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MĚSTSKÁ POLICIE DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

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

Lhůta pro podání žádostí ve 
vyhlášeném grantovém říze-
ní je od 1. 11. 2018 do 30. 11. 
2018. 

Vypsané programy: 
Program č. 1 – jednoroční grant 
na činnost pro sportovní nebo 
tělovýchovné organizace a orga-
nizace provozující volnočasové 
aktivity
Program č. 2 – jednoroční grant 
na činnost pro kulturní a umě-
lecké organizace
Program č. 3 – jednoroční grant 
na jednotlivé projekty (akce) rea-
lizované ve městě Dobříši
Program č. 4 – jednoroční grant 
na podporu činnosti pro jednot-
livce
Program č. 5 – jednoroční grant 
na podporu činnosti registro-
vaných poskytovatelů sociál-
ních služeb a péče dle zákona 
č. 108/2006Sb., o sociálních služ-
bách

Předpokládaný celkový objem 
peněžních prostředků vyčleně-
ných v rozpočtu na kalendářní 
rok 2019 činí cca 3 640 000 Kč.
Podrobnosti k podání žádosti 
naleznete v Programu vypsa-
ných dotačních titulů pro rok 
2019 a dalších přílohách (zá-
sady, statut, formulář žádosti) 
na webových stránkách města 
www.mestodobris.cz. 

Cesta: Titulní stránka > Občan > 
Dotace pro vás > Grantový fond 
města Dobříše
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Každý svého zdraví strůjcem
… je název úspěš-
né putovní výsta-
vy, se kterou se 
Liga proti rako-
vině Praha již je-
denáctým rokem 
vydává na pouť 
po českých a  mo-
ravských městech. 
V  letošním roce 
bylo možné na-
vštívit tuto výsta-
vu v rámci „Dnů 
zdraví“ také na 
Dobříši. Již v  le-

tech předchozích se město Dobříš zapojilo do kampaně „Dny zdraví“ Ná-
rodní sítě Zdravých měst ČR s akcí „Zdravá a aktivní Dobříš“. Letos tedy do-
šlo k propojení těchto akcí v jednu. Jako místo konání byl zvolen Kopáčkův 
dvůr, který byl na dva dny, 4. a 5. 10., zcela obsazen několika stany, které 
přivezl spoluorganizátor – společnost Arcadia Praha. V expozici Labyrint 
zdraví byly pro návštěvníky i ty, kteří ještě neumějí číst, připraveny naučné 
panely se zajímavými informacemi na téma rakovina a její prevence. Dětští 
návštěvníci a žáci škol si mohli vyzkoušet v dalším stanu své fyzické i smy-
slové dovednosti pod heslem „Zkus, jak jsi na tom“. Dospělým návštěvní-
kům byla nabídnuta ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem také 
improvizovaná „vyšetřovna“. Každý zájemce si mohl nechat změřit některé 

základní zdravotní ukazatele, např. 
krevní tlak, BMI, procenta tuku 
v těle. V rámci boje proti jednomu 
z nejagresivnějších typů rakoviny, 
melanomu, byl k  dispozici odbor-
ný lékař, se kterým bylo možné 
konzultovat mateřská znaménka, 
pihy a jiné změny na kůži. Děti i 
dospělí si odnesli nejen poznání a 
zážitky, ale rovněž odměny a ceny. 
Všechny vstupy včetně vyšetření 
byly pro návštěvníky zcela zdar-
ma. Během obou dnů probíhal 
na podiu také pěkný doprovodný 
program, ve kterém se představili 
tito účinkující: Základní umělecká 
škola Dobříš – taneční oddělení 
a dětský rockový soubor, Aerobik 
studio Orel Dobříš, Spolek odrost-
lých holek – TJ Sokol Dobříš, nové 
lekce cvičení Deepwork, orientální 
tance taneční skupiny Štěstí, bo-
jové umění taekwondo – Ge-Baek 
Hosin Sool, Česká asociace Krav 
Maga – Kapap a TJ Sokol Dobříš 
s  rope skippingem (trikovým ská-
káním přes švihadlo). Svůj stánek 
zde pak mělo také město Dobříš 
a Vodohospodářská společnost 
Dobříš, Ramissio s nabídkou zdra-
vých produktů, TJ Sokol Dobříš, 
Česká asociace Krav Maga – Kapap 
a Aerobik studio Orel Dobříš. Všem, 
kteří se zapojili do doprovodného 
programu, děkujeme za zpestření 
této akce. Záštitu nad touto akcí 
převzal starosta města Mgr. Sta-
nislav Vacek, MPA. Na podiu v  pá-
tek také vystoupila paní MUDr. 
Alexandra Aschermannová z Ligy 
proti rakovině Praha, s níž byl také 
natočen krátký rozhovor, který lze 
zhlédnout ve videoreportáži, umís-
těné na stránkách města Dobříše 
v sekci Zdravé město Dobříš a míst-
ní Agenda 21. 

Za Zdravé město a místní Agendu 
21 Šárka Krůtová, DiS.

Realizováno v rámci:

Projekt Efektivní správa Zdravého 
města Dobříše, reg. č.: CZ.03.4.74/0.
0/0.0/16_033/0002924

Město Dobříš 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš 

tel.: 318 533 311 
www.mestodobris.cz 

e-mail: epodatelna@estodobris.cz
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Úřad není nepřítel
Volby jsou skončeny, hlasy sečteny, vítězové známi. Dovolte mi tedy, abych se nyní, když už jsou kar-
ty rozdány, a nemohu tak již ovlivnit voliče, vyjádřil k některým předvolebním slibům hnutí a stran, 
které se ucházely o vaši přízeň na Dobříši. Ze své pozice vedoucího městského úřadu (tajemníka) 
bych se rád zaměřil na některá prohlášení, která se týkají právě mnou vedené instituce.
Nechci rozebírat sliby, které spadají čistě do tzv. samostatné působnosti obce. Kolik se opraví silnic 
a chodníků, kde a kdy se opraví, jestli bude na Dobříši městská hromadná doprava, zastřešený zimní 
stadion nebo zda bude svoz odpadů zdarma, je čistě v kompetenci politického vedení města, tj. ta-
kového vedení, které si občané zvolili. Pracovníci úřadu pak mají za úkol tyto sliby dle pokynů rady 
města a zastupitelstva realizovat.

Mobilní úřad pro seniory
Jedním z volebních slibů bylo zřídit mobilní 
úřad pro seniory. Již dnes naše úřednice z ma-
triky vykonávají některé úkony v domovech 
seniorů nebo v léčebnách. Snažíme se nemoc-
ným a invalidním občanům co nejvíce vycházet 
vstříc, vyjma některých činností, kdy je prostě 
návštěva úřadu nutná, protože jsou s ní spojeny 
různé technické požadavky jako např. focení na 
cestovní doklady a podobně.
Pomalost a složitost úřadu
I naším cílem je některé procesy urychlit a zjed-
nodušit. Souhlasím, že v mnoha případech je 
rozhodování dlouhé a pro běžného občana 
složité. Bohužel většina z toho je způsobena 
samotnými zákony, kterými se musíme řídit 
a  ve kterých jsou stanoveny lhůty a termíny. 
Pokud se jako občan rozhodnete koupit si 
auto, druhý den ho můžete mít doma. Úřad ale 
musí nejprve udělat výběrové řízení, aby zjis-
til nejvýhodnější cenu, pak si smlouvu o koupi 
nechat schválit radou města, která se schází 
1× za dva týdny. Nemluvě o tom, že některé 
věci musí schvalovat přímo zastupitelstvo, 
které se schází zhruba 1× za tři měsíce. Pak se 
někdo rozhodne odvolat a  vše se musí znovu 
přezkoumat atd, atd. Všechny tyto termíny se 
nasčítají a prodlužují a nejen občan, ale i my 
úředníci jsme z toho nešťastní, neboť věřte, že 
nikdo z nás nemá zájem hromadit nevyřešené 
případy.
Transparentnost a otevřenost úřadu
Transparentnost a otevřenost úřadu je dána 
jednak zákonem, kdy máme jasně stanoveno, 
co zveřejňovat a v jakém rozsahu, což lze dohle-
dat ve veřejných registrech a databázích. Nad 
rámec zákona pak např. zveřejňujeme materiály 
pro zastupitelstvo nebo zápisy z jednání rady 
města, které jsou opět přístupné na webu měs-
ta. Pokud chcete vědět některé další informace 
a pokud to zákon dovoluje, sdělíme vám je, ale 
nelze např. sdělit, zda váš soused zaplatil popla-
tek za psa nebo za odpad. Úředníci jsou v těchto 
případech vázáni mlčenlivostí. Pokud chce ně-
která politická strana nebo hnutí uveřejňovat 
např. zápisy z jednání všech komisí, je potřeba 
si uvědomit, že před zveřejněním musí být zá-
pis anonymizován, aby se v něm nevyskytovaly 
osobní údaje. Zápis ze sociální komise pak může 
vypadat např. takto: „Paní XY byl přidělen soci-
ální byt na adrese XY.“ Je nutno si uvědomit, že 
i takováto anonymizace něco stojí a politické 
vedení musí rozhodnout, zda tyto náklady bude 
investovat do těchto procesů nebo např. do 
opravy dětského hřiště.
Arogance úředníků
Stalo se již zaběhlým a fungujícím pravidlem, 
že pokud chcete vzbudit lítost, ukážete týrané 
stěně. A pokud chcete zaujmout občany před 
volbami a tak trochu je vyprovokovat, zmíníte 
ve svých slibech arogantního úředníka, který 
parazituje na vašich daních. 

V zákoně je napsáno „(…) každý, kdo plní úkoly 
vyplývající z působnosti správního orgánu, má 
povinnost se k dotčeným osobám chovat zdvořile 
(…)“. Já bych s dovolením toto poupravil: úředník 
i občan mají povinnost se k sobě navzájem cho-
vat zdvořile a navzájem se respektovat…
Naším posláním je samozřejmě služba obča-
nům. Jsme si vědomi, že jsme placeni z vašich 
daní. Máme vám pomáhat, a věřím, že pomáhá-
me, při vyřizování vašich životních situací, jako 
je narození dítěte, svatba, registrace vozidla, 
změna bydliště, ztráta občanského průkazu 
nebo cestovního pasu atd. 
Úřad má ale i druhou rovinu, tzv. vrchnosten-
skou – zastupuje stát v přenesené působnosti. 
Není to můj „arogantní“ pojem, ale je to oficiální 
termín. V této rovině je naším úkolem dohlížet 
na dodržování zákonů a bohužel i případně 
trestat. Jedná se např. o přestupky, které občan 
způsobí rychlou jízdou v automobilu, musíme 
řešit sousedské spory nebo ochraňovat děti, po-
kud máme podezření, že se o ně rodiče nedob-
ře starají. Při této činnosti udělujeme i pokuty 
dle příslušných zákonů a chápu, že právě tady 
se dostáváme na tenký led, protože ne každý 
občan uzná, že přestupek spáchal a je ochoten 
pokutu zaplatit. Dvojnásobek toto platí u spo-
rů mezi občany, kde úředník je vlastně v pozici 
„soudce“ a musí rozhodnout pro jednu nebo 
druhou stranu, přičemž ona jedna strana, které 
rozhodnutím nevyhovíte, bude logicky nespo-
kojená, a pak už je blízko označit daného úřed-
níka za arogantního.
I přesto tento pocit „arogance úředníků“ respek-
tuji a žádám vás, abyste mě v takovémto přípa-
dě kontaktovali a konkrétně sdělili, jak s  vámi 
bylo špatně zacházeno. Pevně věřím, že na Dob-
říši je arogantní chování úředníků výjimkou, ale 
i tyto výjimky chci odstranit. 
Závěr
Za své dva roky působení na úřadě v pozici ta-
jemníka jsem se setkal se všemi zaměstnanci 
a s klidným srdcem mohu říci, že to jsou normál-
ní lidé stejně jako každý z nás. Není tedy důvod 
chodit na úřad se strachem. Budu rád, pokud se 
o vaše pocity podělíte a pomocí dotazníku na 
webu města mi dáte zpětnou vazbu o vaší ná-
vštěvě na úřadě.
Úřadu se bát nemusíte. A pokud se bojíte, přijď-
te za mnou.

Radek Řechka, tajemník MěÚ Dobříš

Navštívili jste úřad? Dejte 
nám zpětnou vazbu, aby-
chom se mohli zlepšit. Stačí 
vyplnit anonymní anketu, 
která je umístěná na webu 
města https://1url.cz/@spo-
kojenyobcan.

Od příštího roku bude 
třídění odpadů v Dobříši 
ještě pohodlnější

Třídit odpady už jsme si v Dobříši zvykli 
a potvrzují to také čísla. V roce 2017 vytřídil 
každý z nás v průměru 46,9 kilogramů papí-
ru, plastů, skla a nápojových kartonů. Tento 
výsledek nás v třídění odpadů řadí na prů-
měr v ČR. Bezmála 47 kg totiž v průměru vy-
třídí také každý Čech. Jenže to pořád nestačí 
a město Dobříš přichází s řešením, jak se ve 
třídění odpadů ještě zlepšit. 
Zastupitelstvo města Dobříše na svém zasedání 
dne 13. 9. 2018 schválilo novou obecně závaz-
nou vyhlášku o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Dobříše. 
Tato vyhláška, mimo jiné, nově upravuje způ-
sob třídění a svozu využitelných složek odpadů 
z domácností – resp. plastů, papírů, nápojových 
kartonů a kovů.
Od 1. 1. 2019 bude v Dobříši zahájen sběr 
a svoz odpadu systémem „door to door“. Dob-
říš se tak připojí k desítkám obcí a měst v ČR, 
kde obdobný způsob likvidace odpadu již 
úspěšně funguje. 

A o co tedy půjde? 
Stávající systém třídění odpadů se rozšíří o sys-
tém „door to door“ (ode dveří ke dveřím). V Dob-
říši bude spočívat v tom, že občané budou mít 
možnost třídění odpadů přímo ve svých do-
mácnostech do přidělených barevných pytlů, 
které budou následně odvezeny přímo od jejich 
domů. 
Domácnost obdrží celkem 3 barvy – žlutý pytel 
bude určený pro sběr plastů a PET lahví, modrý 
pytel bude sloužit pro třídění papíru a do oran-
žového pytle se bude třídit nápojový karton 
a použité kovové obaly. 

 Žlutý  Modrý Oranžový
 plast  papír nápojové kartony  
   a kovy

Jakmile budou pytle plné, postačí je postavit ve 
stanoveném termínu na místo přiléhající ke ko-
munikaci. Není nutné donášet naplněné pytle 
k velkokapacitním barevným kontejnerům. 
Tyto kontejnery ve sběrných hnízdech ale bu-
dou zachovány a budou sloužit pro třídění od-
padů dále. Nově bude takových hnízd v Dobříši 
celkem 28. 

Svozy naplněných pytlů budou probíhat podle 
svozového kalendáře. Plné pytle budou nahra-
zeny výměnou za prázdné, které budou pra-
covníci svozové společnosti Dokas Dobříš, s.r.o., 
vkládat do poštovních schránek. 
V případě, že v pytlích bude odpad, který do 
nich nepatří, pak tyto pytle nebudou odvezeny.
A proč to všechno?
Cílem projektu je maximalizovat třídění komu-
nálního odpadu, zvětšit komfort pro obyvatele 
města a dlouhodobě udržet ceny za svoz a likvi-
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daci odpadu na přijatelných hladinách. Z důvo-
du závazku České republiky vůči Evropské unii 
o ukončení skládkování využitelných složek ko-
munálních odpadů do roku 2024 je do tohoto 
data plánované až trojnásobné zdražení poplat-
ků za odpad uložený na skládky. 
Proto se zástupci města Dobříš rozhodli přistou-
pit k úpravě místního odpadového systému. 
Na závěr!
Nezapomínejme ale ani na ostatní druhy od-
padů, které v našich domácnostech v průběhu 
roku vznikají – biologické odpady rostlinného 
původu, elektroodpad, vysloužilý textil, nebez-
pečné odpady, objemné odpady, jedlé tuky 
a oleje, stavební odpady a sutě atd. Tyto odpa-
dy můžete ukládat do nádob k tomu určených 
v rámci sběrných hnízd ve městě nebo je odložit 
na sběrný dvůr města Dobříše, který naleznete 
na adrese Na Chmelnici 455. Uložení některých 
druhů je do určitého limitu bezplatné, ostatní 
jsou zpoplatněny dle platného ceníku provo-
zovatele sběrného dvora. Veškeré podrobnosti 
o limitech a cenách odpadů se dozvíte na strán-
kách www.dokas.cz/ceniky.
Konkrétní informace včetně poplatku pro rok 
2019 budou uvedeny na webových stránkách 
města.

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Výsledky voleb – město Dobříš
  Hlasy  Počet mandátů
číslo Kandidátní listina název abs. v % 
1 TOP 09 4 639 6,92 % 1
2 Občanská demokratická strana 9 682 14,44 % 3
3 Komunistická strana Čech a Moravy 2 064 3,08 % 0
4 ANO 2011 8 105 12,09 % 3
5 Česká strana sociálně demokratická 3 901 5,82 % 1
6 Křesťanská demokratická. un. – Čes. st. lid. a nezávislí 5 019 7,49 % 1
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 250 7,83 % 2
8 Otevřená radnice 8 217 12,26 % 3
9 PRO DOBŘÍŠ 20 161 30,07 % 7

PRO DOBŘÍŠ – 7 mandátů 
30,07 % hlasů 
pořadí / zvolený zastupitel / preferenční hlasy
1. / Bc. Jana Vlnasová / 1 174
pořadí na kandidátce: 1
47 let, manažerka, koordinátorka, Dobříš 
2. / Bc. Dagmar Mášová / 1 090
pořadí na kandidátce: 4
47 let, fyzioterapeutka, Dobříš
3. / Ing. Pavel Svoboda / 1 071
pořadí na kandidátce: 3
48 let, IT konzultant, Dobříš 
4. / Ing. Václav Bálek / 1 062
pořadí na kandidátce: 2
50 let, diplomat, ředitel odboru MZV, Dobříš 
5. / Bc. Daniel Flígr / 987
pořadí na kandidátce: 5
42 let, projektový manažer, Dobříš 
6. / Mgr. Lenka Mašková / 996
pořadí na kandidátce: 6
36 let, manažerka společenské odpovědnosti, 
Dobříš 
7. / Romana Bodorová / 1 044
pořadí na kandidátce: 7
52 let, knihovnice, Dobříš
 
Občanská demokratická strana – 3 mandáty 
14,44 % hlasů 
1. / Mgr. Jaroslav Melša / 648
pořadí na kandidátce: 2
60 let, učitel, zástupce ředitele Integrované 
střední školy Pb, Dobříš 
2. / Mgr. Jitka Urbanová / 564
pořadí na kandidátce: 3
43 let, lektorka dětských kurzů, koordinátorka 
v neziskové organizaci, Dobříš 
3. / Mgr. Adam Böhm / 543
pořadí na kandidátce: 4
38 let, manažer informačních technologií, Dobříš
 
Otevřená radnice – 3 mandáty 
12,26 % hlasů 
1. / Filip Kahoun / 490
pořadí na kandidátce: 1
49 let, OSVČ, Dobříš 
2. / Mgr. Jindřiška Romba / 480
pořadí na kandidátce: 4
36 let, právní referentka, cvičitelka dětí a mládeže, 
OSVČ, Dobříš 

3. / Petr Kadlec / 455
pořadí na kandidátce: 6
39 let, historik, Dobříš

ANO 2011 – 3 mandáty 
12,09 % hlasů 
1. / Ing. Markéta Čermáková, MBA / 471
pořadí na kandidátce: 1
49 let, radní pro bezpečnost a majetek města, 
Dobříš 
2. / Mgr. Tomáš Helebrant / 441
pořadí na kandidátce: 2
44 let, ředitel BIOS, s. r. o., Dobříš 
3. / Bc. Vít Rosenbaum / 428
pořadí na kandidátce: 3
39 let, vedoucí oddělení sportu Středočeský kraj, 
Dobříš
 
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 2 mandáty 
7,83 % hlasů 
1. / Mgr. Stanislav Vacek, MPA / 359
pořadí na kandidátce: 1
65 let, ředitel základní školy, Dobříš 
2. / Ing. Marek Vávra / 291
pořadí na kandidátce: 7
51 let, ekolog, Dobříš
 
Křesťanská demokratická unie – Českoslo-
venská strana lidová a nezávislí – 1 mandát 
7,49 % hlasů 
1. / Ing. Ivo Salcman / 424
pořadí na kandidátce: 1
57 let, fi nanční analytik, Dobříš
 
TOP 09 – 1 mandát 
6,92 % hlasů 
1. / Mgr. Petra Neubergerová / 369
pořadí na kandidátce: 1
51 let, advokát, Dobříš
 
Česká strana sociálně demokratická
 – 1 mandát 
5,82 % hlasů 
1. / MUDr. Stanislav Holobrada / 363
pořadí na kandidátce: 2
57 let, lékař, Dobříš 

Zvolení zástupci za jednotlivé strany a hnutí

Úpravy místní komunikace 
v ul. Plk. Petroviče, Dobříš 
– třetí rok v udržitelnosti

Projekt, který měl za cíl obnovu povrchu v ulici 
Plk. Petroviče, byl dokončen před třemi lety. Re-
alizován byl za přispění fi nančních prostředků 
z  Regionálního operačního programu Střední 
Čechy, výše dotace činila 4 608 522 Kč. Na ře-
šeném úseku se nevyskytují žádné problémy. 
Projekt bude ještě 2 roky v tzv. udržitelnosti, kdy 
je třeba dokládat poskytovateli dotace zprávy 
o stavu řešených ploch.
CZ.1.15/1.1.00/5a.02045

Monika Počtová, odbor místního rozvoje

Dobříšský regionální trh 
v listopadu a adventní trhy 
v prosinci

Přijďte si nakoupit čers-
tvé regionální potraviny, 
poslechnout si příjemnou 
hudbu a užít si skvělou 
atmosféru, která na kaž-
dém trhu panuje.

Listopadový trh se koná v sobotu 10. 11. 
od 8 hodin na dobříšském tržišti za Kopáčko-
vým domem. 
Adventní trhy se konají každou prosinco-
vou neděli, tj. 2. 12., 9. 12., 16. 12. a 23. 12. 
od 9 do 13 hodin.

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

Uzávěrka příspěvků do prosincového vydání Dobříšských listů bude 19. listopadu 2018. 
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová, Mírové náměstí 103 – Infocentrum, 

tel.: 318 533 366, 778 417 631, dobrisskelisty@mestodobris.cz
Online verzi Dobříšských listů najdete na webových stránkách www.DLonline.cz
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Upozornění pro rodiče nově 
narozených občánků města 
Dobříše

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, Vám nemohou být nadále 
bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány po-
zvánky na vítání občánků. Pokud budete mít 
zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, abyste 
nám toto nahlásili osobně na matrice Městské-
ho úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádosti 
o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zá-
roveň musí být jeden z rodičů, v době narození 
dítěte, trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM 
č. 11/9/2018 RM 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.

Jsme v tom všichni spolu, ať se nám to líbí, nebo ne
Co chci od lidí v novém vedení města a zastupitelstvu? Chci, aby se racionálně a usilovně věnovali 
klíčovému tématu, které považuji za hlavní prioritu mnoha následujících let – stav životního pro-
středí nejen v našem městě a nejbližším okolí. Proč? Protože stav životního prostředí zásadně ovliv-
ňuje a bude ovlivňovat kvalitu života každého z nás bez ohledu na věk, politické názory a velikost 
majetku.
Pokud budou další 4 roky promarněny politikařením, uspokojováním osobních potřeb, touhou po 
moci, penězích nebo funkcích a hledáním důvodů a argumentů podporujícím tvrzení, že něco „ne-
jde a nepůjde“, tak jen dokážeme sami sobě, že jsme všichni nadále zaslepeni neobhajitelnou před-
stavou, že vše na Zemi je určeno pouze k obchodování a jako zdroj peněz. Dříve nebo později pak 
zjistíme, že trefně formulované obavy původních obyvatel Severní Ameriky jsme dokázali dobrovol-
ně proměnit v realitu. „Teprve až pokácíme poslední strom, až otrávíme poslední řeku, až ulovíme 
poslední rybu, přijdeme na to, že se peníze nedají jíst.“
Výmluvy, osočování, popírání, lhaní nebo hledání viníků možná nakrátko uleví našemu svědomí, ale 
čistší vzduch a vodu, méně jedovatou půdu a odolnější lesy nepřinese. Nezbývá tedy než začít se 
změnami u sebe a chtít po každém zastupiteli a politikovi, aby jednal zodpovědně a v zájmu všech 
obyvatel města a ostatních živých bytostí.
Jakou Dobříš, městskou zeleň, okolní půdu, vodní zdroje a lesy chceme předat svým dětem a vnou-
čatům? Rozumná a realizovatelná doporučení pro politiky na všech úrovních státní moci jsou for-
mulována například na webových stránkách Hnutí Duha – www.hnutiduha.cz/aktualne/ekologic-
ke-vyzvy-novych-starostu.
Co chcete vy?

Jíra Drvoštěp Štěpo

Žlutý úsměv
Zeleň a zkrášlení veřejného prostoru byly jed-
němi z našich hlavních témat v letošní volební 
kampani.

Přes noc jsme v předvolebním týdnu osázeli ně-
kolik míst na Dobříši krásnými žlutými chryzan-
témami. Inspirací nám bylo rozkvetlé centrum 
Příbrami i záhonky u dobříšské Jednoty. O ty se 
nestará Dokas, pokud to nevíte, ale parta nadše-
ných, většinou starších spoluobčanů, kteří chtějí 
dokázat městu, že to jde.
Překvapila nás velmi pozitivní reakce na sociál-
ních sítích. Mnoho z vás psalo, že vám naše akce 
vykouzlila úsměv na tváři. Krátké video z akce 
lze vidět na Youtube pod zadáním klíčových 
slov Dobříš a streetgardening. Jedna pozitivní 
informace navíc: Za týden se z 15 chryzantém 
ztratila z ulic jen jedna.
Věříme, že se květinová výzdoba pro příští rok 
rozšíří z náměstí i do dalších částí našeho města 
– za ty úsměvy to stojí.

 Za tým KDU-ČSL a nezávislých kandidátů 
Mirek Sochor

P.S. Děkujeme za nesměrné a vytrvalé úsilí všem, 
kdo se podílí na údržbě krásných záhonků před 
Jednotou.

Děkujeme
V sobotu 6. 10. večer byly vyhlášeny výsledky voleb do Zastupitelstva města Dobříše. Volby pře-
kreslily politickou mapu města: Sdružení nezávislých kandidátů PRO DOBŘÍŠ jednoznačně zvítězilo 
a získalo třetinu z 21 mandátů. Děkujeme všem občanům, kteří využili svou možnost ovlivnit bu-
doucnost města Dobříše a přišli k volbám. Pozitivní skutečností je, že zájem občanů Dobříše o volby 
mírně stoupl: Volební účast letos činila 49,10 %, oproti roku 2014, kdy volební účast byla 45,93 %. 
V celé ČR pak letos byla volební účast 47,34 %.
Získat hlasy voličů je však jen první krok. Ani politické uskupení, které zvítězí ve volbách, nemá 
zpravidla dostatek hlasů k tomu, aby v zastupitelstvu získalo absolutní většinu mandátů. V takovém 
případě je potřeba uzavřít koalici – povolební spojení dvou a více politických stran s podobným pro-
gramem, které v součtu mají absolutní většinu. Koaliční partneři pak společně definují podmínky 
a cíle dlouhodobé spolupráce na další volební období.
Ihned po volbách jsme se postupně sešli se zástupci všech zvolených stran především proto, aby-
chom s nimi mluvili o možnostech vzájemné spolupráce v zastupitelstvu města. Zároveň povolební 
rozhovory ukázaly, v jakém rozsahu je možné sestavit budoucí dobříšskou koalici. Přestože v době 
uzávěrky listopadového vydání DL (19. 10.), kdy píši tento příspěvek, nejsou jednání ještě ukončena, 
věřím, že výsledkem bude prospěch celé Dobříše a příchod očekávaných změn. 

Jana Vlnasová

Reakce na poznámku redakce ke článku Jany Vlnasové
V říjnových Dobříských listech vyšel článek Jany Vlnasové s názvem „Je nemravný jednací řád za-
stupitelstva města nebo jednání starosty?“, ve kterém upozorňovala na skutečnost, že v rozporu se 
zákonem jí nebylo umožněno vystoupit na veřejném zasedání Zastupitelstva města Dobříše dne 
13. 9., a to během projednávání návrhu obecně závazných vyhlášek odpadového hospodářství. Pod 
jejím článkem se objevila poznámka redakce DL, ve které je vysvětlováno, že Jana Vlnasová příleži-
tost vystoupit měla, a to v rámci všeobecné diskuze.
Vyplývá mi z toho, že redakce DL článek Jany Vlnasové nečetla dostatečně pozorně. Cituji z článku 
J. Vlnasové:
„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. dří-
ve, 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).“

Daniel Konopáč

Přísloví 3

Občanům – čtenářům Dobříšských listů – jistě 
neunikl originální způsob zhodnocení čtyřleté 
činnosti předešlého zastupitelstva, prezentovaný 
ex-místostarostou Ing. Tomášem Hadžegou u pří-
spěvku „Přísloví“ (viz Dobříšské listy – září t. r.).

Prozíravá invence našich předků si jistě zaslouží 
obdiv. Doufáme a věříme, že naši noví zastupite-
lé (na rozdíl od leckterého ze svých předchůdců) 
moudrá poučení starých přísloví do své činnosti 
skutečně promítnou. 

Věra Schillerová
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Dne 21.–22. 9. se pivovar Energon z Obořiště 
s pivem Baštýř zúčastnil 11. ročníku plzeňského 
festivalu minipivovarů Slunce ve skle a obsadil 
2.  místo v soutěži o nejlepší světlý ležák roku 
2018 v konkurenci 68 pivovarů.
Velké dík patří pivovarskému sládkovi Petru Krá-
líčkovi!
Festival Slunce ve skle se řadí mezi nejstar-
ší a  největší festivaly minipivovarů v ČR. Do 
11.  ročníku festivalu se přihlásilo 68 pivovarů 
z celé České republiky. 
Festivalu se zúčastnily společně s pivovarem 
Energon např. pivovar Purkmistr, Létající pi-
vovar Čestmír, Beer factory, Počernický pivo-
var, Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha 
a mnohé další.

Festival probíhal v pivovarském dvoře Purkmi-
stru a spojoval to nejlepší z pivovarnictví, gast-
ronomie a zábavy. Návštěvníci tak mohli ochut-

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, Warham-
mer 40k a mnoho, mnoho dalších... Vstupné na 
třídenní program: pro jednotlivce 200 Kč / pro 
rodinu 250 Kč. Jednodenní vstupné: pátek 70 Kč 
/ sobota 100 Kč / neděle 70 Kč. Více informací 
na www.knihovnadobris.cz a na fcb stránkách 
BOoK! con2018 – Fantasy víkend v knihovně.

Výtvarná dílna s Jíťou: JAVOROVÉ RŮŽE 
– pondělí 5. 11. od 12 do 17 hod.
Jíťa vás naučí jednoduchou techniku, jak vyro-
bit krásnou přírodní dekoraci třeba na podzimní 
sváteční stůl. Vstup volný, materiál zdarma.

Chvíle pro pohádku: POHÁDKY MATKY HUSY 
– čtvrtek 8. 11. od 17 hod.
Z pohádek, které v sedmnáctém století sesbíral 
Charles Perrault, čerpali bratři Grimmové i další 
pohádkáři. Patří mezi ně Popelka, Šípková Rů-
ženka, Červená Karkulka... Nechte se překvapit, 
které jsme pro vás vybrali my. Vhodné zejména 
pro děti od pěti do deseti let, vstup volný.

SLAM POETRY NA KUKLÍKU – sobota 10. 11. 
od 20 hod.

Jako předznamenání Dnů poesie: Slam poet-
ry night znovu na Dobříši! Nenechte si ujít, jak 
mezi cinkotem půllitrů bojují o přízeň poslu-
chačů bouřliví básníci dnešní doby: populární 
Pítro, Blowdy a Lef L´Leviathan. Do hospody vás 
zveme společně s Kuklík Tyjátrem, a budete-li 
spokojeni, můžete na podporu autorů zanechat 
dobrovolné odchodné.

Dny poesie: POČMÁREJ SI SVOU KNIHOVNU 
– od 12. do 25. 11.
Jelikož loňské básňočmárání doznalo velkého 
ohlasu, rádi po roce opakujeme. Soutěž pro malé 
i velké básníky: stačí vytvořit pěkný neotřelý verš, 
ale vítáme i delší rýmovačky, říkadla, básničky, 
básně, ba i poémy... Půjčte si u výpůjčního pultu 
speciální fixy a napište své výtvory na okno, skle-
něné dveře, zrcadlo či třeba kachlíčky na toaletě. 
Každý ihned získá placku ze speciální edice a kni-
hu – novou či bazarovou, jakou si vyberete. A ne-
zapomeňte nám na sebe dát kontakt – nejlepší 
básníci budou na závěr po zásluze oceněni!

SAMA S BATOHEM NA CESTÁCH: Thajsko, Ma-
lajsie, Singapur – úterý 13. 11. od 18 hod.
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... Třetí z cyklu čtyř přednášek. 
Vstupné 60 Kč – část vstupného bude poukázá-
no na konto Lékařů bez hranic.

Mgr. Ivana Hoyerová: JAKUB JAN RYBA NE-
ZNÁMÝ – čtvrtek 15. 11. od 17 hod.
Málokdo toho o slavném českém skladateli ví víc 
než Mgr. Hoyerová a její otec – věnují se bádání 
o něm snad celý život. A poslouchat je je opravdu 
zážitek. A k tomu jako malý bonbónek specielně 
pro tuto příležitost děti z 2. ZŠ Dobříš pod ve-
dením Mgr. Ivy Duškové nastudovaly tři Rybovy 
žákovské písně. Vstupné 60 Kč; káva/čaj v ceně.

DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU – sobota 24. 11. od 
16 hod.

Hudba, scénické čtení, výtvarná dílna, aukce 
dětských obrázků a na závěr domácí občerstve-

Knihovna v listopadu: BOok! Con, dílna, 
pohádka, poetry, Thajsko a Ryba a DDK!

ní a bohatá TOMBOLA, ve které vyhrává zaruče-
ně každý! A zatímco děti budou tvořit, v krátké 
prezentaci vás seznámíme s vybranými novin-
kami na předvánočním trhu. Dětské knihy bude 
možno během programu zakoupit.

GRUZIE A VELKÝ KAVKAZ – čtvrtek 22. 11. od 
18 hod.
Noemi Trojanová a Miloš Beran vyprávějí o svém 
intenzivním putování Gruzií a promítají úžasné 
fotky. Vstup volný.

SAMA S BATOHEM NA CESTÁCH: Filipíny, Aus-
trálie, Tchaj-wan, Hongkong – úterý 27. 11. od 
18 hod.
Čtvrtá z cyklu čtyř přednášek Jarmily Řehořko-
vé. Vstupné 60 Kč – část vstupného bude pou-
kázáno na konto Lékařů bez hranic.

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

ŽIVÉ POCHODNĚ – od 1. do 29. 11.
Jan Palach nebyl jediný, kdo se rozhodl obětovat 
vlastní život pro věc, již považoval za výsostně 
důležitou. Přijďte se seznámit s osudy jeho před-
chůdců i následovníků z různých zemí světa. Vý-
stavu máme zapůjčenu z Filosofické fakulty UK.

Výtvarná dílna s Jíťou: RYBY RACI – pondělí 
3. 12. od 12 do 17 hod.
Přijďte si vyrobit originální ozdoby na vánoční 
stromeček – je to jednoduché a vypadají skvěle! 
Vstup volný, materiál zdarma.

PhDr. Olga Hegarová: ZNAKY A SYMBOLY 
– úterý 4. 12. od 18 hod.
Rozumíte řeči starých i nových symbolů? Mají 
v  sobě opravdu skrytou moc, již může využít 
esoterika stejně jako politická propaganda? 
Vstupné 50 Kč; káva/čaj v ceně.

A důležitá informace nakonec:
V SOBOTU 17. 11. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

Milí čtenáři, přejeme vám barevný listopad a tě-
šíme se na vás šest dní v týdnu v knihovně!
Za všechny zdraví 

Romana Bodorová

XI. festival minipivovarů Slunce ve skle v Plzni, poctivé pivní slavnosti

nat známé i nové pivní chutě a získat tak řadu 
nových zážitků. Na nádvoří jste mohli ochutnat 
přibližně 150 druhů piv i speciálů.

Veronika Klimtová
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 � 5. 11. Travesti show Kočky a Techtle Mechtle 
vás zvou na „Cestu kolem světa“ 

Právě tak se totiž jmenuje zbrusu nový pořad, 
který si pro vás připravily dámy Dolores, Sta-
cey, Cathrin, Gina a Kelly. Tentokrát se společně 
s  nimi vypravíme na cestu kolem světa. Ne-
zoufejte tedy, že doba dovolených již skončila. 
Výpravné kostýmy, flitrované šaty, dlouhé řasy, 
vyčesané paruky a spousta známých písniček 
a  scének – na to vše se můžete těšit v novém 
pořadu. Více informací naleznete na www.techt-
lemechtlerevue.cz, www.travestikocky.cz a pře-
devším na facebooku: 
Společenský sál KD Dobříš od 19 hod. Před-
prodej vstupenek v Trafice u Davida. Vstup-
né: 270 Kč (předprodej); 290 Kč (na místě) – 
komerční pronájem.

 � 9. 11. Snow film fest 2018
Každý rok od října do 
prosince do více než 
200 českých a sloven-
ských měst přináší 
SNOW FILM FEST ty 
nejlepší filmy o zim-
ních sportech z celé-

ho světa i z domácí produkce.
Pravidelně se můžete těšit na celovečerní pás-
mo špičkových filmů o extrémním lyžování, 
zimním lezení, snowboardingu, snowkitingu 
a dalších zimních radovánkách.
SNOW FILM FEST je zimní brácha podobného 
festivalu Expediční kamery a společně jsou da-
leko největší akcí svého druhu u nás.
Program: 
20 hod. – zahájení festivalu
20.10 hod. – začátek 1. promítacího bloku
• Into Twin Galaxies (Rakousko) – Parta nad-

šenců má sen – sjet na kajaku nejseverněji 
položenou grónskou řeku.

• Frozen Road (VB) – Úplně sám vstříc mrazi-
vým pustinám severní Kanady.

21.30 hod. – přestávka
21.55 hod. – začátek 2. promítacího bloku
• In Gora (Francie) – Objevování nedotče-

ných balkánských svahů.
• Kámen, nůžky, Vagus (ČR) – Jak vypadá 

příprava tréninkové skupiny Ondřeje Banka? 
Uvidíte.

23.15 hod. – ukončení festivalu
Více informací o filmech na https://snowfilm-
fest.cz/filmy-2018 a https://www.facebook.
com/festival.zimnich.sportu
Společenský sál KD Dobříš, pátek 9. listo-
padu od 20 hod. Vstupné: děti, studenti (do 
26 let), senioři a ZTP 50 Kč; ostatní 100 Kč. 

 � 15. 11. Vernisáž výstavy k 100. výročí založení 
ČSR

1918–2018 Vznik samostatného Českoslo-
venska 

Připravujeme na prosinec:

  6. 12. Setkání se sv. Mikulášem
  8. 12. Swing band Dobříš – vánoční koncert
14. 12. Vánoční koncert na zámku – zazní 
např. Bachův Braniborský koncert, Bee- 
thovenova symf. č. 5, „Osudová“, nebo 
houslový trojkoncert G. P. Telemanna, 
dále skladby A. Vivaldiho a W. A. Mozarta 
a dal. 
Účinkují: symfonikové Českého rozhlasu 
a sólisté – koncertní housloví mistři SOČR: 
V. Kobrle, P. Zdvihal, P. Sochůrek a harfové 
kvarteto PRAHARP. 
Slovem provází známý moderátor Jan Po-
korný. Předprodej vstupenek v Informač-
ním středisku Dobříš od 6. 11.
16. 12. Taneční čaje

Expozice nabízí putovní výstavu Českosloven-
ské obce legionářské a historické exponáty 
a fotografie ze sbírky Muzea města Dobříše.
Program:
• Úvodní slovo: Samostatný stát – naplněné 

naděje?
Přednáší PhDr. Jan Bureš, Ph.D. – historik 
a  politolog, vystudoval Filozofickou fakultu 
Univerzity Karlovy. Věnuje se výzkumu moder-
ní historie a současnosti české politiky, českého 
ústavního systému, parlamentarismu a politické 
kultury, vývoje komunistických režimů a proble-
matice politické změny (přechody k demokracii, 
revoluce). V současnosti zastává funkci prorek-
tora Metropolitní univerzity Praha, vyučuje také 
na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši.
• Prezentace knih Petra Kadlece „Ještě není 

konec, bojujeme dál“ a „Za velké války 
v Novém Kníně“.

• Hudební doprovod: MUDr. Antonín Nedví-
dek a přátelé a Dobříšský pokleslý orche-
str lidových nástrojů.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 
15. listopadu 2018 od 18 hod. Výstava potrvá 
do čtvrtka 20. 12. Otevřeno: Po–Čt 8.30–16 
hod., Ne 14–16 hod. Pátek a sobota zavřeno! 
Vstup zdarma!

 � 16. 11. Michal Pavlíček a Trio – koncert k no-
vému albu Pošli to tam

Kytarový virtuos 
a skladatel Mi-
chal Pavlíček 
vydává album 
autorských pís-
ní Pošli to tam. 
Pro spolupráci 
oslovil jak pro-
věřené umělce 
– Müllera, Na-
čevu, Třešňáka, 
Hedla, Horáčka 
ad. – tak na-
prosté nováčky. 
Jedním z nich je 
zpěvačka Milly 

Honsová, která bude zároveň hostem na jeho 
podzimním a jarním turné. Michal Pavlíček se-
stavil novinkové autorské album v duchu své-
ho vnímání hudby jako svobodného horizontu 
bez hranic a stylových omezení. Sousedí zde 
tedy skladby různorodé, postavené tu na sólo-
vé kytaře, jinde na vokálu. Vybrané písně z alba 
a další Pavlíčkovy kusy zaznějí i na chystaných 
koncertech, na kterých ho kromě zmíněné Milly 
Honsové doprovodí i Trio: Martin Ivan na basu, 
Michal Daněk na bicí a Michal Nejtek na klávesy. 
Každý rok se snažíme připomenout výročí 17. listo-
padu prostřednictvím neformálního kulturního po-
činu či setkáním s osobností ideově a lidsky s tímto 
svátkem spojenou. Náš letošní host Michal Pavlíček 
je člověkem, který svou tvorbou a životními postoji 
naplňuje tuto myšlenku měrou vrchovatou.
Jako bonus navíc po hlavním programu vystou-
pí i Michal Pavlíček ml. s kapelou Gang Ala 
Basta. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 16. listopa-
du od 20 hod. Vstupné: 250 Kč (předprodej); 
280 Kč (na místě); 220 Kč zvýhodněné vstup-
né (studenti do 26 let, senioři a ZTP – prodej 
na místě po předložení dokladu). Předprodej 
vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš. Rezer-
vace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou 
z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

 � 30. 11. Poletíme? CHCE TO TOUR – nadupaný 
dvouhodinový koncert k nové desce „Chce 
to hit!“

Brněnská parta Poletíme? je žánrově pestroba-
revnou přehlídkou, v jejímž rukopisu nechybí 
punk, folk, šanson, country ani rock. Velkou mě-
rou se na originálním stylu podepsal lídr a hlav-
ní mozek formace Rudolf Brančovský, který je 
autorem většiny materiálu i k jejich páté desce 
„Chce to hit!“ a především pak skvělých, mnoh-
dy absurdně geniálních textů.
Recenzenti se vzácně shodují na tom, že kouz-
lo hudby brněnské party tkví v instrumentálně 
bohatém zvuku, nápaditých kompozicích a ori-
ginálním rafinovaném textu s nekonečnou dáv-
kou osobitého humoru. A toho je nám třeba… 

Poletíme? už dlouhodobě patří k nejoriginálněj-
ším, nejzábavnějším a koncertně nejživějším ka-
pelám u nás. Na Dobříši hrají poprvé. Těšíme se 
a věříme, že to bude povedená premiéra.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 30. 11. od 
20.30 hod. Vstupné: 240 Kč (předprodej); 
280  Kč (na místě). Předprodej vstupenek 
v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace vstupe-
nek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na 
tel.: 318 521 302.

 � 25. 11. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na 
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovací-
ho spolku Dobříš. 
Společenský sál KD Dobříš, neděle 25. 11. 
od 17 hod., vstupné dobrovolné.

Archiv a depozit Muzea města Dobříše 
Nový kontakt: Mgr. Roman Brejcha, 
tel. 778 533 161, 
e-mail: brejcha.muzeum@dobris.net
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Blahopřání

Dne 3. 11. 2018 oslaví paní Marie Poláková 
z  Dobříše krásných 90 let. Vše nejlepší a hod-
ně zdraví přejí synové Pavel a Jirka s rodinami, 
vnuci a vnučka s rodinami a pravnoučata Kuba, 
Anička, Terezka, Johanka, Davídek, Alex, Domi-
nik a Adámek.

Pavel Polák

Vzpomínky

Dne 8. 10. 2018 ve věku 
84  let naposledy do-
tlouklo srdce paní Marie 
Hrabákové, bývalé uči-
telky a  ředitelky MŠ na 
Krásném životě. Kdo jste 
ji znali a měli rádi, prosím 
zavzpomínejte s námi na 
její památku, neboť, jak 

řekl František Hrubín: „ Kdo v srdci žije – neumírá…“
Rodina

Dne 28. 11. 2018 uplyne 
25 let, kdy nás navždy 
opustil pan Karel Kolář 
z Chramišť.

Stále vzpomínají 
manželka Anežka 

a synové  Vladimír 
a Karel s rodinami.

Vzpomeňte s námi, kdo 
jste znal a měl rád naši 
milou maminku, paní 
Marii Vohralíkovou. 27. 
11. 2018 to bude již 5 let, 
kdy nás navždy opustila, 
ale v našich vzpomín-
kách a  srdcích stále zů-
stává.

Dcery Liliana a Ivana 
s rodinami.

Cimbálová muzika 
ve Svatém Poli
Srdečně vás zveme na předvánoční posezení 
s cimbálovou muzikou u dobrého vína a zvěři-
nových specialit. Dne 8. 12. od 19 hod., před-
prodej vstupenek od 20. 11. na tel.: 602 459 210.

p. Švagr

Myslivecká 
Svatohubertská zábava
Srdečně vás zveme dne 17. 11. od 20 hod. na 
tradiční mysliveckou zábavu s bohatou zvěřino-
vou tombolou. V kulturním domě Rybníky vám 
k tanci a poslechu zahraje skupina Signál. Před-
prodej vstupenek od 11. 11. v restauraci Rybní-
ky, tel.: 731 911 973, Petr Šimek. Vstup 130 Kč.

Srdečně zvou myslivci Drhovy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

9. benefi ční koncert
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a dobříšská farnost zvou všechny milovníky hudby na 
9. benefi ční „Koncert pro varhany“ pořádaný dne 18. listopadu v Zrcadlovém sále dobříšského 
zámku od 19 hod. 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Rodinné centrum Dobříšek pro vás připravuje 
tradiční lampionový průvod pohádkovým le-
sem na sobotu 3. 11. Přijďte společně s dětmi na 
podvečerní vycházku za svitu lampionů. Průvod 
pohádkovým lesem započne u bran anglického 
parku. 
Pro příznivce koncertů je připraven na 18. 11. 
benefi ční koncert pro obnovu dobříšských var-
han v kostele Nejsvětější Trojice, který se koná 
v Zrcadlovém sále zámku Dobříš od 19 hodin. 
Koncert se ponese v duchu odkazu památky 
šoa a na programu zazní skladby českých a te-
rezínských židovských skladatelů v podání vi-
oloncellového Dua Brikcius – Anna a František 
Brikciusovi. 
V chodbě před návštěvním centrem si budou 
moci návštěvníci prohlédnout výstavu k výročí 
100 let vzniku Československé republiky a pře-

číst si podrobnosti o rozpadu Rakousko-uherské 
monarchie.
Návštěvníky anglického parku bychom chtěli 
upozornit, že návštěvní doba je od listopadu 
do března 8–16 hod.
Od 21. 11. budou v prodeji vstupenky na Čes-
kou mši vánoční J. J. Ryby (22. 12.).

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program na podzim a zimu 2018
5. 10. – 31. 12. 2018 – Šlechta v boji za čes-
kou státnost. Výstava – Galerie JCM
3. 11. Lampionový průvod v anglickém 
parku
18. 11. Benefi ční koncert – Památka šoa
1. 12. Vánoční koncert – Vratislav Kříž
1.–22. 12. Adventní prohlídky
8. 12. Adventní trhy na nádvoří zámku
14. 12. Vánoční koncert – KS Dobříš
16. 12. Benefi ční večer NF Zdeňky Žádníkové
22. 12. Česká mše vánoční – J. J. Ryba

DUO BRIKCIUS
Violoncellisté, sourozenci Anna Brikciusová 
a  František Brikcius (Duo Brikcius), uvedou 
skladby pro dvě violoncella. Koncert pro dvě 
violoncella od francouzského skladatele Fra-
nçoise Couperina (1668–1733), Skladbu pro 
dvě violoncella českého skladatele Bohuslava 
Martinů (1890–1959), Duo „terezínského“ židov-
ského skladatele Gideona Kleina (1919–1945), 
napsané krátce před 2. světovou válkou, jehož 
druhá věta zůstává symbolicky „Incompiuto“. 
Duo a další skladby Gideona Kleina byly pro-
pagovány a revidovány skladatelem Vojtěchem 
Saudkem (1951–2003), prasynovcem Franze 
Kafky. Dále pak Duo pour 2 violoncelles op. 53 
n°1 od francouzského skladatele německého 
původu Jacquesa Off enbacha (1819–1880) 
a  skladbu Mosty / Bridges pro dvě violoncella 
české skladatelky a varhanice Ireny Kosíkové, ži-
jící ve Francii, věnovanou švýcarskému staviteli 
mostů Toni Rüttimannovi. Jako přídavek zahraje 
Duo Brikcius úpravu skladby Presto od českého 
skladatele Leoše Janáčka (1854–1928).

České violoncellové Duo Brikcius se věnuje stu-
diu a koncertnímu provedení děl napsaných 
pro dvě violoncella, rozšíření znalosti součas-
ného publika o díla méně známá, zachování 
tradice již známých děl, inspiraci současných 
skladatelů (bez ohledu na národnost či věk) 
k tvorbě hudby pro Duo Brikcius, prezentaci 
české hudby v  zahraničí, propagaci tvorby ži-
dovských-terezínských skladatelů a přinášení 
radosti z hudby.
Duo Brikcius vystoupilo na mnoha festivalech 
(např. Chotěbořské jaro, Boskovice, Baščaršijske 
noći, Duo Brikcius – 2 Cellos Tour, Dvořákův fes-
tival, Evropské dny židovské kultury, Století an-
dělů a ďáblů v Pošumaví, Daniel Pearl Music Fes-
tival, Festival Culturel International de Musique 
Symphonique, Festival Brikcius, Festival Smeta-
novské dny, Festival Baroko v krvi, Bach Festival 
Gers) jak v České republice, tak i v zahraničí (Al-
žírsko, Bosna a Hercegovina, Francie, Německo, 
Polsko, Švédsko, Turecko a Velká Británie). Dal-
ší podrobnosti jsou k dispozici na webových 
stránkách www.Brikcius.com.
V celoroční nabídce benefi čních „Koncertů pro 
varhany“ byl tento koncert uveden se skladba-
mi českých a terezínských židovských sklada-
telů. Pro velikou časovou vytíženost interpretů 
je program sestaven z repertoáru připravo-
vaného pro 7. ročník cyklu koncertů komorní 
hudby „Festival Brikcius“, pořádaného ve dnech 
14.–16. listopadu 2018 v Praze. 
Dobrovolné vstupné je určeno pro obnovu 
dobříšských varhan.

Ivo Kylar
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Sport na „starce“

Naše škola se každoročně účastní soutěží-
-turnajů v rámci školní ligy i akcí mimo ni. Sa-
mozřejmostí je snaha o dosažení co nejlepších 
výsledků, proto se na soutěže intenzivně při-
pravujeme. Nicméně prioritou pro nás zůstává 
zájem a radost žáků z pohybu a hry samotné. 
Důležitou roli hraje vzájemná komunikace, spo-
lupráce učitelů 1. a 2. stupně a podpora vedení 
školy.
Začátkem roku si žáci mohou vybrat ze široké 
škály sportovních kroužků. V průběhu školní-
ho roku každoročně jezdíme na sportovní kur-
zy, kde si žáci vyzkoušejí mnohdy i netradiční 
sportovní disciplíny. Samozřejmostí je i lyžařský 
výcvik 7. ročníků a možnost lyžařské výuky na 
1. stupni v rámci školy v přírodě.
Mezi další sportovní aktivity školy patří pořádá-
ní turnajů v rámci tříd a dobříšských škol. Tradič-
ní jsou turnaje ve vybíjené, volejbalu nebo bas-
ketbalu. V hodinách tělesné výchovy využíváme 
zimního stadionu pro výuku bruslení, již mají 
děti zcela zdarma. Zpestřením pro žáky prvního 
stupně je mimo jiné každoroční plavecká výuka 
v příbramském bazénu.
Za zmínku také stojí navrácení okresního kola 
gymnastiky mezi každoročně pořádané soutě-
že. Byla to právě naše škola, která se rozhodla 
gymnastickou soutěž po delší odmlce znovu 
uspořádat. Díky pozitivním ohlasům zúčastně-
ných škol hodláme v pořádání této soutěže po-
kračovat a těšíme se, co nám letošní gymnastika 
přinese.
Naše škola se také zapojila do projektu Sazka 
olympijský víceboj, jehož cílem je podporovat 
pohyb u dětí. V hodinách TV jsou žáci testová-
ni v jednotlivých dovednostech a výsledky jsou 
pravidelně zpracovávány. V rámci tohoto projek-
tu jsme již zaznamenali první výraznější úspěch 
v podobě stříbrné medaile žáka naší školy.
Výsledky našich žáků však nezůstávají jen na 
úrovni okrskových soutěží, ale daří se nám 
postupovat i dále. Nejvíce si ceníme 3. místa 
v  krajském kole florbalové soutěže chlapců 
8.  a  9.  ročníků. Dále se nám daří i na soutě-
žích v orientačním běhu, kde naši žáci obsadili 
1. místo v krajském přeboru.
Přestože je to pro nás veliký úspěch, řídíme se 
heslem, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 
A když nemůžeš, tak přidej. 

Kolektiv tělocvikářů „starky“

1. místo v okrese – Pohár 
hejtmana Středočeského kraje 
ve florbalu

Naše škola obhájila prvenství v turnaji o Pohár 
hejtmana Středočeského kraje ve florbalu. Le-
tos již proběhl 12. ročník, kterého se zúčastnilo 
čtrnáct týmů. Naši hráči postoupili ze skupiny 
a v semifinále si náš kapitán Ondřej Panuška vy-
losoval tým 2. ZŠ Dobříš. Derby začalo bojovnou 
náladou, která se proměnila v radost našich hrá-
čů, kteří tento zápas vyhráli 3:0. Následovalo po-
slední utkání o první místo a ani tady naši hráči 
nezklamali a tým Březnice porazili 4:1. O tento 
úspěch se zasloužili žáci: Ondřej Panuška, Vero-
nika Pallová, Lukáš Micka, Petra Brožíková, Se-
bastian Jager, Matyáš Karas, Filip Šantora a An-
tonín Panuška, který byl zároveň nejmladším 
účastníkem turnaje. Pro tyto hráče je připravena 
vstupenka do krajského kola, kde jim budeme 
držet palce.

V. Petrásková

Do lesa s lesníkem

Tak se jmenuje projekt Nadace dřevo pro život, 
který pro nás tato nadace uspořádala 9. října ve 
spolupráci se společností Colloredo-Mannsfeld 
a  městem Dobříš. Půldenní interaktivní pro-
gram v lese v Polesí sv. Anny nám, žákům třetích 
a  čtvrtých tříd, přiblížil les očima lesníka. Na 
šesti stanovištích nás provázeli lesníci, vyškolení 
lesní pedagogové z řad převážně zaměstnanců 
Lesů České republiky, s.p., zaměstnanci Ústavu 
pro hospodářskou úpravu lesa a VHS Dobříš, 
spol. s r.o. Seznámili jsme se s vývojem lesa od 
semínka až po dospělý strom a zároveň poznali 
dřevo jako obnovitelnou surovinu pro každo-
denní využití. Aktivně jsme se zapojili do sázení 
sazenic stromků, měřili jsme lesnickými přístroji, 
poznali jsme, jak se v lese těží. Každá ze šesti tříd 
si s pomocí vyrobila dřevěnou houpačku, kterou 
nyní máme ve škole.
V lese se nám moc líbilo a děkujeme.

Žáci třetích a čtvrtých tříd

Volby v Trnce 
třikrát jinak
Říjen byl měsícem voleb-
ním a volbami se tento mě-

síc naplno žilo i v Trnce. Protože se aktuálním 
tématům (zvláště pak těm, která se týkají naše-
ho bezprostředního okolí) věnujeme i během 
výuky, také tentokrát se žáci z Trnky seznámili 
s  fungováním zastupitelské demokracie te-
oreticky i prakticky. Ve třetí třídě se věnovali 
otázkám, které si sami položili – jak, proč, kdy 
a kde se v komunálních volbách volí, kdo může 
volit a být volen, a také tomu, jak strany a hnu-
tí oslovují voliče. Nakonec si děti samy zkusily 
vytvořit volební leták se třemi body progra-
mu toho, co by chtěly ve své obci zlepšit. Ve 
čtvrté a páté třídě byla tématem předvolební 
kampaň, vedla se diskuze nad volebními letá-
ky uskupení, která se ucházela o přízeň voličů 
v Dobříši a okolí. Za pomoci sehrané scénky se 
děti seznamovaly s děním ve volební místnosti, 
staly se členy volební komise nebo se snažily 
podobně jako třeťáci stanovit priority ke zlep-
šení života v obci.

Po teoretickém úvodu nastal čas vyzkoušet 
si volby takříkajíc naostro. Vhodnou příleži-
tostí byl živý chameleon, který od října dělá 
v ředitelně společnost paní ředitelce a zatím 
nedostal žádné jméno. Proto jsme v Trnce 
uspořádali „Volby jména pro chameleona“. 
Každý žák mohl (ale nemusel) nominovat svůj 
návrh. Z těchto návrhů z voleb ve třídě vzešlo 
dvanáct jmen (z každé třídy čtyři s nejvyšším 
počtem hlasů) a v dalším kole se pak svobod-
ně a dobrovolně hlasovalo o vítězném návrhu. 
Na předních příčkách se umístila jména Vět-
vík, Gejmr a Melounek, rekordních 26 hlasů 
však získalo jméno Chamík, které bylo pak 
během velké přestávky na zahradě slavnostně 
vyhlášeno.
A aby se nabyté znalosti zúročily dokonale, 
v půlce října se ve vestibulu školy objevila kra-
bice, do které mohli žáci vhazovat své návrhy 
na pojmenování nového regionálního školního 
časopisu, jehož vznik zaštiťuje MAS Brdy–Vltava 
a do něhož se ZŠ Trnka rozhodla po novém roce 
také přispívat.

Adéla Sauerová

Kontakty 

Městská policie Dobříš, 
Mírové náměstí 230, Dobříš

telefon pevná linka: 
318 533 391, 318 521 158 

mobil: 602 370 677
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Projekt 72 hodin

ZŠ Lidická v Dobříši se již po-
několikáté zapojila do celore-

publikového projektu 72 hodin. Cílem projektu 
je vytvořit a realizovat aktivity, které pomohou 
druhým, přírodě či našemu okolí. Nejprve žáci 
společně s učiteli vyrazili na celodenní vycházku 
spojenou se sběrem kaštanů, žaludů a bukvic, ty 
potom předali myslivcům na Polesí Svaté Anny, 
kteří jimi nakrmí jeleny a další lesní zvěř. Den byl 
zakončen návštěvou dobříšského rybářství. 
Vyvrcholením projektu byl pátek 12. 10. Tento 
den si žáci připomněli, jak je důležité třídění 
odpadu, proč není pěkné, když lidé odhazují od-
padky, a co by se stalo s přírodou, kdybychom ji 
nechránili. Poté děti prošly místa v blízkém okolí 
školy, vysbíraly zde odpadky a uklidily školní dvůr a prostor před školou. 
Ještěže máme šikovné a pracovité žáky, kterým není jedno, jak to v našem městě vypadá. A když 
k tomu přidáme i hezký pocit z odvedené společné práce na čerstvém vzduchu, můžeme s jistotou 
říci, že se nám vyplatilo trochu se zapotit.

Mgr. M. Fejtová Krajská

Cyklistické závody

Ve středu 19. 9. jsme se vydali do Příbrami na 
dopravní hřiště, kde jsme se zúčastnili cyklis-
tických závodů. Setkali jsme se s řadou našich 
spolužáků z celého okresu. Na akci nás přivítal 
vedoucí dopravního hřiště, členové příbramské 
policie, zdravotníci a zaměstnanci autoškoly. Ti 
nám připravili zajímavé dopoledne.
Čekaly nás čtyři disciplíny, které hodnotili vyško-
lení odborníci. Děti si vyzkoušely řízení v pro-
vozu, dále jízdu ve slalomu, ošetření raněného 
a závěrečný test.
Abychom se ze všeho vzpamatovali, čekalo na 
nás občerstvení v podobě pití a dobré sekané 
s chlebem. To se nám líbilo nejvíc.
Na závěr byli vyhlášeni vítězové jednotlivých 
disciplín. Odměna byla bohatá, dostalo se na ka-
ždého. V kategorii mladších žákyň vyhrála naše 

Terezka N. Mladší družstvo se umístilo na 2. místě a starší na 4. místě.
Děkujeme za krásné dopoledne a těšíme se na příští rok.

Žáci ZŠ Dobříš

Rekonstrukce SOU Hluboš 
v odloučeném pracovišti Dobříš 
dokončena

V novém školním roce nastoupili žáci odloučené-
ho pracoviště na Dobříši do zrekonstruovaných 
budov školy. Předmětem rekonstrukce bylo sní-
žení energetické náročnosti všech objektů. Rea-
lizovanými opatřeními byla výměna stávajících 
dřevěných oken a dveří za plastová s termoizo-
lačním zasklením, zateplení obvodových stěn 
(ETICS), zateplení stropních konstrukcí a osazení 
větracích jednotek s rekuperací do prostorů ur-
čených pro výuku. Současně se podařilo opravit 
vstup do budovy teorie V  Lipkách, rozvod vody 
do učeben a dalšími stavebními úpravami vy-
budovat WC pro osoby s  omezenou schopností 
pohybu a orientace. Cílem těchto opatření bylo 
dosažení lepších podmínek pro vzdělávání a op-
timalizace provozu energetického hospodářství 
objektu a dále snížení provozních nákladů a zvý-
šení užitné hodnoty budov. 
Projekt byl spolufi nancován Evropskou unií – 
Fondem soudržnosti, v rámci Operačního pro-
gramu Životní prostředí, a Středočeským krajem.
Všechny zveme na prohlídku školy v rámci 
dnů otevřených dveří:
 23. 11. 2018 pátek 8–17 hod.
 11. 1. 2019 pátek 8–17 hod.
 12. 1. 2019 sobota 8–12 hod.

Ing. Oldřich Půlkrábek

Jedním z nich je Atletika pro 
děti – cílem je děti herní formou 

naučit základy jednotlivých atletických disciplín 
(hod, skok, běh – sprint, vytrvalost). Dalším je 
projekt Asociace školních sportovních klubů 
„Sportuj ve škole“. Děti zapojené do tohoto 
projektu poznají základy míčových her (fotbal, 
basketbal, házená, volejbal, rugby, lední hokej 
– bruslení). V naší škole tuto možnost mají žáci 
2. a 3. ročníků, kteří navštěvují školní družinu.
Zúčastnili jsme se také akce Dobříš v pohybu… 
děti si v prostorách tělocvičny vyzkoušely opičí 
dráhu, základy minivolejbalu, fl orbalu a atletiky.
V září, téměř ihned po začátku školního roku, se 
sportovní třídy 5. a 6. ročníků tradičně vypravily 
na adaptačně-sportovní kurzy.
Pátý ročník zavítal do areálu na Nové Živohošti. 
Žáci si zde vyzkoušeli řadu netradičních aktivit 
– orientační běh, střelbu ze vzduchové pušky, 
softball, frisbee, vodní aktivity (windsurfi ng 
a paddlebording) – a také poznali nové spolužá-
ky, se kterými výborně spolupracovali.
Šestá třída vyrazila do Českých Budějovic, kde si 

vyzkoušela nejen orientační běh, turnaj ve fris-
bee a softballu, základy raftingu a paddleboar-
dingu na divoké vodě, ale také discgolf a řadu 
teambuildingových her.

Oba kurzy se náramně povedly, počasí přálo 
a žáci si tak všechny aktivity užili na 100 %.
Sportovní aktivity školní sportovní ligy se také 
pomalu, ale jistě rozbíhají
První akcí byl přespolní běh, který se konal v are-
álu Nového rybníka v Příbrami. Naše škola obsa-
dila konečné 4. místo v konkurenci základních 
škol příbramského okresu. 
Dalším sportem, který se v lize objevil, byl mi-

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila 
do několika sportovních projektů

nifotbal. Kluci reprezentující naší školu hladce 
prošli okrskovým kolem a v okresním turnaji 
obsadili krásné 3. místo!
Florbal, který odehrál již dva turnaje, nezůstává 
v dosažených výsledcích příliš pozadu. Smíšené 
družstvo kluků a holek ze 4. a 5. tříd odsadilo po 
hezkých výkonech konečné 3. místo v Poháru 
hejtmana Středočeského kraje. Naše škola je 
také zapojena do projektu Českého fl orbalu – 
ČEPS Cup. Dívky již odehrály svůj turnaj a v kon-
kurenci škol z okresu Rakovník, Kladno, Beroun 
a Příbram obsadily také krásné 3. místo! 
Všem reprezentujícím hráčů gratulujeme a dou-
fáme, že stejně úspěšná budou i nadcházející 
sportovní klání.
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Halloween 4. 11. od 15 hod.
A je to tady! Halloween párty bude ve Skřítkově 
i tento rok!
Společně si ho užijeme v neděli 4. 11. od 15 hod. 
Můžete se těšit na skvělý program, soutěže, dis-
co a výborné občerstvení. Nezapomeňte přijít 
v halloweenských kostýmech. Těšíme se na vás.
rezervace míst na www.skritkov.com.

Jarmark HAND MADE 16. 11. od 15 hod.
Víte, kolik lidí v našem regionu něco hezkého 
tvoří? 
My neznáme počet těchto šikovných lidí… ale 
malou skupinku jsme oslovili a připravujeme 
pro vás Jarmark HAND MADE, který se uskuteční 
16. 11. od 15 hod.
Můžete se těšit na originální a jedinečné ob-
lečení pro děti, dárkové předměty – brože, 
záložky, dekorace, náušnice, látkové hračky, 
polštáře, bytové doplňky, mýdla a mnoho 
dalšího. Součástí jarmarku bude i mini dílnič-
ka u stolečku Rukama Nohama, kde si (nejen) 
děti můžou něco hezkého vytvořit. A celý 
prodej u stolečku Srdeční záležitosti půjde 
na zvířátka. 
Přijde a nakupte krásné dárky nejen k Vánocům.

Seminář: Rodiče v právu – do nemocnice in-
formovaně 10. 11. od 10 hod.
Znáte svá práva a práva vašich dětí při po-
skytování zdravotní péče a během hospita-
lizace? 
Co je to právo na informovaný souhlas? Má dítě 
právo na přítomnost rodiče? Je možný dopro-
vod dítěte při jeho hospitalizaci? Kdo rozhoduje 
za dítě a kdo je za něj odpovědný?

Seminář trvá dvě až tři hodiny. V první části se 
dozvíte obecné informace o legislativě ČR ve 
vztahu k právům pacientů.
Druhá část, která trvá hodinu až dvě, podle zá-
jmu, se skládá z široké oblasti témat, ze kterých 
vybereme to, co účastníky zajímá:
– Těhotenství a zásahy do něj (Jaká vyšetření 

mohu/musím podstoupit?)
– Porod (Přirozený a bez zásahů, dříve vyslove-

né přání, poporodní separace, ambulantní či 
domácí porod a legislativa.)

– Hospitalizace s dítětem (Kdy mohu být se 
svým dítětem v nemocnici a kdo mne může 
zastoupit?)

– Kontakt s pediatrem (Odmítnutí přijetí do 
péče, vyřazení z péče, hlášení neočkujících na 
OSPOD a hygienu.)

– Jak postupovat v případě, že chci podat stíž-
nost na nemocnici?

– Kam se obrátit o pomoc v akutní situaci, kdy 
mi je bráněno v kontaktu s dítětem?

– EBM, medicína založená na důkazech – do-
poručené postupy WHO a proč se rozcházejí 
s praxí v mnohých nemocnicích

– Kdo má odpovědnost za dítě v nemocnici?
Povídat si s vámi bude: Ágnes Němečková, Juno 
Moneta, z.s.
Cena semináře je 250 Kč za osobu s volným vstu-
pem pro jedno dítě do herny, další dítě 60 Kč.
Kapacita je 14 osob. 

Přihlášky a více info na www.skritkov.com nebo 
na tel. 774 314 249.
Těšíme se na vás.

Ing. Anna Englártová, 
Skřítkov – dětský svět zábavy

Listopad 
v Dobříšku 

Prezentaci některých kroužků Dobříšku uvidíte 
na výstavě Dobříšek se představuje, která bude 
k vidění ve foyer Pastoračního centra Sv. Tomáše 
od 19. 11. až do poloviny prosince. Přijďte se 
inspirovat. Uvidíte pletená, výtvarná a keramic-
ká díla z tvorby dětí i dospělých. Blíží se Mikuláš 
a čerti budou chodit. Víte, proč si nebrat čerta na 
pomoc, když vás dítě neposlouchá? 

Mimořádné akce:
Proč nestrašit děti čertem – čtvrtek 22. 11. od 
18 hod. v RC Dobříšek
Rezervace nutné. Přihlášky a informace: Petra 
Štochlová, tel.: 603 199 265, e-mail: info@dob-
risek.cz
Lampionový průvod – sobota 3. 11. od 
17 hod. v anglickém parku na zámku Dobříš
Přijďte se projít pohádkovým lesem. Fabián, 
vodník, čarodějnice i další bytosti se na vás již 
těší. 

Vybíráme z pravidelných programů
Mistr Paleta: úterý 19–21 hod.
s akademickým malířem Miro Pogranem. Ne-
váhejte a vezměte štětec do ruky! Není nutné 
umět malovat. Jde o možnost vlastního vyjádře-
ní, nikoli podávání výkonů. Aneb co jsme nestih-
li v mládí, můžeme dohnat jako rodiče či praro-
diče. Otevřeno všem bez rozdílu věku a pohlaví. 

Hrajeme si bez maminky – stále máme volná 
místa a možno se přihlásit 
Adaptační program pro děti od 2,5 roku do 4 let 
– nově až 4× týdně Po–Čt 8–12 hod. 
Hrajeme si společně – Pá 10–11 hod. s Marií 
Kulhavou – cvičení, divadélko
PC nejen pro seniory a seniorky – Út 8.30 
–9.30 hod.
Rezervace nebo předchozí přihlášení nutné. Při-
hlášky a informace: Kateřina Nekvapilová, tel.: 
608 906 559, info@dobrisek.cz
Angličtina s hlídáním – Čt 10–11 hod. a 11–12 
hod. 
Francouzština s hlídáním dětí – St 17–18 hod.

Přihlášky prostřednictvím Google formuláře  
nebo na info@dobrisek.cz
Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče 
Cvičení pro těhotné s poradenstvím – Pá 17–
18.30 hod. 
Předporodní kurz pro páry, dle domluvy pát-
ky 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. 
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. 

Petra Sofie Haken

Listopadový program ve Skřítkově

Návštěva studentů z německého 
Quedlinburgu na gymnáziu 
v Dobříši

Na začátku letošního školního roku nás navštívi-
li němečtí studenti, které jsme poznali už v dub-
nu 2018 při naší návštěvě v Quedlinburgu. A co 
jsme pro ně v týdnu od 10. do 14. 9. přichystali?

Pondělí 10. 9.
První dojem je jistě důležitý, a tak jsme si dali zále-
žet na občerstvení, které jsme pro hosty připravili 
v aule naší školy. Po přivítání, uvítacím proslovu 
pana ředitele a prvních nesmělých rozhovorech 
jsme si německé přátele odvezli domů. Tady jsme 
také většinou strávili první večer, protože i rodiče 
a sourozenci chtěli naše hosty poznat.
Úterý 11. 9.
V úterý ráno jsme se vydali autobusem do Tá-
bora, kde nás čekala prohlídka města. Kromě 
výkladu v češtině měli naši hosté možnost po-
slechnout si vše také německy. Dozvěděli jsme 
se mnoho zajímavých informací o historii města 
a stavebních stylech. Po návratu z Tábora jsme 
pracovali ve škole na projektech, které se týkaly 
architektonických slohů.
Středa 12. 9.
Dopoledne jsme navštívili skanzen ve Vysokém 
Chlumci – muzeum vesnických staveb střední-
ho Povltaví. Z Vysokého Chlumce jsme jeli na 
Svatou Horu u Příbrami, kde nás areálem pro-
vedla milá průvodkyně. Zavedla nás do hlavní 
baziliky, jednotlivých kaplí a na Svatohorské 
schody. Po návratu jsme ve škole dokončili pro-
jekty a následovala naše kreativní práce. Sami 
jsme se na chvíli stali architekty a vytvářeli mi-
niaturní stavby.
Čtvrtek 13. 9.
Ráno jsme navštívili dobříšský zámek a poté 
jsme si užili příjemné sportovní dopoledne – za-
hráli jsme si společně fotbal a volejbal. Po obědě 
jsme prezentovali vytvořené projekty (připrave-
né v angličtině) a pak už nás čekal jen rozlučko-
vý večírek. Mimo jiné jsme našim hostům před-
vedli, jak skvěle se u nás tančí.
Pátek 14. 9.
Ráno se quedlinburgští přátelé rozloučili s hos-
titelskými rodinami a pak jsme vyrazili do Prahy. 
Zde jsme zhlédli významné pražské památky, 
prošli jsme se od Hradčan přes Karlův most až 
na náměstí Republiky – ale potom jsme se mu-
seli rozloučit i my.
Jak nám, tak německým studentům se připrave-
ný program líbil. Byl pestrý také díky tomu, že 
jsme mohli využít finanční dotaci Česko-němec-
kého fondu budoucnosti. Věříme, že nám všem 
zůstanou na tento týden krásné vzpomínky.

Studenti sexty a septimy 
Gymnázia K. Čapka v Dobříši
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MAS Brdy–Vltava vypisuje další dotace 

Proběhlo již třetí společné setkání pracovních 
skupin Místního akčního plánu rozvoje 
vzdělávání ORP Dobříš II

Ve čtvrtek 11. 10. se v areálu Centra aplikova-
ného výzkumu Dobříš sešli zástupci pracovní 
skupiny pro rozvoj čtenářské gramotnosti, ma-
tematické gramotnosti a polytechniky, pracovní 
skupiny pro rovné příležitosti a pro posilování 
vztahu dětí a žáků k místu, kde žijí. Jako první 
jsme diskutovali výstupy ze sociodemogra-
fi cké studie v kontextu plánování potřeb škol 
v  regionu, kdy v území bude chybět minimál-
ně 10  kmenových tříd (2 pro první stupeň ZŠ 
a 8 pro stupeň druhý). Žáci 8. a 9. tříd základních 

škol v Dobříši budou po novém roce hledat Příběhy našich sousedů. Tuto implementační aktivitu 
realizujeme ve spolupráci s organizací Post Bellum. Zástupci CAVD prezentovali stavebnici-odráže-
dlo, kterou bychom rádi v prosinci 2018 nadělili prvním sedmi školám pod stromeček. Další budou 
následovat po Novém roce. Do konce roku 2018 plánujeme z projektu podpořit zapojené organi-
zace formou divadelního kroužku, regionálního školního časopisu, exkurzí a pořízením stavebnic 
v polytechnickém vzdělávání – jedná se v souhrnu o částku přibližně 250 000 Kč.

Za realizační tým MAP 
Lucie Bubancová a Kateřina Boukalová

Můj život s Alzheimerem…
Sedím bezvládně v čekárně, v ruce verdikt od doktora a abso-
lutně netuším, co mám dělat. Pacienti s Parkinsonovou cho-
robou chodí kolem mě na kapačky a já se pomalu probouzím 
ze snu. I v téhle situaci mě zaráží fakt, že tu kolem nejsou jen 
lidé staří, ale dost často mnohem mladší, než jsem já. Hlavou 
mi probíhá spousta myšlenek, mezi nimi i ta, kterou si položí 
snad každý – proč právě moje máma? Sleduju tu svoji mamin-
ku, drobnou, hodnou, milou osobu a je mi do breku. Nemůžu 
před ní ale brečet. Chtěla jsem „to“ mít potvrzené? Chtěla. Teď 

to tedy mám černé na bílém. Je to sice kruté, ale postupně si uvědomuji, že není nic horšího než 
nejistota – to radši jistota, ať je sebehorší. Jedině tak jí totiž můžu pomoci. A tak se učím novému 
přístupu. Učím se tomu, že vše, co máma zmateně říká a dělá, to vše není proto, že by byla zlá. To za 
ni dělá „ten Němec“. (Vzpomínky paní J., jejíž maminka má Alzheimerovu nemoc.)
Vyrovnat se s tím, že můj partner, moje máma nebo můj táta trpí demencí, není vůbec jednoduché. 
A nejhorší na tom je, že v tu chvíli netuším, co mám vlastně dělat. Co zařídit, k jakému jít lékaři, nebo 
kdo mi poví, co nás teď čeká? A právě vás všechny, kteří jste se v minulosti nebo nedávno ocitli na 
této životní křižovatce, 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 15. 11., dozvíte 
se více na téma: Můj život s Alzheimerem… Konkrétní informace o projektu Neformální péče na-
leznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Hanka Bělohlávková, koordinátorka nefor-
mální péče (tel.: 731 022 091, hana.dementiaiov@gmail.com).

Veronika Maslíková

Čajovna Dobříš 
– kalendář akcí 
na listopad
Čajovna na BOoK! conu (2. a 3. 11.) jako každý rok 
budeme zásobovat čajem hráče na Fantasy víken-
du v knihovně. Čajovna má tyto dny zavřeno.
Dušičkový ženský kruh (pondělí 5. 11. 
20–23  hod.) přijměte pozvání na setkání v du-
šičkovém čase. Příroda se uložila ke spánku a my 
si dopřejeme malé zastavení v čase. Těšit se 
můžete na meditaci, masáž a rituál vzpomínky 
zesnulých. Provází Tereza Bory, vstupné 250 Kč.
Tajemství pánevního dna I. a II. (11. a 18. 11. 
9–16 hod.) Pomocí celostní metody 3×3 se nau-
číme vnímat své pánevní dno na úrovni fyzické, 
emoční a energetické. www.seminareprozeny.cz
Meditační setkání dětí (středa 14. 11. 17–19 hod.) 
Meditace je vhodná pro děti ve věku 6–12 
let. Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie, 
schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější a vy-
rovnanější. www.janaterapie.cz 
Živě z čajovny: Jirka Řehulka (čtvrtek 22. 11. 
19–21 hod.) Jirka je písničkář z Rosovic, jenž si 
své písňové texty i doprovody skládá sám. Kyta-
ra a zpěv, vstupné dobrovolné.
Přednáška PSYCHOSOMATIKA OD A DO Z (so-
bota 24. 11. 17–19 hod.) Naše tělo je nejspoleh-
livější zdroj informací k sebepoznání a sebeléče-
ní. Nemá jinou možnost, než nás napomenout 
bolestí. Přijďte zjistit, co nám tělo sděluje nemo-
cí a bolestí za poselství. Přednáší Jana Štrausová, 
vstupné 299 Kč.
Rodinné konstelace (neděle 25. 11. 9–16 hod.) 
Terapeutická metoda narovnává vše, co je 
součástí vašeho systému – např. vy a práce, vy 
a  zdraví. Pokud bychom si všechny naše vzta-
hy představili jako vlákna vycházející od nás 
k dalším lidem, dovedeme si představit i to, že 
se mnohá z těchto vláken někde na naší cestě 
zauzlovala. A konstelace jsou tu od toho, aby je 
znovu narovnaly a svázaly a daly vašim vztahům 
znovu přirozený a zdravý řád. Více informací 
a přihlášení: ivana.klimentova1@centrum.cz.
Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Proko-
povy zahrady.
Otevírací doba: čtvrtek až neděle 17–21 hod., 
www.cajovnadobris.cz

Kateřina Försterová

Mikulášská 
zábava pro děti

TJ Sokol Dobříš vás zve v sobotu 1. 12. na mi-
kulášskou zábavu pro děti do sokolovny od 
15  hod. Na děti čeká pestrý program: taneč-
ky, soutěže, vánoční tvoření, pouštění lodiček 
a psaní dopisu Ježíškovi. Společně vyčkáme pří-
chodu Mikuláše a jeho družiny a zanoříme se do 
předvánoční atmosféry.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Od 22. 10. 2018 do 11. 1. 2019 je vyhlášena 
výzva MAS na podporu neinvestičních zámě-
rů v oblasti zvyšování uplatnitelnosti osob 
ohrožených sociálním vyloučením ve spo-
lečnosti a  na trhu práce. Budou podporová-
ny nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a ak-
tivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání 
a jeho udržení, k rozvoji základních kompetencí 
za účelem snadnějšího uplatnění na trhu prá-
ce, aktivity zaměřené na zvyšování orientace 
osob v požadavcích trhu práce a realizace po-
radenských činností a  programů. Dále bude 
podporována bilanční a pracovní diagnosti-
ka (vč. ergo diagnostiky), rekvalifi kační a dal-
ší profesní vzdělávání, spolupráce lokálních 
partnerů na trhu práce, podpora fl exibilních 

forem zaměstnání a prostupného zaměstnání. 
Podpora bude realizována z Operačního pro-
gramu Zaměstnanost. 
Nabízíme bezplatné konzultace vašich zá-
měrů v kanceláři MAS Brdy–Vltava na Mírovém 
náměstí 1551, Dobříš. 
Více informací naleznete na webu www.brdy-vl-
tava.cz v sekci Výzvy. Můžete volat také na tele-
fonní číslo 605 344 750 nebo nás kontaktovat na 
e-mailu brdy-vltava@seznam.cz.

Za realizační tým Brdy–Vltava 
Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D.
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Zacvičte si bojové umění taekwondo!

Skautský rádcovský kurz 
V pátek 21. 9. jsme vyra-
zili společně s děvčaty ze 

skautského oddílu Minnehaha Dobříš 
na rádcovský kurz. Rádcovský kurz je 
víkend pro vedoucí družin ve věku 
13 a  14 let, na kterém se učí, jak vést 
schůzky. Hned na návsi v Malé Hrašti-
ci jsme hráli hru, při níž jsme si házeli 
s klubíčkem, a ten, kdo měl klubíčko, 
musel říci své jméno a zajímavost/za-
jímavosti o sobě. 
Poté vedoucí řekli, že na místo máme 
dorazit sami podle mapy. Cestou jsme 
plnili zadané úkoly, cca každých 5 mi-
nut. Na chatě České tábornické unie u Velké Lečice jsme hráli odpočinkovou hru, po které jsme se 
ubytovali a šli spát. Druhý den jsme probírali způsob vedení schůzek a přípravu programu na schůz-
ky. Odpoledne jsme dostali zadané téma, na které jsme měli vymyslet program (např. paměť, hmat, 
důvěra atd.). Večer přijela Ještěrka, která nám vyprávěla o skautingu za komunistického režimu (pří-
běhy lidí, kteří byli vězněni kvůli skautingu). Nakonec jsme hráli hru, kde jsme měli sbírat barevné 
papírky v kruhu, ve kterém nás chytali vedoucí, a za ně vyměňovat informace o programu schůzky, 
délce této schůzky a prostředí, kde se hraje. 
V neděli jsme si dělali představu o náplni nadcházející schůzky, kterou jsme následně probírali s ve-
doucími. Na závěr jsme měli sladkou tečku v cukrárně.

Za oddíl Zlatý list Kristián Š.

Moštárna Dobříš slaví 40 let
Vážení spoluobčané, naše Základní organizace ČZS Dobříš v letošním roce oslavuje vý-
znamné výročí, neboť naše moštárna byla uvedena do provozu právě před 40 lety. Od té 

doby jsme vyrobili 991 tisíc litrů moštu našim zahrádkářům i nejširší veřejnosti. Úroda je letos velmi 
dobrá, a tak předpokládáme, že se nám podaří překonat milionovou hranici.
Po odstranění závady na hydraulice lisu pokračujeme v moštování ve zkrácené době, a to každý 
pátek odpoledne od 14 do 18 hod. a celou sobotu od 8 do 18 hod.
Jako každý rok i nyní jsme pro zájemce připravili novinku. Na malém pasterizačním zařízení paste-
rizujeme jablečný mošt, který plníme do pětilitrových „Bag-in-Boxů“. Tím získáváme nový produkt, 
který má dlouhodobou trvanlivost. V menším objemu tento mošt prodáváme. 
Po ověření lihoměru pracovníky ČMI pokračujeme i v pálení kvasů a výrobě ovocné pálenky. V sou-
časné době máme sice kapacitu skladování kvasů plně obsazenu, ale počítáme s dalším přijímáním 
kvasů na pálení v závěru měsíce října. Pálenice pracuje podle potřeb zákazníků a zralosti kvasů na 
objednávku. O dalších akcích našeho spolku se dozvíte vždy z vývěsních skříněk ZO ČZS Dobříš na 
Mírovém náměstí nebo na naší moštárně v ulici Na Lukách čp. 2054.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

Přijďte si zacvičit korejské bojové umění taek-
wondo s Ge-Baek Hosin Sool, největší školou 
v ČR! Máme nejširší nabídku tréninků v Čechách 
a patříme do nejúspěšnějšího střediska talen-
tované mládeže. Minulý rok se nám již popáté 
v řadě podařilo obhájit celkové vítězství na mis-
trovství České republiky, v současné době se 
připravujeme na další ročník, který proběhne 
začátkem listopadu.
Při tréninku klademe důraz na originální hod-
noty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, 

čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vede-
me pod dozorem korejského velmistra Hwang 
Ho Yonga, jako jediní v republice nově vyuču-
jeme i  další korejská bojová umění taekkyon 
a hoppae sool.
Náš dobříšský student Adam Procházka složil 
tento rok v září zkoušky na černý pásek, I. Dan. 
Chtěli bychom mu tímto blahopřát a poděkovat 
za jeho snahu v cvičení tohoto bojového umě-
ní. Zároveň se omlouváme za chybné uvedení 
kontaktu na pana Pavla Štěpa, jehož trenérská 
činnost byla v naší škole ukončena. Nově proto 
v případě potřeby prosím kontaktujte mistra 
Martina Zámečníka, tel. 603 302 739.
Přidejte se a vyzkoušejte si s námi tréninky bez-
platně po celý měsíc! Přihlásit se můžete kdykoli 
během roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. 
Najdete nás jak v tělocvičně u „staré školy“ měs-
ta Dobříš, tak v Novém Kníně, Mníšku pod Brdy 
a dalších okolních městech.
Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků na-
vštivte náš web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Pomáháme 
pěstounům!

Víte, že Dětský domov Korkyně podporuje pěs-
tounské rodiny? 
Co nabízíme:
Doprovázíme, pomáháme a podporujeme 
pěstounskou rodinu (na základě dohody o vý-
konu pěstounské péče). To probíhá tak, že se 
rodina pravidelně (minimálně 1× za 2 měsíce) 
setkává s jejím klíčovým pracovníkem. S tím je 
možné konzultovat, sdílet, radit se. Pracovník 
pomáhá rodinám například s vyřizováním žá-
dostí od nadací pro zajištění podpory pro dítě 
(např. hrazení kroužků, sportovního vybavení, 
speciálních pomůcek). Klíčový pracovník může 
asistovat při jednání s odborníky a institucemi.

Pravidelná setkávání pro pěstounské rodiny. 
Obvykle jednou měsíčně se naši pěstouni schá-
zejí v tzv. klubu. Setkání jsou moderovaná a za-
měřená vždy na určité téma. Kluby také slouží 
ke sdílení vlastních zkušeností. 
O prázdninách organizujeme týdenní odleh-
čovací pobyt pro děti z pěstounských rodin, 
kde se dětem věnují pracovníci se zkušeností 
s dětmi v oblasti náhradní rodinné péče, kteří 
rozumí potřebám těchto dětí a dokáží pro ně 
vymyslet a připravit bohatý program.
Organizujeme školení pro pěstouny, která 
probíhají obvykle v Dobříši. Na školení se pěs-
touni setkají se zkušeným odborníkem, který je 
připraven zodpovědět otázky výchovy dítěte, 
právní otázky, otázky týkající se zdravotního 
stavu, školní zralosti, specifi ckých poruch učení 
a řadu dalších. 
V nejbližší době můžeme všechny pěstouny po-
zvat na tuto vzdělávací akci:
3. listopadu školení na téma Jak dítě prožívá 
ztrátu a jak mu můžeme pomoci s lektorkou 
Lucií Salačovou.
Śkolení proběhne v dobříšském pastoračním 
centru. 
V případě zájmu o naše služby nebo o účast 
na školení nás kontaktujte na telefonním čísle 
735 171 848 nebo pošlete mail na denisa@
ddkorkyne.cz, www.ddkorkyne.cz.

Dětský domov Korkyně, Dobříš

Do 9. 11. se koná výstava obrazů od Michae-
ly Leglerové OKOLO CEST – náměty přírody 
a Prahy zachycené převážně olejovými barvami. 
V Pastoračním centru sv. Tomáše.
Od 20. 11. do 18. 12. zveme na výstavu „Dob-
říšek se představuje“ – kroužky Rodinného 
centra Dobříšek předvedou své výtvarné práce 
keramické, malované i háčkované. V hale pasto-
račního centra.
V sobotu 1. 12. zveme na adventní duchovní 
obnovu s biskupem Karlem Herbstem – od 9.00 
do 12.00 v Pastoračním centru sv. Tomáše. Na 
závěr (od 12.00) bude mše.

Ludmila Musilová

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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Semináře ženské sebeobrany zdarma
V říjnu tohoto roku spustil klub izraelské sebeo-
brany KAPAP CZECH pod vedením instruktora Mi-
chala Janouška alias Mikea na Dobříši sérii semi-
nářů ženské sebeobrany zcela zadarmo. Semináře 
jsou určeny všem ženám a dívkám, kterým není 
lhostejná jejich bezpečnost. Nezáleží na věku ani 
fyzické kondici. Postupně se naučíme, jak se vy-
hnout případnému nebezpečí a co dělat ve chvíli, 
kdy je nutné se efektivně a rychle ubránit.
První kurz proběhl v polovině října, a i přes krás-
né počasí se našlo několik odvážných dam, kte-
ré se zúčastnily. 

Připravili jsme pro vás sérii kurzů, které na sebe 
volně navazují, a tedy není nutné se povinně 
účastnit každého z nich.
Nejbližší kurz se bude konat 4. 11. od 15 do 
18  hod. v tělocvičně v areálu bývalých rukavič-
kářských závodů (budova 5, 1. p.). V příštích kur-
zech se můžete těšit na témata jako správné po-
užití pepřového spreje či elektrického paralyzéru. 
Na každý kurz je třeba se zaregistrovat na webu 
projektu: www.kapap-czech.cz.
Těšíme se na vaši účast. 

Michal Janoušek

Dobrovolní hasiči 
ve Zbirohu obsadili 
2. místo ve vyprošťování 
u dopravních nehod

22. 9. se uskutečnila soutěž O pohár starostky 
města Zbiroh ve vyprošťování zraněných osob 
z  havarovaných vozidel. Pro naše družstvo to 
byla v pořadí druhá soutěž tohoto druhu. Ten-
tokrát bylo místo konání v areálu Záchranného 
útvaru HZS ČR Zbiroh. Soutěž pořádala místní 
jednotka dobrovolných hasičů. Přihlášeno bylo 
celkem deset družstev ze tří krajů.
Plzeňský kraj: JSDH Kralovice, JSDH Zbiroh, 
JSDH Holýšov, JSDH Zvíkovec, JSDH Mirošov, 
JSDH Blovice, JSDH Sušice
Karlovarský kraj: JSDH Ostrov
Středočeský kraj: JSDH Dobříš, JSDH Votice

Pořadatelé a rozhodčí připravili náročné scénáře 
dopravních nehod, v obrovské konkurenci naše 
družstvo obsadilo neskutečné 2. místo. Tímto 
určitě neusínáme na vavřínech a budeme dál 
poctivě trénovat, protože je stále co zlepšovat, 
hlavně chceme dobře reprezentovat naše měs-
to a sbor.
Děkujeme: JSDH Zbiroh za pozvání a uspořá-
dání této skvělé soutěže, VEGA Dobříš za po-
skytnutí aut a prostoru k trénování. Hlavní dík 
patří Vyprošťovacímu družstvu HZS Hořovice 
– Rescue team HZS Hořovice za zapůjčení věcí, 
pomoc při tréninku, podporu přímo na místě 
soutěže, moc si toho vážíme, bez vás by to ne-
šlo. Díky!!!

 JSDH Dobříš

Program zápasů 
MFK Dobříš 
– listopad

Muži A 
 3. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš – Táborsko B
 10. 11. sobota 14.00 MFK Dobříš – Tachov
 17. 11. sobota 13.30 Čížová – MFK Dobříš
Muži B
 4. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Rožmitál p. T.
 11. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Rudná
 17. 11. sobota 13.30 Loděnice – MFK Dobříš B

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

Radim Weber

Skautský oddíl Varta Dobříš hledá nové vedoucí. 
Přidej se k nám!

Hledáme vedoucí pro kluky a holky ve věku 
10 až 14 let. Náplní tvé práce by byla spolupráce 
při vedení oddílových schůzek a plánování ví-
kendových akcí. Schůzky máme vždy ve středu 
a ve čtvrtek od 16.30 hod. do 18.30 hod., a to 
v naší klubovně v ZŠ Trnka. Víkendové výpravy 
se konají jednou měsíčně.
Nabízíme partu skvělých lidí a spoustu nových 
zážitků a zkušeností.
Pokud chceš vědět víc, ozvi se Janu Zárubovi 
(Balú) – balu@skaut.cz, 723 676 598. Těšíme se 
na tebe!

Skautský oddíl Varta Dobříš

Děti z OK Dobříš vybojovaly bronz na mistrovství 
republiky
Druhý říjnový víkend orientační běžci z OK 
Dobříš úspěšně reprezentovali nejen oddíl, ale 
i Středočeský kraj na republikovém mistrovství 
v orientačním běhu. Celkem 11 dětem se poda-
řilo dostat do výběru štafet a družstev Středo-
českého kraje.

A jaké to bylo?
Bylo to intenzivní, radostné, soudržné, fyzické 
i duševní. Zažili jsme zklamání i radost, soudrž-
nost, smutek i štěstí a úspěch. Počasí bylo ideál-
ní, tedy ne na běh, ale pro diváky, což je důležité. 
Přivítaly nás nelehké, ale nikoli zrádné terény, 
které nabízely šanci pro každého, kdo přišel zá-
vodit o stupně nejvyšší, i pro ty, kteří nechtěli se-
dět doma a přijeli si s ostatními užít společnou 
zábavu. Prokázali jsme smysl pro fair play a po-
sílili jsme týmového ducha záchranou zraněné-
ho běžce. Zažili jsme spoustu společné legrace, 
nechyběl smích ani nějaká ta slzička. Nakonec 
jsme si odvezli i medaile a radost z vydařeného 
víkendu spolu s příjemnou únavou a chutí jít 
dále a pokračovat v plánování dalších akcí. 

Děti se neztratily ani v lese, ani mezi tolika borci 
z celé naší republiky. Dětem ze Středočeského 
kraje se podařilo vybojovat skvělé třetí místo 
z  30 družstev a zasloužily se tak o bronzovou 
medaili. V tomto družstvu bojovali dva naši bor-
ci: Jakub Janda a Julie Bambousková. Dalším 
obrovským úspěchem byl skvělý závod družstva 
Kamenice, který rozběhl náš odchovanec a člen 
OK Dobříš Ondra Janda. Výsledkem byla opět 
bronzová medaile. Já bych chtěl ale pochválit 
všechny děti, protože podaly skvělé výkony. 
A neztratilo se ani naše dospělé družstvo, umís-
tění na 17. místě z 50 štafet z celé ČR je úspě-
chem. 
A kdo nás z dětí reprezentoval a komu patří naše 
díky? Amálka Petriláková, Kačka Fialová, Barča 
Housková, Vašek Lorenc, Lukáš Magazu, Ondra 
Matys, Martin Havlíček, Annabelle Magazu, Julie 
Bambousková, Kuba Janda, Ondra Snížek, Mar-
tin Snížek, Matouš Petrilák, Anežka Petriláková, 
Julie Baštová, Verča Arnoštová, Jáchym Kučera, 
Honza Tachezy, Přemek Žižka … a samozřejmě 
všichni dospělí. Závěrečný famózní doběh Míry 
Petriláka byl hodně sladkou třešničkou na po-
myslném dortu.
Byla to radost nejen pro trenéry, ale i pro rodi-
če a ostatní členy naší velké rodiny OK Dobříš. 
A taky trochu oprávněná pýcha, zadostiučinění 
a uspokojení z dobře udělané „práce“. Bez vás by 
to totiž vůbec nešlo. Dáváte dětem tolik podpo-
ry a nám trenérům tolik elánu, že máme chuť jít 
dále a posouvat ten vlak společným směrem. 
Takže díky vám všem, co jste do toho šli!

Pěkné dny všem, 
za zúčastněné Martin Bambousek
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Turnaj v nohejbale v Rybníkách
V sobotu 25. 9. 2018 se na hřišti v Rybníkách uskutečnil 16. ročník turnaje smíšených dvojic v no-
hejbale. Turnaje se zúčastnilo dvacet týmů s rozmanitými názvy jako Kopyta, Šikulové nebo Smoly, 
z blízkého i vzdáleného okolí. Největší hustota nohejbalových hráčů pocházela z Boroticka, zatímco 
Dobříš neměla žádného zástupce.
Počasí přálo jak hráčům, tak fanouškům, protože se konečně po parném létu ochladilo. 
Vrcholem celého dne bylo napínavé finále, které vyhrála dvojice z Hubenova.
Za úspěšný průběh celé akce je třeba poděkovat jak pořadatelům, obsluze občerstvení, ale také 
štědrým sponzorům: OÚ Rybníky, Restaurace u Šimků, Pavel Kučera, Jitka Dubová, Eda Fulín, Nohel 
Garden, Pekárna Bedřich a Shell Brašnička.

Václav Nekolný

1. 9. v 8 hod. Jakýsi vandal ukázal svou sílu. 
Převrátil „zvon“ na papír, v ulici Školní. Pocho-
pitelně si po sobě „neuklidil“! 

1. 9. „Ach“, ta narušená občanská soužití… 
Stalo se v 9.15 hod. v Kopáčkově dvoře, kdy 
prodavačka zavolala strážníky. V obchodě ji 
slovně napadal muž. Ten byl vykázán. 
2. 9. v noci. Nemohoucí, nemocný muž. Upa-
dl doma na podlahu. Stalo se v oblasti Nad 
Prachandou, kdy o pomoc MP žádala manžel-
ka dotyčného. Pomáhat je naší samozřejmos-
tí… 
3. 9. Problém s cizími kočkami. Z oznámení: 
„Na své zahradě mám cizí kočku.“ Bohužel ko-
čičí přirozeností je chodit na cizí zahrady, proti 
tomu nás nový občanský zákoník neochrání…
3. 9. Mladý hřebeček utekl do Brodců. Po-
bíhající kůň. Utekl z nedaleké obce. Strážníci 
MP provedli odchyt. A následně řešili s majite-
lem koně nezbytnosti… Každý si musí zajistit 
svá zvířata proti úniku. Volné pobíhání? Zákon 
č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání:
• únik psů atd. 
• únik hospodářských zvířat

3. 9. Stání na zeleni vozidlem je přestup-
kem. Stížnost byla podána z Větrníku, kdy 
přímo pod balkóny paneláku, na zeleni, zapar-
koval řidič vozidlo. Ze strany MP byl přestupek 
řešen pokutou na příkaz. 
4. 9. Ne vždy je uvázaný pes u stromu 
v  ohrožení nebo týraný. Oznamovatelce se 
zdálo, že někdo nechal dlouho uvázaného psa 
u spořitelny, a proto zavolala strážníky. Bylo 

zjištěno, že majitel psa byl ve zmíněné spo-
řitelně. Vždy je na důkladném zvážení a pro-
zkoumání situace, než dělat razantní kroky.
7. 9. Rušení nočního klidu v parčíku za so-
kolovnou. Zde se nacházela mládež, která se 
velmi hlučně projevovala. Vzbudilo to občany 
v domě čp. 1064 a započaly stížnosti… byly 
řešeny. 
13. 9. Poraněný muž. Hlídka MP Dobříš pro-
váděla pochůzku na Komenského náměstí, 
když v tom uviděla na lavičce u pošty sedět 
mladíka se sklopenou hlavou. Muž v silně pod-
napilém stavu. S hlídkou MP vůbec nekomu-
nikoval. Měl poranění v obličejově části: levé 
oko a podlitiny kolem úst na rtech. Vzhledem 
k výše uvedeným skutečnostem, pro podezře-
ní závažného zranění hlavy, byla na místo při-
volána RZS Dobříš s lékařem RZS. V dané věci 
se mohlo jednat o podezření z trestného činu 
ublížení na zdraví, proto byla na místo přivolá-
na Policie ČR.
14. 9. Stížnost. Rušení nočního klidu z restau-
race na Mírovém náměstí. 
Na místě skupina 10 osob, před restaurací. 
Osoby kouřily a hovořily mezi sebou. V danou 
chvíli se nejednalo o rušení nočního klidu. 
Přesto byla skupinka upozorněna, aby konver-
zaci mezi sebou „ztlumila“.

Nálezy: 
Při akci Běh města Dobříše bylo nalezeno dět-
ské ošacení, 4 ks mikiny, vesta. Dále eviduje-
me klíče a různé věci, které nelze ani všechny 
vypsat. Pokud jste něco ztratili, zkuste nejprve 
navštívit nás, třeba budete mít štěstí, jako už 
plno občanů před vámi. 

18. 9. Oznámeno nezajištěné vozidlo v ulici 
Boženy Němcové, navíc vozidlo mělo spuště-
ný alarm, údajně několik dní a to již vadilo ob-
čanům… byl zjištěn majitel vozidla, který byl 
upozorněn a věci dal do pořádku. 
Nález injekčních stříkaček – v září: 3 ks na 
celé město, odborná likvidace byla zajištěna. 
21. 9. U restaurace Sokolovna byla naleze-
na na zemi žena. Zjištěno, že je silně opilá, 
2,15 promile alkoholu v dechu. Domů si ji od-
vedl manžel. Pádem na zem si žena nezpůso-
bila žádné zranění. 
21. 9. Kopl do parkovacího automatu. Muž 
z Mokrovrat porušil veřejný pořádek, byla mu 
uložena pokuta na příkaz, kterou ihned uhra-
dil. K poškození parkomatu naštěstí nedošlo. 
24. 9. Vedení polikliniky v Dobříši požáda-
lo MP o zásah na poliklinice v 1. patře. Zde 
pobývali nepřizpůsobiví občané. Strážníci je 
z budovy vykázali. 

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc září

VEZAH – skautská 
městská hra 
pro všechny
V sobotu 24. 11. se vypravíme po stopách dob-
říšských přízraků. Pokud ti nechybí odvaha 
a dobrá vůle, přijď v 9 hod. do anglického par-
ku a pomoz nám osvobodit dobříšská strašidla 
a dopadnout zločince, který přízraky vězní. Ko-
nec akce předpokládáme do 13 hod. Vhodné 
pro děti od 9 do 15 let.

Za skautské středisko prof. Oliče Dobříš 
organizátoři Joy, Vojta, Lucy, Gita

Tradiční Vánoční 
exhibice Aerobik 
studia Orel Dobříš  
je zpět!

Milí přátelé a sportovní nadšenci, dovolte, aby-
chom vás srdečně po roční pauze pozvali na 
tradiční Vánoční exhibici Aerobik studia Orel 
Dobříš. Těšit se můžete na mimořádnou spor-
tovně-kulturní akci, během které v dobříšské 
hale vystoupí přes 250 dětí. Připraven bude 
1,5 hodinový program, během kterého se před-
staví děti ze závodních oddílů i sportovních kur-
zů. Přijďte si spolu se svými blízkými užít v ne-
děli 2. 12. od 15.30 hod. nezapomenutelnou 
a jedinečnou atmosféru! Těšit se můžete i na 
ukázky z korejského bojového umění sebeobra-
ny Taekwon-Do ITF a program zpestří i „Spolek 
odrostlých holek“ z dobříšského Sokola. Z důvo-
du rekonstrukce sportovní haly a zmenšeného 
hlediště pro diváky, bude prostor pro exhibici 
speciálně upraven, počet míst pro diváky tak 
bude omezen a vstupenky budou v předprodeji 
na recepci orlovny! Informace o předprodeji se 
včas dozvíte na našich internetových stránkách 
www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním face-
booku studia.

Kamila Paulová
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27. 9. Oznámeno z chráněného bydlení, že 
je cítit v domě štiplavý kouř. Obyvatelé měli 
obavy z požáru. Hlídka MP na místě zjistila, že 
dům je zakouřen až do 2 patra. Strážníci se po-
kusili zjistit, odkud kouř vlastně vychází. Měli 
podezření na jeden byt, ale bohužel nikdo ne-
otvíral. Byli přivoláni hasiči. Na místě celý IZS. 
Důvodem těchto manévrů bylo ponechané 
jídlo na plotně… O věci byl informován správ-
ce chráněného bydlení.
28. 9. Ubytovna Větrník. Prasklo vodovod-
ní potrubí v horním patře. Strážníci na místě 
do několika minut, kdy zastavili hlavní uzávěr 
vody. O tomto byl informován správce uby-
tovny. 
29. 9. Nahlášeno, že v ulici Plk. B. Petroviče se 
ztratilo horské kolo z chodby domu. Jedná se 
o kolo Author, modro-bílé.

Příklad z praxe: 
Komu a kým může být vydán parkovací průkaz 
pro osoby se zdravotním postižením podle zá-
kona o silničním provozu? Jaké výjimky má ři-
dič vozidla označeného parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postižením podle 
zákona o silničním provozu? 

Parkovací průkaz označující vozidlo přepravu-
jící osobu těžce zdravotně postiženou (dále 
jen „parkovací průkaz pro osoby se zdravotním 
postižením“), označení vozidla řízeného oso-
bou sluchově postiženou (dále jen „označení 
O 2“) nebo označení vozidla lékaře konajícího 
návštěvní službu stanovené prováděcím práv-
ním předpisem smějí užívat jen osoby, které 
toto označení obdrží od příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností nebo od 
oprávněného orgánu v zahraničí. Parkovací 
průkaz pro osoby se zdravotním postižením 
vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou 
působností osobě, které byly přiznány mi-
mořádné výhody II. stupně, s výjimkou posti-
žených úplnou nebo praktickou hluchotou, 
nebo III. stupně podle jiného právního předpi-
su. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem 
pro osoby se zdravotním postižením pouze 
v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle 
přepravována osoba, která je držitelem par-
kovacího průkazu pro osoby se zdravotním 
postižením. Přepravovaná osoba je povinna 
prokázat na výzvu policisty nebo strážníka 
obecní policie, že jí byly přiznány mimořádné 
výhody podle jiného právního předpisu, které 

ji opravňují k užívání vozidla označeného par-
kovacím průkazem pro osoby se zdravotním 
postižením. 
V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě 
nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou 
řidiči motorového vozidla označeného par-
kovacím průkazem pro osoby se zdravotním 
postižením a lékaři konající návštěvní službu 
dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající 
z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí 
být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu 
na pozemních komunikacích. V jednotlivých 
případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou 
vozidla označená parkovacím průkazem pro 
osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, 
kde je značka „zákaz vjezdu“ omezena dodat-
kovými tabulkami „jen zásobování“, „mimo 
zásobování“, „jen dopravní obsluha“ a „mimo 
dopravní obsluhu“, např. v jednotlivých přípa-
dech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla 
označená parkovacím průkazem pro osoby 
se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti 
označené dopravní značkou „pěší zóna“.

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

 Kandidát  Počet hlasů
poř. číslo příjmení, jméno abs. v %
1 Dragoun Petr 363 7,88
2 Guillenová Marie 322 6,99
3 Drozd Luděk 315 6,84
4 Trojan Petr 316 6,86
5 Váňová Kristina 297 6,45
6 Zikán Oto  291 6,32
7 Březina Zdeněk 310 6,73
8 Řechka Radek 283 6,15
9 Havelka Josef 311 6,75
10 Němec Josef 297 6,45
11 Němcová Jindřiška 294 6,38
12 Kadlec Milan 323 7,02
13 Němec Martin 281 6,10
14 Novák Lukáš 293 6,36
15 Šinágl Ondřej 305 6,62

Zdroj: volby.cz

SMS Infokanál

Znovu připomínáme možnost připojení se 
ke službě bezplatného rozesílání SMS zpráv 
přímo do vašich mobilních telefonů. Roze-
síláme informace o poruchách, výlukách, 
zásadních technických záležitostech, kultur-
ních a sportovních akcích obce a místních 
spolků apod. Na SMS zprávy neodpovídejte, 
mají pouze informativní charakter. Bližší in-
formace v kanceláři obecního úřadu nebo na 
webových stránkách obce www.starahut.eu. 
Novou registraci musí provést také ti, kteří 
již zaregistrovaní v systému byli, a delší dobu 
jim nedošla žádná zpráva. Pak patrně nerea-
govali na zprávu týkající se ochrany dat kon-
cem května.

Výsledky voleb 
do zastupitelstva  
ve Staré Huti

Vážení spoluobčané,

dovolte mi úvodem poděkovat všem, kdo přišli k volebním urnám v průběhu letošních komunál-
ních voleb. Ačkoliv volební účast 42,19 % byla menší než celorepublikový průměr, přesto si velice 
vážíme každého, kdo při volbě pouze jediné kandidátní listiny přišel a vyjádřil tak svou důvěru 
a podporu těm občanům, kteří se rozhodli zasednout v zastupitelstvu obce. 
Děkuji také celému kolektivu v čele s panem Libickým v roli zmocněnce za pomoc v komunálních 
volbách, stejně tak celé volební komisi za obětavou a precizní práci.
Nové zastupitelstvo bylo z 20 % obměněno a přišli mladí zástupci občanů. Jde o poměrně ne-
dávno přistěhované spoluobčany, kteří si naši obec vybrali jako své nové působiště. Nicméně už 
nyní se všichni aktivně podílí v našem společenství. Věřím, že vzájemná spolupráce bude po všech 
směrech přínosná.
V novém volebním období bychom rádi dokončili jeden zásadní projekt. Jde pochopitelně o kul-
turní dům. 
Dalším bodem je výstavba mateřské školy. V současné době již máme náš projekt zařazený do 
druhé dotační výzvy, chystáme se využít ještě další. Bohužel podmínky dosud vypsaných výzev 
nejsou naší situaci právě nakloněny. Ale věříme, že blízká budoucnost přinese pozitivnější výsled-
ky a budeme moci zahájit stavbu tak důležitého objektu.
Mezi další neméně důležité projekty pak patří výstavba cyklostezky na Dobříš kolem kostelíčku 
v úzké spolupráci s městem Dobříš.
Do projektů, které jsou spíše v rovině průběžně realizovaných investic, řadíme pak postupné do-
plňování městského mobiliáře, tzn. lavičky, odpadkové koše, ale dále také třeba další hrací a spor-
tovní prvky. Dále pak obnova zeleně a veřejných prostranství. Rádi bychom také provedli audit 
a doplnění dopravních značek v obci spolu s vytipováním a příslušným ošetřením nepřehledných 
křižovatek (v důsledku například vysázené zeleně nebo nevhodně parkovaných vozidel). 
Další fází oprav projdou také obecní bytovky. V důsledku již značně nedostatečných kapacit kabin 
sportovního areálu TJ Stará Huť bude připravován projekt na efektivní rozšíření zázemí pro oddíly 
kopané a házené. Velký zájem o naše sportovní oddíly nás velice těší a děkuji tímto všem, kdo se 
jakkoli obětavě podílí na výchově a přípravě našich malých a mladých sportovců obou oddílů. 
Ruku v ruce s tím jde povinnost obce také zajistit kvalitní a především dostatečné zázemí. 
Závěrem bych vás, občany, požádal o pomoc při zásadním rozhodnutí ve věci nádrže Pechrák. 
Stav nádrže je již žalostný. Rozpadající se stavba, zarůstající náletovými dřevinami a zelení, plná 
bahna. V úvahu přicházejí jen dvě možnosti. Jednou je obnova nádrže v podobě opravy stavby 
a vyčištění nádrže. Druhou pak je totální likvidace nádrže s vytvořením přepadu vody. Dlužno 
doplnit, že plocha není již evidovaná jako nádrž pro potřeby hasičů, a ani po renovaci by již 
tomuto účelu nesloužila. V následujících týdnech obdržíte do schránek leták s anketou, na je-
jímž základě zjistíme většinový názor vás, občanů. Dostupný bude také na webových stránkách 
a facebooku obce.
Děkuji všem, kteří se v rámci svých možností podílí na životě v obci. A není jim lhostejné nejen 
to, jaké prostředí je obklopuje, ale také se podílí na vytváření dobrých mezilidských vztahů. Svým 
příkladem motivujete i své děti, které si pak po vašem vzoru budují příslušný vztah ke své obci. 

Petr Dragoun, starosta

Mnohými je kontejner na tříděný odpad 
vnímán jako sběrný dvůr; veřejný odpadko-
vý koš je náhradou za popelnici na domovní 
komunální odpad; volné prostranství je pak 
všeobecně vnímáno jako místo k odkládání 
sutě, bioodpadu, či pojízdného, nebo i ne-
pojízdného vozu.
Považte však, že existují místa, kde platí 
daná pravidla a dodržují se. 
Letos jsme s rodinou vyrazili na dovolenou 
na pomezí moravskoslezského a zlínského 
kraje. Kromě památek a přírodních krás 
jsem byla uchvácená ještě jedním poznat-
kem. 
S údivem jsem v celém okolí našeho po-
bytu, ale i navštěvovaných blízkých či 
vzdálenějších míst, sledovala čisto vůbec, 
ale především kolem jednotlivých hnízd 
s kontejnery na tříděný odpad (tak se tomu 
skutečně říká). Kontejnery byly dokonce 
s vrchním otvíráním, a kupodivu byl v kon-
tejneru na papír skutečně jen papír atd. Ro-

A zase ty odpady... dina s údivem sledovala mé nadšené prohlíže-
ní kontejnerů. 
Při rozhovoru s místními jsem pochopitelně 
vyjádřila svůj údiv nad tou čistotou. Odpovědí 
mi bylo jednoznačné: „my nesmíme odkládat 
odpad mimo odpadové nádoby, to není dovo-
leno, pro to jsou určeny sběrné dvory“. Pocho-
pitelně jsem oponovala, že u nás se to také ne-
smí, přesto se to pravidelně děje… Odpovědí 
mi bylo stručné: „Tady se to nesmí.“
Dodnes mám z letošní dovolené rozporupl-
né pocity. Spolu s odpočinkem a poznáváním 
krás naší země byla dovolená korunována ještě 
krásným poznatkem. Ještě se někde dodržují 
pořádek a nastavená pravidla. 
Horší to však bylo po příjezdu. Jeden pohled 
z  okna kanceláře a byla jsem vhozena do tvrdé 
reality. Všechny kontejnery obložené pytli. Lec-
kterými potrhanými – kvůli jednomu volně po-
bíhajícímu pejskovi a kvůli zvědavým občanům, 
kteří pátrají v pytlích s odloženým textilem. A tý-
den co týden je můj pocit beznaděje přiživován 
hlášením našich zaměstnanců, odkud a kolik ne-
patřičného odpadu museli v obci odklízet. 

Je báječné odjet na severní Moravu, a určitě 
i  jinam, a poněkud oblažit svou duši. Ovšem 
pak si uvědomím, že leckterý občan, třeba prá-
vě ze severní Moravy, zavítá do naší obce. Co 
ho asi napadá, když vidí podél ulic kontejnery 
vykukující z hromady odpadků a odpadové 
koše přeplněné taškami s domovním odpa-
dem. A rozhodně si budu stát za tím, že obec 
úklidu věnuje dostatek času a energie, ale i fi-
nancí. Bohužel, bezohlednost některých ob-
čanů, rekreantů a návštěvníků je bezmezná… 
Ale naděje umírá poslední a já věřím, že si jed-
noho dne uvědomím, že se nám tento zlozvyk 
podařilo vymýtit. Vychovávejme se navzájem 
dobrými příklady. 

M.G.

Prosba o pomoc při úklidu 
kulturního domu
Prosíme všechny o pomoc při úklidu kultur-
ního domu. Uvítáme každou volnou ruku.
Kontaktujte prosím kancelář obecního úřa-
du kvůli koordinaci prací.
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Pozvánka

Rozsvícení starohuťského vánočního stro-
mu v obci se uskuteční v sobotu 1. prosin-
ce 2018 od 17.00 hod. Program již  tradič-
ně zajistí dramatický a taneční kroužek ZŠ 
ve Staré Huti pod vedením paní Dagmar 
Majzelové a Romany Mocové.

Blahopřání

V měsíci listopadu se dožívají životního jubilea 
paní Helena Kudrnová a Anežka Střílková.

Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínáme

Čas běží a smutek zůstává… 
Dne 6. listopadu si připomí-
náme nedožité 81 narozeni-
ny paní Anny Marvánkové. 

Stále vzpomíná 
manžel Vlastimil

Poděkování

Velmi rádi bychom poděkovali všem pracov-
níkům Obecního úřadu Stará Huť i členkám 
Sboru pro občanské záležitosti za uspořádání 
milého, osobního a zároveň profesionálního 
vítání občánků, a to jak pro letos narozenou 
dceru Alžbětu, tak i pro prvorozenou dceru 
Elišku v roce 2016. Zároveň děkujeme pí. Dvor-
ské za přípravu osobitého projevu.

Manželé Čuříkovi

Srdečně děkuji obecnímu úřadu ve Staré Huti, 
dále paní Lence Kubátové a paní Jindřišce 
Němcové za milou návštěvu a blahopřání 
k  mému životnímu jubileu. Krásné květiny 
a dárek mě velice potěšily.

Vřele děkuji, Blažena Pluhařová

Rádi bychom touto cestou poděkovali za krás-
ný zážitek u příležitosti obřadu setkání ročníku 
1958 v obci Stará Huť. Děkujeme panu staros-
tovi P. Dragounovi za dojemný projev, člen-
kám SPOZ a všem členům Místního kulturního 
střediska za přípravu krásného odpoledne.

Za všechny zúčastněné M. Hrušková

Poděkování i malé zamyšlení – setkání „šedesátníků“ 
ve Staré Huti dne 20. října 2018

Vážení,
jistě budu jednou z mnoha, od kterých se Vám 
za toto setkání dostane poděkování. Tato akce 
je v povědomí již mnoho let a já jsem několi-
krát přemýšlela, proč zrovna „šedesátiny“. Od 
soboty vím, že to kdosi již v minulosti vymyslel 
velmi dobře a přesně se trefi l do správného ži-
votního období – již jsme dospěli a jsme schop-
ni vnímat a vstřebat vše, co nám bylo panem 
starostou Petrem Dragounem a paní Lenkou 
Kubátovou zcela lidsky a upřímně řečeno.  A co 
se nedalo říci slovy, bylo velice decentně dopl-
něno a podloženo vhodně vybranou hudbou. 
Když můj tatínek před třiceti lety odcházel na 
tuto akci, myslela jsem si tenkrát cosi o starých, 
možná i přestárlých lidech. Utrousila jsem v té 
době pár vtipných poznámek. Teď již vím, že 
vtipné se zdály pouze mně. Když jsem před 
šesti lety, také na této akci, byla přítomna se 
svým manželem, už jsem to zhodnotila jinak, 
ale jednalo se spíše o takové vnitřní ocenění 
a úctu před lidmi, kteří se tím „zabývají a jsou 
pro druhé ochotni toto vše dělat“.
A co k tomuto, možná více zamyšlení, než po-

děkování ještě dodat po své již vlastní zkuše-
nosti – velmi působivé a dojemné a po všech 
stránkách dokonalé. 
O nic méně působivě a ještě navíc velice vtipně 
vyzněl i program v naší základní škole. A když 
už je zde zmínka o škole, tak přítomnost našich 
paní učitelek na setkání byla pomyslnou „třeš-
ničkou na dortu“.
To znamená, že toto poděkování patří úplně 
VŠEM, kteří se na letošním setkání podíleli – je-
likož bych nerada na někoho zapomněla, pou-
žila jsem proto jediný, velkým, tučným písmem 
psaný výraz. 

Jitka Černá 

Inzerát

Přijmeme pracovní sílu na úklid kulturního 
domu ve Staré Huti. Jedná se o přípravu pro-
stor před jednotlivými akcemi a následný 
úklid. Bližší informace v kanceláři obecního 
úřadu ve Staré Huti. 

Zprávičky z mateřské školičky

Barevný podzim

První říjnový den jsme zahájili vycházkou 
v okolí Huťského rybníka. Od října také začaly 
všechny naše třídy chodit cvičit do nedaleké 
tělocvičny v základní škole.
Třída pastelek měla dne 4. 10. vystoupení na 
OÚ ve Staré Huti ke dni seniorů. Vystoupení 
mělo dle reakcí publika úspěch a senioři dostali 
od dětí malou pozornost.

Ve stejný den proběhla i drakiáda v rámci do-
poledního programu.
10. 10. školka navštívila KD v Dobříši, kde pro-
běhlo divadelní vystoupení „Tři pohádky s pís-
ničkou”.
15. 10. pro nás byla připravená přednáška 
v knihovně ve Staré Huti na téma: „Večerníčky”.

17. 10. proběhl před školkou sběr papíru. Všem, 
kteří se sběru zúčastnili, moc děkujeme za spo-
lupráci.
19. 10. byla plánovaná odstávka elektřiny a z toho 
důvodu si naše školka jela pohrát do herny Skřít-
kov v Dobříši.
Během října probíhaly ve třídách tématické 
týdny. Například „barvy a znaky podzimu” nebo 
„jablíčkový týden”.
Říjnový měsíc zakončíme „dýňováním” s hallo-
weenskými kostýmy (25. 10.) a fotografováním 
dětí ve školce s vánoční tématikou (26. 10.).
V listopadu se naše děti mohou těšit na „Bub-
nování” (14. 11.), návštěvu místní knihovny, za-
hájení plaveckého výcviku (22. 11.), nebo třeba 
na divadlo v MŠ „V korunách stromů” (28. 11.).

Příjemně strávený podzim přeje 
kolektiv MŠ ve Staré Huti

Památník Karla Čapka

Ve dnech 16. a 17. listopadu proběhne 
v  Památníku promítání v rámci Meziná-
rodního festivalu outdoorových fi lmů, 
vždy od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. 
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Klub důchodců

Klub důchodců srdečně zve všechny své čle-
ny a občany Staré Huti na Zábavné odpole-
dne. To se uskuteční v neděli 25. listopadu 
v 16  hod. v kulturním domě ve Staré Huti. 
Účinkovat budou členové MKS ve Staré Huti. 
Zábavné odpoledne se uskuteční na počest 
100. Výročí vzniku ČSR. Rovněž tak oslavíme 
20. Výročí založení našeho Klubu důchodců. 
V dubnu 1998 ho založili manželé Vávrovi, 
p.  J.  Štádler, K. Tesárek, pí. Skůčková, Blahní-
ková, Rauvolfová, R. Mužíková, B. Mocháno-
vá, B. Balíčková, J. Jahodová, J. Helebrantová, 
Z. Šobíšková, H. Cimbůrková.

V neděli 2. prosince pořádá Klub důchodců 
sousedské posezení ve 14 hod. v kulturním 
domě. Popřejeme zde jubilantům z našeho 
klubu. K tanci i poslechu nám zahraje decho-
vá hudba. Děti ze ZŠ předvedou hezké krátké 
vystoupení. Srdečně zveme nejen členy klubu, 
ale i všechny občany ze Staré Huti.

Sbor dobrovolných hasičů

Dne 22. 9. 2018 jsme se zúčastnili, tak jako kaž-
dý rok hasičské soutěže v Libčicích. Bylo krás-
né sobotní odpoledne, a i když předpovídali 
špatné počasí, tak tomu bylo jinak. Nejenže 
nám svítilo sluníčko, ale také se nám dařilo 
v soutěžení. A tak jsme nakonec vyhráli a při-
vezli domů 2 putovní a 2 zlaté poháry. Vyhráli 
jsme, co se dalo. Kluci i holky zvítězili na plné 
čáře. Tímto bych chtěla poděkovat za skvělý 
výkon a  za celou letošní sezonu. Poděkování 
patří hlavně klukům, kteří s námi holkami mají 
spoustu práce a pevné nervy. Zároveň velké 
díky patří i starostovi Petru Dragounovi za 
maximální podporu naší hasičské party. Dou-
fám, že nám bude i nadále vše vycházet jako 
doposud.

Jitka Fouknerová, dobrovolná hasička

Základní škola
Letos je opravdu krásný a teplý 
podzim, který si všichni náležitě 

užíváme.
Pestrost podzimu jsme obohatili „Barevným 
týdnem”. Každý den se celá škola oblékla do 
stejné barvy. Od pondělí do pátku jsme prošli 
škálou od červené, přes modré úterý, zelenou 
středu, žlutý čtvrtek. Pátek jsme zakončili po-
stavami z animovaných filmů.
Během měsíce října se rozeběhly zájmové krouž-
ky, a že jich není málo, je opravdu z čeho vybírat. 
Někteří žáci jich navštěvují hned několik. 
17. října se uskutečnil sběr starého papíru. Dě-
kujeme všem, kteří nás přišli podpořit.
22. listopadu zahájíme výcvik plavání v příbram-
ském bazénu. Jezdit budou žáci 2. ročníku.
29. listopadu 2018 od 15.30 hod. se bude ko-
nat „Vánoční jarmark” na školní zahradě. Tímto 
Vás srdečně zveme, přijďte nadýchat vánoční 
atmosféru a pobavit se nejen s našimi žáky, ale 
i s přáteli naší školy.

Dana Kunrtová

Kopaná – hraná utkání 
v listopadu 2018
Dospělí
  3. 11. SK Hvožďany – TJ Stará Huť 14.00 hod.
10. 11. TJ Stará Huť – TJ SK Nečín 14.00 hod.
17. 11.  TJ Ligmet Milín – TJ Stará Huť  13.30 hod.

Mladší žáci
  3. 11. TJ Stará Huť – MFK Dobříš B 11.00 hod.
17. 11. TJ Stará Huť – TJ Krásná Hora 10.00 hod.

V horku, dešti, v nepohodě,
chceme vždy hrát bodově.

A když se nám nedaří,
máme pro vás vzkaz:

příště hrajem zas. 

Sportovci děkují

Tímto bychom chtěli poděkovat obci Stará 
Huť za zajištění nákupu jednoho kontejneru 
(buňky) na sportoviště oddílu národní házené 
a kopané TJ Stará Huť. Tento kontejner bude 
sloužit k navýšení kapacity zázemí (šatny), kte-
ré již v současné době, ke vzrůstajícímu počtu 
členů oddílů, nebyl dostačující.

Za oddíl národní házené a fotbalu 
Jana Pešková a Jiří Moták


















