem. Rádi bychom se tak připojili k oslavám 100. výročí vzniku naší republiky. V knihovně 
můžete zaznamenat novinku. Každý měsíc budeme připomínat VÝROČÍ známých osobností.

Za Obecní knihovnu ve Staré Huti se na vás těší M. Švehlová

Zprávičky z mateřské školičky 

„V naší školce každý den, hra-
jeme si s úsměvem”.

3. září se dveře naší školky otevřely nejen dětem, 
ale i novým posilám v našem kolektivu. Celý 
měsíc byl zaměřen na adaptaci, seznamování se 
s novými kamarády a prostředím, na hry a první 
společná tvoření.
27. září se děti interaktivní formou seznámily 
s dentální hygienou a učily se, jak správně pečo-
vat o své zoubky.
V říjnu začnou třídy Srdíček a Pastelek chodit do 
tělocvičny v ZŠ, čeká nás sběr starého papíru – 17. 10. tradičně do 8.00 před vrátky MŠ.
Také se můžeme těšit na vystoupení třídy Pastelek na OÚ Stará Huť pro seniory a to 4. 10. od 14.00.

Krásný podzim přeje kolektiv MŠ

Základní škola 

Bylo krásné léto a i celé září, které jsme si moc užili. 3. září jsme zahájili nový školní rok 
a přivítali velkou třídu prvňáčků. 10. září celá škola odjela na adaptační pobyt v pří-

rodě na Vystrkov do hotelu Orlík. Ubytování a stravování bylo perfektní, obětavý personál splnil 
každé naše přání. Celý pobyt si žáci náramně užili, nejenže stavěli přístřešky v lese, vyráběli vory, 
které vypustili na řeku, ale také každý den mohli plavat v krytém bazénu. 17. září jsme se ve škole 
zabývali dopravní výchovou, která je v dnešní době velmi důležitá. 

26. září jsme absolvovali dentální hygienu. 27. září jsme navštívili dopravní hřiště v Příbrami.
Během měsíce září byl ustanoven školní parlament, kde zástupci tříd řeší záležitosti školy.
Dále si žáci vybírají zájmové kroužky, a že letos je nabídka opravdu veliká a pestrá.
V měsíci říjnu nás čeká barevný a veselý týden, kdy žáci všech tříd přijdou každý den oblečeni ve 
stejných barvách. 
17. října v 8 hodin ráno před školou se jako každý rok uskuteční sběr starého papíru. Obracíme se 
na vás s prosbou o podporu této akce. Předem děkujeme. 

Klub důchodců

pořádá v úterý 16. 10. 2018 zájezd do Polska 
a na zámek v Brandýse nad Labem. Odjezd 
bude v 6 hod. od kapličky ve Staré Huti. Cena 
pro členy klubu 200 Kč, pro ostatní 300 Kč 
a  pro děti 150 Kč. Přihlásit a zájezd zaplatit 
můžete vždy ve čtvrtek od 15 hod. v klubovně 
OÚ u paní Bláhové.

Zájezd na představení Sestra v akci do Kar-
línského divadla se uskuteční v sobotu 3. 11. 
Odjezd od kapličky ve 13 hod. Cena vstupenky 
činí 650 Kč. Vyzvednout a zaplatit vstupenky 
si můžete u pí. Bláhové vždy ve čtvrtek od 
15 hod. v klubovně na OÚ.

• rozpočtové opatření č. 8/2018 v přednese-
ném znění

• dodatek ke smlouvě o dílo č. 841/TC/
DB/2018/022/DBHX mezi Obcí Stará Huť 
a  společností Strabag a.s., IČ 60838744 na 
rekonstrukci komunikací Stará Huť

• Smlouvu o dílo č. 841/TC/DB/2018/036/
DBHX mezi Obcí Stará Huť a společností 
Strabag a.s. IČ 60838744 na opravy místních 
komunikací v obci Stará Huť – II. etapa

• uzavření Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlou-
vy s TJ Stará Huť z.s. oddíl kopané v předne-
seném znění

• instalaci jedné mobilní obytné buňky pro 
rozšíření šaten TJ Stará Huť

Zastupitelstvo odsouhlasilo účast obce 
v projektu „Zásobení Dobříšska a Novoknínska 
pitnou vodou – skupinový vodovod“ ve vari-
antě I, tj. realizace odběrného objektu a ÚV 
Hubenov.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí znění roz-
počtového opatření č. 7/2018 schválená radou 
obce Stará Huť.
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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

Poděkování

Srdečně děkujeme všem členkám SPOZ pí. 
A. Pechanové, J. Němcové, L. Kubátové a J. Bře-
ziové za krásný a důstojný obřad naší diaman-
tové svatby. Děkujeme i ostatním účastníkům 
za milá blahopřání.

Manželé Štádlerovi s rodinou

Děkuji OU v zastoupení L. Kubátové a J. Němco-
vé za blahopřání a dárek k mým narozeninám.
Poděkování patří i Klubu důchodců.

J. Helebrantová

Děkuji p. Jindřišce Němcové a Aničce Pechano-
vé za příjemné posezení a předání dárků u pří-
ležitosti oslavy mých narozenin. Též děkuji OÚ.

Naděžda Cihelková 

Chtěla bych jménem mé maminky Anny Vlčko-
vé, jejího manžela Františka Vlčka a syna Fran-
tiška a jménem svým ze srdce poděkovat Sbo-
ru pro občanské záležitosti a Klubu důchodců 
za iniciativu v souvislosti s gratulací a dárkem 
věnovaným mé mamince při příležitosti jejího 
životního jubilea 75 let. Vaše gratulace mou 
maminku velmi potěšila a povzbudila.

Alena Vojtová, dcera

Jménem celé rodiny děkuji všem, kteří se přišli 
dne 1. září do kostela Nejsvětější Trojice v Dob-
říši naposledy rozloučit s mojí maminkou, paní 
Evou Boháčkovou. Děkuji též za květinové 
dary a projevy účasti. 

Kristina Váňová

Pozvánka do Památníku  
Karla Čapka 
O státním svátku 28. 10. máte ještě možnost 
shlédnout výstavu „President T. G. Masaryk 
fotoaparátem Karla Čapka“; portréty, které 
spisovatel pořizoval při prázdninových poby-
tech na Slovensku, zachycují T. G. M. při odpo-
činku a při méně formálních příležitostech.
Na programu máme též tradiční Moučníkovou 
soutěž: upečte svůj oblíbený slaný nebo sladký 
moučník a vyhrajte v naší soutěži! Neradi peče-
te? Přijďte ochutnávat a rozhodnout o vítězi.
Součástí programu bude i beseda Já a můj ži-
vot bez obalu doplněná o výrobu voskovaných 
ubrousků.
Besedou povede Kateřina Försterová, zaklada-
telka iniciativy Nejsem produkt, která organizu-
je komunitní nákupy v Dobříši a jejím okolí. Poví 
vám o své cestě k redukci odpadů, ukáže, čím se 
dají nahradit každodenní jednorázoví plastoví 
pomocníci a vyrobí s vámi voskované ubrousky. 
Voskované ubrousky se dají použít všude tam, 
kde byste použili igelitový sáček nebo alobal. 
Srdečně zveme!

Sport – Kopaná

Dospělí 
  6. 10.  SK Vrtule Láz – Stará Huť 16.00 hod.
13. 10. Stará Huť – SK Dal. Dušníky 15.30 hod.
20. 10. TJ Sparta Věšín – Stará Huť 15.30 hod.
27. 10. Stará Huť – SK Jince 14.30 hod.

Mladší žáci – utkání hraná ve Staré Huti
  6. 10. Stará Huť – D. Hbity/Višňová   9.00 hod.
14. 10. Stará Huť – Tatran Sedlčany 10.00 hod.
21. 10. Stará Huť – TJ Prostř. Lhota 10.00 hod.

Mladší přípravka – utkání hraná ve Staré Huti
  6. 10. Stará Huť – SK Jesenice 11.00 hod.

Když soupeřům dáme branky, 
máme body do tabulky.

Budem proto rádi, 
když budete u toho s námi.

Výsledky mistrovských utkání v národní házené – Podzim 2018

V prvních dvou kolech nového soutěžního ročníku Oblastního přeboru Středočeského kraje 2018 
– 2019, využily výhody domácího hřiště stoprocentně jenom mladší a starší žačky. Cenné je hlavně 
vítězství st. žaček nad Bakovem. Muži sice porazili Bakov, ale prohráli s Modřany. Na béčko Modřan 
nestačily také ženy. 
Stále pokračuje nábor dětí ve věku 5–9 let do přípravky. Přijďte se svými dětmi, tréninky příprav-
ky jsou každé úterý od 17.00 a pátek od 16.30 hodin na hřišti ve Staré Huti. Podrobné informa-
ce o všech zápasech podzimní části soutěží, trénincích a další činnosti oddílu, najdete na našich 
webových stránkách hazenastarahut.mozello.cz.

j.s.
Výsledky:
datum soupeř ml. žákyně st. žákyně muži ženy koeduci
8. 9. Bakov A 24 : 4 18 : 17 30 : 22 – – – – – – 
 Bakov B – – – 23 : 9 – – – – – – – – –
22. 9. Modřany 19 : 3 17 : 12 23 : 25 11 : 12 – – –
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