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MĚSTSKÁ POLICIE 
DOBŘÍŠ

mobil: 602 370 677

Tvořte Dobříšské listy 
s námi

Zastupitelstvo města Dobří-
še zvolilo na svém ustavují-
cím zasedání mediální výbor 
ve složení: Romana Bodorová 
(předsedkyně), Kateřina Förs-
terová, Dr.  Jan Lachman, Mgr. 
Petra Neubergerová a Bc. Vít 
Rosenbaum. Mediální výbor 
vykonává funkci redakční rady 
Dobříšských listů a můžete se 
na něj obracet se svými dotazy, 
připomínkami, návrhy a  ná-
pady k náplni DL. Kontaktovat 
nás můžete na mailové adrese 
medialnivybor@mestodobris.
cz, další kontakty najdete na 
webových stránkách města. 
Na závěr připomenutí, kde 
můžete DL zdarma získat: in-
formační středisko, MěÚ Dob-
říš, knihovna, kulturní dům, 
dům s  pečovatelskou službou, 
domov seniorů, Masarykovo 
sanatorium, orlovna, potra-
viny Bedřich, Kajgr a Větrník, 
papírnictví Maraco, Velbloud 
café, trafiky U Davida a Prachan-
da, Tabák Reichenauer a Tabák 
Heinz, čerpací stanice Benzina 
a Shell a OÚ Stará Huť. 

Za MV zdraví všechny čtenáře 
„Listů“ R. Bodorová

Pozvánka na veřejné 
zasedání Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 
20. 12. 2018 od 17 hod. ve spo-
lečenském sále KD Dobříš.

Program jednání bude v termínu 
zveřejněn na úřední desce měs-
ta Dobříše a na www.mestodob-
ris.cz. On-line přenos jednání na 
webu města.

 Regionální měsíčník pro Dobříš a okolí  prosinec | 2018 

Město Dobříš vás srdečně zve na tradiční akci Setkání se sv. Mikulášem a rozsvícení vánočního stromu.
Více o akci a celý doprovodný program naleznete na str. 7.

Blíží se konec roku 2018 a Vy držíte v rukou poslední letošní vydání Dob-
říšských listů. Každý konec však v sobě skrývá nový začátek. Tím jsou pro 
někoho blížící se Vánoce, pro jiného den zimního slunovratu. Pro mě je 
začátkem třeba i to, že Vás z tohoto místa poprvé zdravím jako starostka 
města Dobříše. Ještě jednou děkuji za projevenou důvěru voličům, stejně 
tak koaličním partnerům i dalším zastupitelům, kteří mne do této funkce 
zvolili 1. listopadu na ustavujícím zastupitelstvu. Funkci starostky přijí-
mám s plnou zodpovědností a pokorou.

Vážení spoluobčané, čtenářky 
a čtenáři,

Společně se mnou 
se do vedení měs-

ta dostal tým kolegů ze sdružení nezávislých kandidátů 
PRO DOBŘÍŠ, kteří mi jsou oporou. Koaliční vyjedná-
vání jsme zahájili ihned po volbách a trvala v pod-
statě až do ustavujícího jednání zastupitelstva. 
Jejich výsledkem je trojkoalice, která má v zastupi-
telstvu pouze těsnou většinu 11 zastupitelů z celko-
vého počtu 21. Těšíme se na spolupráci s koaliční-
mi partnery z ODS a KDU-ČSL. Máme jasně danou 
soustavu priorit, které jsme zveřejnili v programo-
vém prohlášení. Zároveň pevně věříme, že opoziční 
zastupitelé se společně s námi budou podílet na 
konstruktivní spolupráci při rozhodování o  správě 
a směřování našeho města. 

V tuto chvíli již třetím týdnem intenzivně pracuji na 
plnění běžných úkolů při vedení města. Postupně se 
seznamuji s rozpracovanými projekty, které je třeba 
dokončit nebo dále projednávat. Řeším Vaše žádosti  
a podněty. S kolegy se věnujeme přípravě rozpočtu 
města na příští rok. Děkuji zaměstnancům městského 
úřadu za jejich každodenní práci, protože bez nich by 
to nešlo. Současně je před námi závazek uskutečňo-
vání očekávaných změn. Věci však nelze vždy změnit 
mávnutím kouzelného proutku. Proto Vás, milí Dob-
říšáci, prosím, buďte trpěliví. 

Přeji Vám poklidné prožití doby adventní, hezké svátky 
vánoční a šťastný start do nového roku 2019, ať se Vám 
v příštím roce vše daří!

Vaše starostka Jana Vlnasová
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Ve vedení města Dobříše je poprvé v historii žena
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše, které se konalo 1. listopadu 2018, byla 
starostkou města Dobříše zvolena Bc. Jana Vlna-
sová. Do funkce uvolněné místostarostky byla 
zvolena Bc. Dagmar Mášová.
Sedmičlenná Rada města Dobříše bude praco-
vat ve složení: Bc. Jana Vlnasová (PRO DOBŘÍŠ), 
Bc. Dagmar Mášová (PRO DOBŘÍŠ), Ing. Václav 
Bálek (PRO DOBŘÍŠ), Mgr. Jaroslav Melša (ODS), 
Ing. Ivo Salcman (KDU-ČSL), Ing. Pavel Svoboda 
(PRO DOBŘÍŠ), Mgr. Jitka Urbanová (ODS).
V jednadvacetičlenném zastupitelstvu mají 
těsnou většinu uskupení, která se dohodla na 
koaliční spolupráci: PRO DOBŘÍŠ (7 mandátů),  
ODS (3 mandáty), KDU-ČSL (1 mandát). Opozice 
je desítičlenná a tvoří ji: ANO (3 mandáty), Ote-
vřená radnice (3 mandáty), STAN (2 mandáty), 
TOP 09 (1 mandát) a ČSSD (1 mandát).

Město Dobříš získalo díky projektu na stavbu nové  
městské knihovny ocenění v celostátní soutěži Český energetický  
a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2017

Město Dobříš získalo TITUL ČEEP 2017 v kategorii A – Projekty, stavby a technologie: Knihov-
na se spolkovou činností v Dobříši.
Porota ocenila naše město za projekt multifunkční budovy sdružující městskou knihovnu 
a místo k setkávání pro všechny věkové skupiny a spolky. Pro vytápění objekt počítá s využitím 
elektrické energie v kombinaci s využitím alternativních zdrojů energie tak, aby bylo dosaženo pa-
sivního standardu.
Cenu za město Dobříš převzala starostka Jana Vlnasová, společně s architekty projektu Lubošem 
Zemenem a Václavem Toufarem ze společnosti 4DS. 
Tituly a další ocenění v již 16. ročníku celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, 
stavba, inovace roku 2017 byly v aule ČVUT v pražské Betlémské kapli, slavnostně předány v úterý 
20. listopadu. Ročník 2017 proběhl pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 
Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. 
Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energe-
tické účinnosti a dosažení úspor energie ČR, podporu Iniciativy Průmysl 4.0 a programu Smart City, 
zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, ob-
cích a aglomeracích ČR a podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR.

Stručné informace z 1. zasedání 
ustavujícího Zastupitelstva 
města Dobříše

Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, 
Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, 
MBA, Ing. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, 
MUDr. Stanislav Holobrada, Petr Kadlec, Filip 
Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar Má-
šová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neuberge-
rová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, 
Ing. Ivo Salcman, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka 
Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek 
Vávra, Bc. Jana Vlnasová.

 � 1. Zahájení zasedání zastupitelstva města
Zasedání Zastupitelstva města Dobříše bylo za-
hájeno v 17.00 hodin starostou města Mgr. Sta-
nislavem Vackem, MPA (dále jako „předsedající“). 
V úvodu předsedající informoval, že bude řídit 
jednání, také s ohledem na to, že je nejstarším 
zvoleným členem zastupitelstva. 
Předsedající schůze konstatoval, že zasedání 
bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, dále jen „zákon o ob-
cích“, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty 
pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 
nebo hlasování. Informace podle § 93 odst. 1 zá-
kona o obcích byla na úřední desce Městského 
úřadu Dobříš zveřejněna v souladu se zákonem.

 � 2. Složení slibu členů zastupitelstva města 
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající pře-
četl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o ob-
cích: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji 
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 
vykonávat svědomitě, v zájmu města Dobříše 
a jeho občanů, a řídit se Ústavou a zákony České 
republiky.“ Pak jmenovitě vyzval přítomné členy 
zastupitelstva ke složení slibu pronesením věty 
„Slibuji.“ a podpisem na připraveném archu.
Poté přistupovali jednotliví zastupitelé k připra-
vené listině, kde také stvrdili svým podpisem 
slib člena zastupitelstva a obdrželi osvědčení 
o zvolení členem zastupitelstva města. Žádný 
člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani ne-
složil slib s výhradou.

 � 3. Volba členů návrhové komise, ověřova-
telů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) 
a zapisovatelky

ZM určilo návrhovou komisi ve složení: 
Mgr.  Petra Neubergerová, Mgr. Adam Böhm, 
Ing. Pavel Svoboda.
ZM určilo ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Čer-
máková, MBA, Ing. Ivo Salcman.
ZM určilo zapisovatelku: paní Ivanu Klánovou. 

 � 4. Schválení programu
ZM schválilo program ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Dobříše.

 � 5. Volba starosty a místostarostů
Předsedající informoval, že podle jednacího řádu 
bude nejdříve volen starosta a po jeho zvolení, 
případně po nezvolení řádného kandidáta, bude 
přistoupeno k volbě místostarostů. Poté proběh-
ne volba členů rady města, finančního a kontrol-
ního výboru. O jednotlivých kandidátech bude 
při všech volbách hlasováno v pořadí, v jakém byli 
navrženi, přičemž po platném zvolení konkrétní-
ho kandidáta již nebude v hlasování pokračováno.

Vážení rodiče,
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochra-
ně osobních údajů, Vám nemohou být nadále 
bez Vašeho předchozího souhlasu zasílány 
pozvánky na vítání občánků. Pokud budete 
mít zájem zúčastnit se obřadu, prosíme Vás, 
abyste nám toto nahlásili osobně na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádosti 

o přivítání v Dobříši trvale hlášený pobyt. Zá-
roveň musí být jeden z rodičů, v době naroze-
ní dítěte, trvale hlášen v 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.

Upozornění pro rodiče nově narozených občánků města Dobříše
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a) určení počtu místostarostů
ZM schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
zákona 128/2000, o obcích, zvolení jednoho 
místostarosty.

b) určení, které funkce budou zastupitelé 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích)

ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) záko-
na 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce 
starosty města bude člen zastupitelstva města 
dlouhodobě uvolněn.
ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) záko-
na 128/2000 Sb., o obcích, že pro výkon funkce 
místostarosty města bude člen zastupitelstva 
města dlouhodobě uvolněn.

c) určení způsobu volby starosty a místosta-
rostů (§ 9 jednacího řádu)

Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastu-
pitelstvo jinak, probíhá volba starosty a mís-
tostarostů i dalších orgánů obce veřejným hla-
sováním. Jiný návrh nebyl vznesen.

d) volba starosty
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zá-
kona 128/2000 Sb., o obcích, starostkou města 
paní Bc. Janu Vlnasovou.

Dosavadní starosta Mgr. Stanislav Vacek, MPA, 
přednesl krátký projev, poblahopřál nově zvole-
né starostce města Bc. Janě Vlnasové a předal jí 
insignie města. Bc. Jana Vlnasová poté poděko-
vala za práci za minulé volební období, také za 
zvolení a převzala vedení zasedání (dále je v zá-
pise uváděna také jako „předsedající“).

e) volba místostarostů
ZM zvolilo první uvolněnou místostarost-
ku v  souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona 
128/2000 Sb., o obcích, která bude v souladu 
s ustanovením § 104 odst. 1 zákona o obcích za-
stupovat starostku města, a to paní Bc. Dagmar 
Mášovou.

 � 6. Volba členů rady města
a) určení počtu členů rady města (určení, 

zda budou členové zastupitelstva vyko-
návat tuto funkci jako dlouhodobě uvol-
nění – § 71 zákona o obcích – nebylo-li ur-
čeno již v bodě 5, písmeno b) programu)

ZM určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) 
a písm. k) zákona o obcích zvolení sedmičlenné 
rady města. Pro výkon funkce člena rady měs-
ta bude člen zastupitelstva města dlouhodobě 
neuvolněn.

b) volba členů rady města
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Ivo 
Salcmana.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích paní Mgr. Jitku 
Urbanovou.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Vác-
lava Bálka.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Mgr. Ja-
roslava Melšu.
ZM zvolilo členem rady města v souladu s § 84 
odst. 2 písm. m) zákona o obcích pana Ing. Pavla 
Svobodu.

 � 7. Volba členů finančního, kontrolního 
a mediálního výboru

a) určení počtu členů finančního, kontrolní-
ho a mediálního výboru

ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích finanční výbor, který bude pracovat 
v sedmičlenném složení. 
ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích kontrolní výbor, který bude praco-
vat v sedmičlenném složení. 

Předsedající otevřela rozpravu nad variabilitou 
počtu členů mediálního výboru. Minimální po-
čet členů jsou tři, avšak pokud zastupitelé mají 
zájem obsadit mediální výbor větším počtem 
členů, lze navrhnout pětičlenný mediální výbor.
ZM zřídilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích mediální výbor, který bude pracovat 
v pětičlenném složení. 

b) volba předsedy finančního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích předsedou finančního výboru pana 
Mgr. Adama Böhma.

c) volba členů finančního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru pana 
Bc. Daniela Flígra.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru pana 
PhDr. Jana Bureše, Ph.D. 
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru pana 
Mgr. Tomáše Vokurku, DiS. 
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru pana 
Ing. Lubomíra Doubka.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru pana 
Ing. Tomáše Hadžegu.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem finančního výboru paní 
Ing. Markétu Čermákovou, MBA.

d) volba předsedy kontrolního výrobu
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích předsedou kontrolního výboru 
pana Mgr. Stanislava Vacka, MPA.

e) volba členů kontrolního výrobu
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru paní 
Bc. Markétu Dvořákovou, DiS.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru pana 
Ing. Karla Koška.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru pana 
Ing. Martina Musila.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru pana 
JUDr. Jana Procházku.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru pana 
Mgr. Tomáše Helebranta.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru pana 
Ing. Marka Vávru. 
Návrh nebyl schválen.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem kontrolního výboru paní 
Ing. Bc. Helenu Pekaríkovou.

f) volba předsedy mediálního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) záko-
na o obcích předsedou mediálního výboru paní 
Romanu Bodorovou.

g) volba členů mediálního výboru
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem mediálního výboru paní 
Mgr. Kateřinu Försterovou.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem mediálního výboru pana 
Jana Lachmana.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem mediálního výboru pana 
Bc. Víta Rosenbauma.
ZM zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zá-
kona o obcích členem mediálního výboru paní 
Mgr. Petru Neubergerovou.

 � 8. Jmenování členů zastupitelstva města, 
kteří mají právo užívat státní znak České 
republiky při významných příležitostech 
(§ 108 odst. 2) – závěsný odznak

ZM souhlasilo, aby jmenovaný zastupitel, který 
je oprávněn k přijímání projevu vůle snouben-
ců, že spolu vstupují do manželství, vykonal mi-
nimálně 5 oddacích dnů za rok.
Návrh nebyl přijat.

ZM jmenovalo pana Mgr. Jaroslava Melšu, paní 
Romanu Bodorovou, paní Mgr. Jitku Urbanovou, 
pana Ing. Václava Bálka, paní Mgr. Petru Neu-
bergerovou, pana Bc. Víta Rosenbauma, paní 
Mgr. Jindřišku Rombu, pana Ing. Pavla Svobo-
du a paní Mgr. Lenku Maškovou, již mají podle 
§ 108 odst. 2) zákona o obcích právo užívat při 
významných příležitostech a občanských obřa-
dech závěsný odznak.

 � 9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zá-
kona o obcích)

ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze 
dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za 
výkon funkce neuvolněného člena zastupitel-
stva, finanční odměnu ve výši 1 845 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne následují-
cího po přijetí tohoto usnesení, tj. od 2. 11. 2018 
a v případě náhradníka ode dne prvního zase-
dání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze 
dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za 
výkon funkce předsedy výboru nebo předsedy 
komise, finanční odměnu ve výši max. 3 690 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
následujícího po dni zvolení do funkce předse-
dy výboru, tj. od 2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze 
dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstva, ve znění 
pozdějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za vý-
kon funkce člena rady města, finanční odměnu 
ve výši 7 380 Kč měsíčně. Odměna bude posky-
tována ode dne následujícího po dni zvolení do 
funkce člena rady města tj. od 2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s nařízením vlády ze 
dne 11. 9. 2017 č. 318/2017 Sb., kterým se mění 
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nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za vý-
kon funkce členům zastupitelstva, ve znění poz-
dějších předpisů, příloha č. 1, řádek 6, za výkon 
funkce člena výboru nebo člena komise finanč-
ní odměnu ve výši max. 3 075 Kč měsíčně. Od-
měna bude poskytována ode dne následujícího 
po dni zvolení do funkce člena výboru, tj.  od 
2. 11. 2018.
ZM stanovilo v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
o  obcích, že při souběhu výkonu max. 3 funk-
cí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva 
města odměna za funkci, za kterou mu náleží 
nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem 
města. Odměna bude poskytována ode dne 
následujícího po přijetí tohoto usnesení, tj. od 
2. 11. 2018. 

 � 10. Stanovení zásad pro poskytování ces-
tovních náhrad členům zastupitelstva

ZM schválilo, aby cestovní náhrady vyplácené 
členům zastupitelstva města byly poskytovány 
ve stejném režimu jako zaměstnancům města

 � 11. Diskuze
Paní starostka Bc. Jana Vlnasová ve svém diskuz-
ním příspěvku v krátkosti informovala přítom-
né zastupitele a veřejnost o tom, jak probíhala 
povolební jednání. Přestože se snažila se svými 
kolegy domluvit v rámci povolebního vyjedná-
vání širší koalici, na základě požadavků z jednot-
livých stran se to bohužel nepodařilo. Do bu-
doucna má velký zájem spolupracovat se všemi 
stranami bez ohledu na stranickou příslušnost 
a  věří, že zastupitelstvo nebude rozděleno na 
dva tábory, ale bude spolupracovat jako celek 
ve prospěch občanů města Dobříš.

 � 12. Závěr
Starostka města poděkovala všem přítomným 
za účast na ustavujícím Zastupitelstvu města 
Dobříše, poblahopřála všem nově zvoleným 
zastupitelům, popřála jim úspěchy v práci v za-
stupitelstvu města a poté jednání zastupitelstva 
v 19.10 hodin ukončila.

Navýšení kapacity 5. MŠ Dobříš Větrník
Realizace novostavby nové budovy 5. MŠ Dobříš 
na Větrníku se stala skutečností. Hlavního cíle 
projektu, navýšit kapacitu školky o 56 míst, bylo 
dosaženo ve stanoveném termínu. Prvního dne 
měsíce listopadu proběhla závěrečná kontrolní 
prohlídka stavby a dne 13. 11. 2018 vydal sta-
vební úřad kolaudační souhlas s užíváním stav-
by. Zděná patrová přístavba je umístěna vedle 
stávající budovy, s níž je propojena. Vznikly dvě 
nové třídy, které jsou vybaveny potřebným mo-
biliářem; posílena je i kapacita stávající kuchyně. 
Děti mají k dispozici nové pískoviště s lavičkou. 
Dotace ve výši 19 676 757,96 Kč je poskytnuta 

v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem (IROP) pro období 2014–2020.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_013/0000697.

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje

Kostel Povýšení sv. Kříže – oprava fasády
Kostel Povýšení sv. Kříže má od konce října novou fasádu. Oprava fasády navazuje na již dokonče-
nou rekonstrukci krovu a střešní krytiny v roce 2017. Práce byly provedeny v souladu se zpracova-
nou projektovou dokumentací „Dobříš – Kostel Povýšení sv. Kříže – oprava krovu a střechy a fasá-
dních omítek“, zpracovanou projektantem Ing. Filipem Chmelem, ČKAIT: 0012694. Stavební práce 
ke spokojenosti města Dobříše provedla firma Caspina, spol. s r.o., zastoupená Danem Hellerem, 
celková výše plnění činila 631 113,51 Kč bez DPH. 

Za odbor místní rozvoje Ing. Markéta Samcová, projektový manažer

Volby v Dobříši  
– žádný vánek, ale vichřice

A volby jsou za námi. 
Když jsem se před vol-
bami v rozhovoru pro 
Dobříšsko aktuálně vy-
jádřil, že by nebylo od 
věci, kdyby voliči svými 
hlasy přispěli ke změně 
složení a atmosféry v za-
stupitelstvu a došlo tak 
k výraznějšímu „provětrání 

ve složení zastupitelstva“, tak jsem netušil, že ve 
výsledku nepůjde o „průvan“, ale spíše o „vichřici“. 
Voliči svými hlasy vystavili velmi jasný a silný 
„účet ke změně“. Výrazně vyhrála nezávislá kan-
didátka Pro Dobříš a voliči zvolili nadpolovičních 
jedenáct úplně nových lidí do zastupitelstva! 
Kandidátka „KDU-ČSL a  nezávislí kandidáti“, za 
kterou jsem kandidoval, obhájila jeden mandát. 
Nebudu zastírat, že jsme měli větší ambice. Náš 
výsledek nepokládáme za úspěch a máme o čem 
přemýšlet. Nicméně náš tým je připraven se za-
pojit do práce města v zastupitelstvu, výborech 
a komisích. Město vsadilo na naději, že nové tvá-
ře přinesou i nový styl, novou energii a pomohou 
ke zkvalitnění života v Dobříši a že se naše město 
postupně vrátí mezi místa, o kterých se říká, že 
je tam hezky. Vznikla poměrně křehká koalice je-
denácti zastupitelů. Nicméně věříme, že zastupi-
telstvo bude věcně řešit úkoly, které před naším 
městem stojí. Nejde o to, kdo navrhne, co a jak 
řešit, ale v první řadě jde o to, aby se věci řešily 
a aby přinášely prospěch obyvatelům našeho 
města. Uvidíme, zda se s výraznou obměnou 
zastupitelstva konečně podaří zakopat letité 
stranické příkopy a zvítězí prostředí spoluprá-
ce. Osobně tomu věřím a chci k tomu přispět.

Ivo Salcman, zastupitel za KDU-ČSL 
a nezávislí kandidáti 

Vánoční otevírací doba 
Informačního střediska 
města Dobříše

27.–28. 12. 2018 – otevřeno 10–12 a 13–16 hod. 
31. 12. 2018 – zavřeno
V týdnu od 2. 1. do 4. 1. 2018 je informační 
středisko z důvodu inventury uzavřené. 
Další informace na tel.: 318 523 422, e-mail:  
infocentrum@mestodobris.cz.
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Známky TKO pro rok 2019
Vážení občané, nové známky na odvoz komunálního odpadu pro rok 
2019 budou vydávány během měsíce ledna. 
O výši poplatků a četnosti svozů vás budeme informovat v lednovém 
vydání Dobříšských listů.
Staré známky pro rok 2018 jsou platné až do 28. 2. 2018.

vhs-dobris_soutez-maskot_inzerce_90x135.pdf   1   19.11.2018   16:27:23

Máte problém sehnat práci? Jste dlouhodobě 
v evidenci úřadu práce? Obraťte se na nás.
Jsme nezisková organizace Brdy–Vltava, která pomáhá dlouhodobě 
nezaměstnaným vrátit se na pracovní trh.
Zajistíme Vám níže uvedený rekvalifi kační kurz a můžeme Vám za-
jistit tréninkové zaměstnání v pracovní četě, která se stará o údržbu 
zeleně.
Pokud splňujete následující podmínky, neváhejte se na nás obrátit:
Jste osoba, která je vedena Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o za-
městnání nepřetržitě déle než 5 měsíců a zároveň je Vám 55–64 let včetně.
Nebo jste osoba dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaná, to znamená:
uchazeč o zaměstnání evidovaný na ÚP ČR nepřetržitě déle než 1 rok 
a uchazeč o zaměstnání, jehož doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posled-
ních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.
Nabízíme zdarma následující rekvalifi kační kurzy:
• Obsluha křovinořezu a motorové pily • Údržba veřejné zeleně (vhodné 
i pro ženy) • Odborný dřevorubecký kurz • Arborista – základní stromole-
zecký kurz (nutná fyzická zdatnost)
Po absolvování rekvalifi kačního kurzu Vám můžeme pomoci i s vyřízením 
živnostenského oprávnění. 
Kde získáte více informací? Kancelář Brdy–Vltava, o.p.s., Mírové náměstí 
1551, Dobříš, 2. patro (budova, ve které sídlí Česká pojišťovna – vchod bo-
kem naproti sociálnímu odboru). Kontaktní telefon: 605 344 750, e-mail: 
sedlackova@brdy-vltava.cz, kontaktní osoba: Mgr. Hana Sedláčková.

Projekt je spolufi nancován Evropskou unií. 
Název projektu: „Podpora dlouhodobě nezaměstnaných v regionu 
Brdy–Vltava.“ Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236

Proč trénovat mozek a jak na to…

Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou paměti, znamená po-
starat se o všechny jeho potřeby. Jednou z důležitých součástí péče je 
i  zajištění dostatečného množství podnětů, neboť jejich nedostatkem 
a nedostatkem kontaktu s druhými lidmi dochází k prohlubování úbyt-
ku paměti a dalších funkcí mozku. Že nevíte, jak na to? Přijďte si nás 
poslechnout.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce na setkání 
pečujících, které v Dobříši pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú., kaž-
dý 3. čtvrtek v měsíci od 17.00 hod. Scházíme se v prostorách Pečova-
telské služby města Dobříše na adrese: Dukelské nám. 443. Další setkání 
proběhne ve čtvrtek 20. 12., dozvíte se více na téma „Proč trénovat 
mozek a jak na to“. Konkrétní informace o projektu Neformální péče 
naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… 

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, koordinátorka neformální péče 
tel.: 731 022 091, hana.dementiaiov@gmail.com

Co bych si přála od nových zastupi-
telů Dobříše já? (A věřím, že nejsem 
jediná!)
Nemíním soupeřit s autorem výzvy 
uveřejněné v minulém čísle DL. I  já 
považuji za prioritu stav životního 
prostředí nejen v našem městě, blíz-
kém okolí, ale i na celé naší planetě, 
protože ekologie se stává otázkou 
už té příští generace.
Co by tedy mělo být priorita číslo 
dvě?
Zájem, angažovanost, význam, kte-
rý jsme přikládali oslavám stoleté 
existence našeho státu, dokládá, že 
jsme třeba neuvědoměle a často 
i neradi srovnávali a uvažovali o od-
lišnostech minulých a  současných 
dnů. Proč ta nostalgie spojovaná 

s lety 1918, 1938, 1968, 1989 – s lety 
nebývalé soudružnosti naší společ-
nosti? Proč se nejvíce vzpomínek 
vázalo k  osobnosti T. G. Masaryka 
i k Václavu Havlovi? Proč ztrácejí po-
stupně svou hodnotu pojmy: odpo-
vědnost – tolerance – osobní stateč-
nost – soucit – solidarita…?
Věřím, že se potvrdí naděje, že naše 
nové zastupitelstvo stejně jako vět-
šina občanů vnímalo a analyzovalo 
atmosféru doznívajícího stoletého 
výročí a že se společně pokusíme 
promítnout jeho pozitivní odkaz do 
příštích roků.
Protože autor příspěvku z minulého 
měsíce Jíra Drvoštěp Štěpo se ne-
mýlí, jsme v tom všichni spolu.

Věra Schillerová

Jsme v tom spolu, ať se nám to líbí, nebo ne

Oznámení Městského úřadu Dobříš

Městský úřad Dobříš oznamuje, že v pondělí 31. prosince 2018 bude 
úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.
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Vánoční krabice od bot
Milí dobříšští, chtěla bych Vám moc poděko-
vat za tu spoustu vánočních dárků, které jste 
v předchozích letech přichystali pro děti, které 
většinou žijí v azylových domech nebo ubytov-
nách. Jenom loni se jich v Dobříši sešlo 835, což 
je počet, který sbírají krajská města. Děkuji za 
všechny ty krásně zabalené dárky, napěchova-
né hračkami, které udělaly hodně radosti dě-
tem v různých koutech naší země. Dárky jsem 
vezla do Nymburka, Unhoště, Kladna, Libušína, 
Hořovic, Předního Chlumu či Příbrami a okolí 
Dobříše. 
I letos budeme pod hlavičkou Diakonie pořádat 
tuto sbírku. Vánočně zabalené dárky v krabici 
ne větší než od bot můžete od 26. 11. do cca 
4. 12. (každé místo to má trochu jinak) nosit na 
katolickou nebo evangelickou faru, do Trnky, 
Skřítkova, 1. ZŠ nebo gymnázia. 
Tradičně nejvíce chybí dárky pro kluky, zejména 
pro ty starší. Dárků nemusí být moc, ale měly by 
být „vymazlené“. Věci v nich nemusí být nové, 
ale prosím jen o pěkné a vhodné věci.
Moc Vám děkuji a věřím, že i Vám balení dárků 
dělá radost. 
Pokojný předvánoční čas. 

Katka Vojkůvková, 
kurátorka evangelického sboru na Dobříši

www.krabiceodbot.cz

Nová kniha připomínající 
Velkou válku před sto lety
Ještě není konec, bojujeme dál…

Po konci Velké 
války si mnoho 
lidí přálo, aby 
tato válka byla 
tou poslední 
a  po ní již na-
stalo věčné ob-
dobí míru. Svě-
tový konflikt 
s  sebou nesl 
miliony mrt-
vých, pohřešo-
vaných a zmr-
začených. Další 
statisíce vojáků 
se z války vra-

cely s doživotním traumatem, se kterým se vy-
rovnávaly do konce života. Další byli zasaženi 
bojovým plynem yperitem, který poškodil jejich 
zdraví a následkem toho umírali i dvacet let po 
válce. Vojáci se však vraceli do nové republiky, 
která se stavěla před nové možnosti. Nová kniha 
Ještě není konec, bojujeme dál se snaží pokrýt 
období mezi lety 1914 až 1918 a poté částečně 
mezi lety 1938 až 1945 a to často z pohledu 
mužů, kteří bojovali na polích první a druhé 
světové války s  jasným zaměřením, těch, kteří 
nějakou formou spojili své osudy s naším měs-
tem. Životní osudy je zavedly do Ruska, Francie, 
Anglie a severní Afriky. Závěr knihy je věnován 
Květnovému povstání a nově i vzpomínkám 
přímých účastníků, těch, kteří jsou většinou ješ-
tě stále mezi námi. Tuto knihu a spoustu jiných 
o městě Dobříš si můžete koupit v informačním 
středisku a v místním knihkupectví.

Petr Kadlec

Knihovna 
v prosinci

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, v předvá-
nočním čase vám nabízíme posledních pár le-
tošních programů a pár informací nádavkem:

BALKÁNEM AŽ NA TŘI PRSTY – sobota 1. 12. 
od 16 hodin

Dvouletá Emma s mámou a tátou procestova-
la celý Balkán: 6 770 km – 47 dní – 11 zemí – 
2 žihadla – 1 utopený korálek – 1 zapomenutá 
měchačka – 2 roztržené kalhoty – 1 prošlapané 
boty – 2 vyrobené lžičky – pár odřených kolen 
a spousta zážitků... Podrobněji poreferují, pro-
mítnou foto a uvedou výstavu „Emminy deníky 
z cest“ cestovatelé Světlana Švrlová a Vladimír 
Stehlík. Navíc se můžete těšit na tvořivou dílnič-
ku pro děti a popíjení balkánského (horkého) 
horského čaje. Vstup volný.
 
Výtvarná dílna s Jíťou: RYBY RACI – pondělí 
3. 12. od 12 do 17 hodin
Přijďte si vyrobit originální ozdoby na vánoční 
stromeček – je to jednoduché a vypadají skvěle! 
Vstup volný, materiál zdarma.
PhDr. Olga Hegarová: ZNAKY A SYMBOLY 
v dějinách a současném světě – úterý 4. 12. 
od 18 hodin
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.

EMMINY DENÍKY Z CEST – výstava do 31. 1. 
2019
Světlana a Vladimír putovali s dvouletou Em-
mou měsíc a půl po Balkáně a krásné foto-
grafie, kresby, náčrtky i vyřezávané (i jiné) 
předměty z této cesty vám rozhodně doporu-
čujeme zhlédnout.

Výtvarná dílna s Jíťou: MALUJEME NA SKLO  
– pondělí 7. 1. od 12 do 17 hodin
Zimní motiv se k chladivému materiálu pěkně 
hodí. Přijďte si vyrobit obrázek, který vám bude 
dělat radost přinejmenším po celou zimu. Vstup 
volný, materiál zdarma.

KNIHOMRNĚ – pouze po přihlášení
Program pro rodiče s miminky, batolaty i dětmi 
do 4–5 let. Rytmy, melodie, říkadla, básničky, po-
hádky... Cílem programů je zejména zatraktivnit 
čtení a služby knihovny již nejmenším dětem, 
podpořit vyjadřovací a intelektuální schopnos-
ti dítěte a pomoci dítěti vytvořit si dobrý vztah 
k mateřskému jazyku.
Program trvá 30–40 minut, zázemí je komfortní: 
knihovna je bezbariérová, přebalovací pult, noč-
níček i vkládací wc prkénko máme a vše další vy-
řešíme. Program je zdarma.

Setkání probíhají jednou měsíčně, při třetí ná-
vštěvě dostanete uvítací balíček s knížečkou 
a průkazku do knihovny na rok zdarma.
Máte zájem? Ozvěte se nám, nabídneme vám 
místo ve skupině stejně starých dětí.

DÁRKOVÝ BALÍČEK MěK Dobříš: za cenu roč-
ního registračního poplatku (80/150/220 Kč) 
získáte (kromě průkazky) pro vaše blízké volný 
vstup na jednu z akcí knihovny dle vlastního 
výběru a malý dáreček. Zdá se vám, že někdo 
z rodiny či přátel pořád sedí doma? Darujte mu 
průkazku do knihovny! Máme otevřeno šest dní 
v týdnu a je k nám možné chodit bez koruny 
v kapse.

A na závěr malé ohlédnutí za letošním rokem:
ROK 2018 V KNIHOVNĚ
Služeb knihovny využila letos více než třetina 
obyvatel města. Za 365 posledních dní se u nás 
zaregistrovalo o 200 čtenářů více než loni, cel-
kový počet registrovaných čtenářů nyní činí 
(k datu uzávěrky DL) 2 175. Připravili jsme téměř 
dvě stovky programů pro školy a přes šest set 
akcí a programů pro veřejnost. Nakoupili jsme 
knihy za téměř 280 000 Kč, inovovali jsme naše 
webové stránky, do oddělení pro děti jsme po-
řídili potřebný nový sedací nábytek a oddělení 
pro teens též dostalo nový šmrnc. Programem 
Knihomrně jsme se zapojili do nového celostát-
ního projektu „S knížkou do života“, jehož cílem 
je zatraktivnit čtení a služby knihovny již nej-
menším dětem – pro více než 60 maminek s mi-
minky a batolaty jsme uspořádali již 33 setkání. 
Aktivně jsme se zapojili do práce na projektu 
nové knihovny, který je nyní ve fázi přípravy po-
dání žádosti o dotaci.

ROK 2019 V KNIHOVNĚ
Pro velký zájem se chystáme rozšířit kapacitu 
programu Knihomrně, plánujeme další zdoko-
nalení oblíbeného BOok! conu (sedmý ročník) 
a hlavně vám nabídneme mnoho krásných no-
vých knih a programů. Chybí vám v naší nabídce 
něco? Ozvěte se nám!

NOVOROČENKA + KALENDÁŘ AKCÍ
Ve vašem oddělení je pro vás opět připravena 
novoročenka s kalendářem nejdůležitějších 
programů knihovny na příští rok – nezapomeň-
te si ji vyzvednout.

Milí čtenáři, přejeme vám poklidný advent, 
šťastné Vánoce a radostnou mysl po celý další 
rok a těšíme se na vás! 

A jak máme v prosinci otevřeno:
Do neděle 23. 12. včetně OTEVŘENO
Pondělí 24. 12. – úterý 1. 1. ZAVŘENO

Z knihovny zdraví Romana Bodorová 
a celý knihotým
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KULTURA PROSINEC

 � Výstava 1918–2018: Vznik samostatného 
Československa 

Expozice nabízí putovní výstavu Českosloven-
ské obce legionářské a historické exponáty a fo-
tografie ze sbírky Muzea města Dobříše.
Výstava potrvá do čtvrtka 20. 12. 2018. Ote-
vřeno: PO–ČT 8.30–16.00 hod., NE 14.00–
16.00 hod. Pátek a sobota zavřeno! Vstup 
zdarma!

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

Tak jako každý rok přiví-
táme advent a blížící se 
vánoční svátky na dob-
říšském náměstí spolu 
se sv. Mikulášem a jeho 
družinou. 
Program a účinkující:
16.00 Zahájení a kul-
turní program (divadel-
ní spolek Disk Dobříš)

Dále účinkují: 
Pěvecké sbory Jeřabinky ZUŠ Dobříš a Lentilky 
4. MŠ Dobříš, vystoupení žáků z MŠ a ZŠ Dobříš, 
Spolek odrostlých holek – TJ Sokol Dobříš, Aero-
bic pod vedením M. Poborské – TJ Sokol Dobříš, 
Zazpívá Tereza Wess.
17.00 Příchod sv. Mikuláše a jeho družiny  

– mikulášská nadílka
18.15 Zdravice starostky města a rozsvícení 

vánočního stromu
18.30 Ohňostroj
Podvečerem provází Ivan Sutnar a Tomáš Ka-
dlec.
Nebudou chybět ani stánky s tradičním vánoč-
ním občerstvením, aby se zahřála nejen duše, 
ale i tělo. Těšíme se na vás!
Akci pořádá: KS Dobříš, divadelní spolek Disk 
Dobříš a město Dobříš. Partner akce: Dokas 
Dobříš, s.r.o.
Čtvrtek 6. prosince 2018, Mírové náměstí 
Dobříš od 16.00 hodin.

Připravujeme na leden 2019:

10. 1. Vernisáž výstavy obrazů „Pozornost 
pro tmu“. Vystavují tři malířky: Barbora 
Bieylonovičová, Veronika Rejfířová a Pet-
ra Tůmová. Výstava potrvá do 10. 2. 2019.
11. 1. Divadelní představení Přemyslův 
soud – hraje Disk Dobříš.
18. 1. Divadelní představení Můžem i s mu-
žem. Hrají: Vanda Hybnerová, Kateřina Hra-
chovcová, Jitka Sedláčková a Dáša Zázvůrko-
vá. VYPRODÁNO!!!
25. 1. Terne Čhave – koncert

 � 8. 12. Swing band Dobříš – adventní koncert
Na tradiční adventní koncert vás zvou dobříšští 
swingaři. Kromě příjemné muziky se můžete tě-
šit na taneční vystoupení KUS žen Dobříš.
Společenský sál KD, sobota 8. prosince od 
20.00 hodin. Vstupné dobrovolné.

 � 14. 12. Vánoční koncert na zámku  
– VYPRODÁNO!!! 

Zazní např. Bachův Braniborský koncert, Beet-
hovenova symfonie č. 5 „Osudová“ nebo hous-
lový trojkoncert G. P. Telemanna, dále skladby 
A. Vivaldiho, W. A. Mozarta a dal. 
Účinkují: symfonikové Českého rozhlasu a sólis-
té – koncertní housloví mistři SOČR: V. Kobrle, 
P. Zdvihal, P. Sochůrek a harfové kvarteto PRA-
HARP. Slovem provází známý moderátor Jan 
Pokorný. 
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál. Začátek 
v 19.30 hod. 

 � 16. 12. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a další… 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 16. prosince od 
17 hodin, vstupné dobrovolné.

POZOR, TIP NA NETRADIČNÍ 
VÁNOČNÍ DÁREK!
Vstupenky na koncert skupiny Terne Čhave 
(25.  1.) a koncert Pocta Zuzaně Navarové 
(8.  2.) budou v předprodeji od 10. 12. 2018 
v Trafice u Davida.

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ pro rodiče 
s dětmi 
Muzeum hraček Dobříš – zámek Dobříš
9. 12. 2018 

Přijďte si vy-
tvořit vánoční 
ozdoby z vosku 
Tvořit bude-
me: od 12.30 
do 16.00 hod.

Cena: 
20 Kč děti, 
30 Kč dospělí. 
Materiál v ceně.   

Charitativní jarmark u Bedřicha 
a jako poděkování  
Koncert pro tři krále

Milí přátelé, máme tady prosinec 2018 a my 
z  Dětského domova Korkyně vás srdečně zve-
me na dvě jedinečné akce. V sobotu 15. pro-
since od 9.00 hod. vás rádi uvidíme na tradič-
ním Vánočním jarmarku u Bedřicha. Můžete 
se těšit na prodej jmelí a výrobků z květinářství 
Letizia, sladkosti od Dorty D, výbornou kávu od 
Café Honduras, svařák, horké jablíčko, klobásky 
a dobroty od cestovatelů Katky a Michala. Veš-
kerý zisk z prodeje bude věnován Dětskému 
domovu Korkyně, stejně jako při loňském roč-
níku, kdy díky jarmarku mohly děti jet o jarních 
prázdninách na hory. A co je ještě lepší, letošní 
výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Pře-
dem vám všem děkujeme za účast a moc se tě-
šíme na setkání s vámi. 

Nový rok začneme společně výjimečnou udá-
lostí, kterou bude Koncert pro tři krále. Tři krá-
lové přinesli malému Ježíškovi cenné dary. Náš 
dětský domov má také spoustu takových králů, 
kteří nás podporují, pomáhají nám a přijali nás 
mezi sebe. Společně, bez předsudků a s vírou, 
že to dokážeme, se snažíme ukazovat našim 
dětem, že svět může být i pro ně bezpečným 
místem. Tuhle myšlenku se rozhodli podpořit 
a poděkovat všem našim králům písničkou či 
skladbou Eliška Ochmanová, Karolína Tothová, 
Irena Kristeková, Anna Beránková, Eliška Nezva-
lová, Radka Krninská, Rozálie Mako, Jakub Šafr 
a další milí umělci. Večerem vás provede herec 
Filip Tomsa. Přijdete také? 
Srdečně vás zveme v neděli 6. 1. 2019 od 
17.00 do Kulturního domu v Dobříši.
Přejeme vám všem požehnaný adventní čas.

My všichni z DD Korkyně

Důležité upozornění!!!
Ohňostroj bude letos odpálen z bezpečné 
a chráněné lokality, a to z tržiště za Kopáč-
kovým domem. Přesto žádáme občany, 
a  především mládež, aby dodržovali poky-
ny MP a nevstupovali do blízkosti odpaliště. 
Taktéž žádáme řidiče, aby v době od 17.00 
do 18.45 hod. neparkovali svá vozidla na 
přilehlých parkovištích (na tržišti a u tržiště 
vedle kadeřnického salonu) – hrozí nebezpe-
čí poškození vozidla. Děkujeme.
Pozor!!! Od 12.00 do 22.00 hod. bude ná-
městí uzavřeno pro autobusovou dopravu. 
Autobusové zastávky budou přesunuty na 
hlavní komunikaci. 

Výlep plakátů:

KS Dobříš upozorňuje, že posledním výlepo-
vým dnem v r. 2018 je čtvrtek 20.12.!!! Plakáty 
na tento výlep budou v KD přijímány nejpoz-
ději do středy 19. 12. 2018. Účtovány budou 
jako výlep od 24. 12. 2018.

Šťastné Vánoce, pevné zdraví a hodně 
příjemných setkání s kulturou 

v roce 2019 vám přeje
Kulturní středisko Dobříš
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Florbal – 3. místo v okresním 
kole Čeps cupu

9. listopadu se v Dobříši konalo okresní kolo 
Čeps cupu, kterého se zúčastnilo sedm týmů. Na 
úvod naše družstvo sehrálo bitvu s 2. ZŠ Dobříš, 
ve které se nám nevydařil začátek, kde jsme utr-
žili pět branek. Poté chlapci dotáhli skóre na roz-
díl jedné branky a tím působil tento zápas velmi 
dramaticky. Nakonec jsme prohráli 7:10, ze sku-
piny jsme postupovali jako druzí a čekal nás boj 
o třetí místo. Tento zápas naši hráči zvládli v kli-
du, vyhráli 11:2 a třetí místo si právem zasloužili. 
Na turnaji nás reprezentovali: Ondřej Panuška, 
Antonín Panuška, Lukáš Micka, Sebastian Jager, 
Matyáš Karas, Jan Černý a Filip Šantora. Všem 
chlapcům patří poděkování za obětavou a hou-
ževnatou hru.

Václava Petrásková

Ocenění v soutěži modelářů

Spolek Dobříšských modelářů se dne 10. listo-
padu zúčastnil výstavy modelářů v Kladně.
Na tomto modelářském setkání byli přítomni 
také žáci naší školy Matěj Hanuš a Daniel Von-
druška ze třídy 7. C. Za svůj model kolejiště byli 
chlapci odměněni speciální cenou.

Gratulujeme!

Měsíc fi lmu na školách

Letošní rok je plný osmiček. V říjnu jsme si připomněli mnoha akcemi a aktivitami 
100 let od vzniku ČSR. Rok 1918 byl optimistický rok i přesto, že byl poznamenaný 

1. světovou válkou. Osmičky ale v sobě nenesou jen pozitiva. V rámci projektu Měsíc fi lmu na ško-
lách jsme se dotkli i roku 1948, a to především února. Díky projekci fi lmů z cyklu Příběhy bezpráví 
jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací a byli jsme překvapeni, kolik utrpení tento rok při-
nesl obyčejným lidem. Promítli jsme si fi lm Ztracená duše národa: ztráta tradice týkající se dopadu 
kolektivizace sedláků, kteří se měli stát výstražným příkladem všem a jejichž majetky byly zabaveny, 
aby mohla vzniknout JZD (jednotná zemědělská družstva). Také jsme se podívali na fi lm Postavení 
mimo hru o našich nadějných mladých hokejistech, kteří představovali pro tehdejší režim hrozbu, 
přestože byli dvakrát mistry světa a reprezentovali naši zem. Na další mistrovství světa v roce 1950 
se nedostali, právě naopak, většina jich byla poslána do rudných dolů v Jáchymově mnohdy na 
desítky let. 

A právě na tyto dva fi lmy jsme navázali příbě-
hem pamětníka, jehož vzpomínky a setkání 
s ním byly podmínkou celého velkého projektu. 
Nás přišel do školy navštívit a naše pozvání přijal 
i přes zdravotní problémy pan Jiří Čtvrtečka (roč-
ník 1942). Vyprávěl nám příběhy sportovců, kteří 
reprezentovali naši zem. Vyprávěl nám o svém 
životě vrcholového sportovce. Sám byl čtyřikrát 
na olympijských hrách (1968, 1972, 1976 a 1980) 
a pod naší vlajkou se zúčastnil mnoha mistrov-
ství světa, kde slavil velké úspěchy. Za to, že mezi 
nás přišel a povídal si s námi, mu patří velké po-

děkování. Rád nám zodpověděl naše otázky, které jsme mu během diskuze pokládali, a krásně se 
s námi rozloučil slovy: „Jsem moc rád, že jste se stali součástí tohoto projektu, bylo mi mezi vámi 
moc hezky.“ Projektu se zúčastnily třídy VII. C a IX. C. 

Lucie Jindráková, MBA

Projekty a akce na 2. stupni

Měsíc listopad byl ve znamení projektových aktivit a akcí žáků druhého stupně. V rámci eTwinnin-
gu se spojili žáci 6. ročníku prostřednictvím videopřenosu s partnerskými školami v Litvě. Společ-
ně komunikovali v anglickém jazyce, zpívali a kreslili. Šesté třídy se také vydaly na výstavu Keltové 
v  Národním muzeu v Praze. Sedmáci tvořili záložky do knihy v rámci projektu „Záložka do knihy 
spojuje školy“. Své záložky si děti vyměnily se slovenskou školou Dobrá Voda. Osmáci se stali účast-
níky snídaně Brain&Breakfast s Tomášem Klusem. Snídaně si kladou za cíl představovat inspirativní 
osobnosti a umožňují účastníkům nahlédnout do oborů, se kterými se často nesetkáváme. Expozici 
s názvem Archa Noemova navštívili v Národním muzeu v Praze žáci dvou osmých tříd. Mohli si zblíz-
ka prohlédnout živočichy na naší planetě běžné, ohrožené i ty již vyhynulé a něco zajímavého se 
o nich dozvědět. Exkurze byla součástí školního projektu, v rámci něhož žáci navrhovali vlastní po-
dobu archy a seznamovali se s příběhem. Největším úspěchem pak bylo umístění našeho žáka VII. C 
Tomáše Pekárka v soutěži Vícejazyčnost je naše bohatství, kde uspěl se svojí prezentací ve fi nštině 
v kategorii 13–16 let.  Mgr. Eva Kašparová

Projekt 
„100 let od vzniku 
Československa“ 

V týdnu od 22. 10. do 25. 10. proběhl na naší 
škole projekt „100 let od vzniku Českosloven-
ska“, do kterého se zapojili všichni žáci a vyu-
čující. Každá třída si zvolila z nabízených témat 
to, které ji zaujalo. Pod vedením vyučujících se 
žáci seznamovali s historií slovanského osídlení 
našeho územní, státní vlajky, hymny, státního 
znaku, se životem prezidentů i mužů, kteří se 
zasloužili o vznik samostatného státu. Žáci vy-
tvářeli pracovní listy, prezentace, dramatizaci, 
plakáty s danými tématy, pomůcky…
Výsledky své práce žáci prezentovali na společ-
ném setkání, své spolužáky seznámili s poznat-
ky, které získali v průběhu práce nad tématy. 
Žáci připravili hádanky, pracovní listy atd., které 
spolužáci vypracovávali, někteří samostatně, jiní 
s pomocí vyučujících.

Vyučující se do projektu zapojili také. Pro žáky 
připravili překvapení s hádankou. Paní učitelky 
zvolily oblečení charakteristické pro jednotlivé 
dekády existence Československa a žáci určova-
li, které období představují. Počin paní učitelek 
měl mezi žáky velký ohlas.
Projekt se vydařil a žáci se seznámili zábavnou 
formou s naší historií.

Mgr. Eva Burešová

Žáci a učitelé 
ZŠ Dobříš, Lidická 384

vás srdečně zvou na

VÁNOČNÍ 
JARMARK
18. 12. 2018  

14–17 hod. v budově školy
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Advent v Trnce 

Rok se s rokem sešel a máme tady opět adventní čas, jedno z nejkrásnějších 
období roku plné očekávání a těšení. I my v Trnce se snažíme celý prosinec 

udržovat adventní atmosféru a přípravou na vánoční svátky zpříjemnit dětem i rodičům čekání na 
Štědrý den.
Letos máme připravené tradiční odpolední dílny pro rodiče a děti – výrobu adventních věnců a spo-
lečné zdobení perníčků. Děti pak těsně před vánočními prázdninami absolvují dílničky ve škole, kdy 
se prostřídají na různých stanovištích a budou si moci vyrobit vánoční dekorace nebo dárky pro své 
nejbližší. Navštíví nás také sklář, u kterého si děti vyfouknou svou vlastní vánoční ozdobu. Nezapo-
meneme ani na oslavu svátku sv. Mikuláše.
Už od začátku adventu bude probíhat celoškolní adventní čtení, kdy se ráno sejdeme pospolu v jed-
né třídě a vyslechneme si jeden vánoční příběh. V letošním roce jsme ke čtení zvolili příběhy o osla-
vách Vánoc v různých koutech světa, protože vánoční zvyky a tradice se v jednotlivých zemích liší. 
Světové Vánoce je i název divadelního představení, které sehrají žáci školy v kulturním domě v úterý 
v podvečer 18. prosince, a završí tak veškeré vánoční přípravy. Společně s rodiči a přáteli školy si tak 
připomeneme to, proč jsou pro každého z nás tyto svátky důležité.
Přejeme vám všem pokojné prožití vánočních dní a vše dobré v novém roce 2019!

Za ZŠ Trnka Adéla Sauerová

Pozvánka z Trnky: Robotický workshop pro děti (a rodiče)

Přijďte se seznámit s Ozoboty! Naučíte se ovládat skutečné roboty, kteří vás budou na slovo po-
slouchat. A to celé jen za použití papíru a barevných fixů. Rádi vás uvidíme v pondělí 10. prosince 
v 16.45 hod. v ZŠ Trnka na adrese Příbramská 938, Dobříš. A jestli budou vaši rodiče chtít, vezměte 
je s sebou! Workshop je určen pro zájemce od 8 let. Registrujte se na robotivtrnce@email.cz, počet 
účastníků je omezen! Vstupné je dobrovolné. Workshop je podpořen grantem města Dobříše.

Středu 24. 10. jsme v naší mateřské škole věnovali 
100. výročí založení republiky. Oslavě předcháze-
lo několik týdnů příprav. Nejprve jsme přemýšle-
li, jakým způsobem významný den historie naší 
země dětem přiblížit. Dalším krokem bylo hledá-
ní inspirace a až poté všichni zaměstnanci školy 
zahájili přípravu konkrétních realizačních kroků.

V den oslavy přišli všichni ve stylovém oblečení 
– v barvách naší státní vlajky. Při ranních aktivi-
tách si děti vyráběly slavnostní květinu s triko-
lórou nebo státní vlajku. Na hlavní program se 
celá škola sešla ve třídě, která byla k tomu účelu 
slavnostně vyzdobena. Státní znak, vlajka, prezi-
dentská standarda, korunovační klenoty, státní 
pečeť. Nechyběly ani historické mapy a obrázky 
dobových fotografií.
Na úvod hlavního programu zazpívaly paní uči-
telky dětem národní píseň Ach, synku, synku 
s doprovodem klavíru a houslí. Děti se spontánně 
přidávaly. Následoval krátký dokument o vzniku 
ČSR před 100 lety. Malí diváci s údivem sledovali 
černobílé záběry z fronty 1. světové války a další 
události předcházející vzniku samostatného stá-
tu. Slavnostní chvilku jsme završili slavnostním 
zpěvem státní hymny, při které všichni stáli. I při 
tak slavnostní chvíli zažily děti legraci, o kterou se 
postarala paní učitelka v převleku kačera. Ten byl 
jak jinak než vyveden v našich státních barvách 
a podařilo se mu roztančit celou mateřskou školu.
Oslava bez slavnostního občerstvení? Ani paní 

kuchařky nezahálely. Upekly pro celou školku 
báječné švestkové koláčky. O slavnostní přípitek 
vynikajícím domácím jablečným moštem se po-
starala paní ředitelka. Všichni jsme si pochutnali 
a oslavu si patřičně užili. Děti si odnesly domů 
vybarvenou státní vlajku, nazdobenou květinu 
s trikolórou a snad i báječný zážitek a informaci 
o tom, kdo byl naší prvním prezidentem.
A co se ještě událo a na co se těšíme? 
V listopadu to byla hned tři divadelní předsta-
vení. Nejprve jsme v mateřské škole viděli po-
hádku O statečném kováři Mikešovi a zajeli si 
do příbramského divadla na klasickou pohádku 
Český Honza. Starší děti navštívily představení 
FOK Praha – Pohádka ze skal. Koncem listopadu 
jsme pořádali v mateřské škole vánoční trh, na 
který jsme se s dětmi pilně připravovali. 
V prosinci k nám přijde na návštěvu Mikuláš se 
svojí nadílkou a před vánočními prázdninami 
pozveme do školky i rodiče na tradiční vánoční 
besídky. Nesmíme zapomenout ani na vystou-
pení starších dětí pro seniory města. V neděli 
16. prosince v Zrcadlovém sále na zámku v Dob-
říši tak jako každoročně zahájíme Benefiční kon-
cert Zdenky Žádníkové Volencové.
Přejeme všem rodičům i dětem krásné prožití 
svátků, přejeme každému krásný dar, aby ho ve 
zdraví užil, a aby se každý zas a zas v tom novém 
roce tužil.

Kolektiv 2. MŠ Dobříš

Oslava 100. výročí založení Československé republiky  
ve 2. mateřské škole Dobříš

Adventní koncert
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a Řím-
skokatolická farnost v Dobříši zvou všechny 
milovníky hudby a přátele varhan na benefiční 
adventní koncert pořádaný v neděli 9. prosince 
2018 od 17.00 hodin v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši. Dobříšský chrámový sbor uvede sklad-
by od J. T. Turnovského, V. Rovenského, J. Galluse, 
A. V. Michny, S. Rachmaninova a dalších. 
Řídí Mgr. Petra Šimková, varhanní doprovod 
MUDr. Jan Šimek.

Dobrovolné vstupné je určeno na projekt obno-
vy varhan. Lavice jsou vyhřívané. 
Sdružení pro obnovu varhan v kostele Nejsvě-
tější Trojice v Dobříši přeje všem příznivcům 
a  podporovatelům projektu dobříšských var-
han radostné a požehnané vánoční svátky a vše 
dobré do nastávajícího roku 2019.

Chcete svým nejbližším dát nevšední dárek? 
Nevíte, co jim dát k Vánocům? Chcete udělat 
radost? – adoptujte varhanní píšťalu! Mož-
nost vyrytí jména dárce na píšťalu a získání 
certifikátu píšťaly. 

Uzávěrka příspěvků 
do lednového vydání 

Dobříšských listů bude s ohledem  
na vánoční svátky 14. prosince 2018.  

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

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

www.adopce.varhanydobris.cz
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Děkujeme všem, kteří se zúčastnili již 
tradičního Lampionového průvodu 

aneb procházky pohádkovým lesem v anglic-
kém parku na zámku Dobříš. Účast byla opět re-
kordní. Zejména děkujeme všem dobrovolnicím 
a dobrovolníkům za ztvárnění pohádkových 
postav. Sboru dobrovolných hasičů, městské 
policii, Správě zámku Dobříš a rodině Colloredo-
-Mannsfeld a v neposlední řadě městu Dobříš za 
organizační podporu. 
Pokud chcete nahlédnout pod pokličku kurzů 
a aktivit, které se v Dobříšku odehrávají, můžete 
se přijít podívat na výstavu nazvanou Dobříšek 
se představuje, která bude k vidění ve foyer 
Pastoračního centra sv. Tomáše do 18. prosin-
ce, kdy bude zakončena slavnostní dernisáží 
a tanečním vystoupením Taneční přípravky 
a  Dance mix pod vedením Renaty Bezděkové 
v 17 hod. Uvidíte pletená, výtvarná a keramická 
díla z tvorby dětí i dospělých.

Vybíráme z pravidelných programů
Mistr Paleta – út 19.00–21.00 hod. s akade-
mickým malířem Miro Pogranem. Neváhejte 
a vezměte štětec do ruky! Není nutné umět ma-
lovat. Jde o možnost vlastního vyjádření, nikoli 
podávání výkonů aneb Co jsme nestihli v mládí, 
můžeme dohnat jako rodiče či prarodiče. Ote-
vřeno všem bez rozdílu věku a pohlaví.
Hrajeme si bez maminky – stále máme volná 
místa a možno se přihlásit. Častější návštěva 
= nižší cena. 

Adaptační program pro děti od 2,5 roku do 4 let 
– nově až 4× týdně po–čt od 8.00 do 12.00 hod. 
Hrajeme si společně – pá 10.00–11.00 hod. 
s Marií Kulhavou – cvičení, divadélko
PC nejen pro seniory a seniorky – út 8.30–
9.30 hod.
Rezervace nebo předchozí přihlášení nutné. 
Přihlášky a informace: Kateřina Nekvapilová, 
tel. 608 906 559, info@dobrisek.cz.
Angličtina s hlídáním – čt 10.00–11.00 hod. 
a 11.00–12.00 hod. 
Francouzština s hlídáním dětí – st 17.00–
18.00 hod.
Přihlášky prostřednictvím Google formuláře 
nebo na info@dobrisek.cz.

Kurzy pro těhotné a nastávající rodiče
Cvičení pro těhotné s poradenstvím – pá 
17.00–18.30 hod. 
Předporodní kurzy pro páry dle domluvy pát-
ky nebo o víkendu.

Aktuální informace, rozvrh a ceny najdete na 
našem webu www.dobrisek.cz nebo na www.
facebook.com/dobrisek, e-mail: info@dobrisek.cz, 
adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 

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.

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

p. Švagr

Tajemství pánevního dna I. a II. (15. a 16. 12. 
9–16 hod.) Pomocí celostní metody 3×3 se 
naučíme vnímat své pánevní dno na úrovni 
fyzické, emoční a energetické. www.seminare-
prozeny.cz

Meditační setkání dětí (středa 12. 12. 16–18 
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 Martin. E. Kyšperský (sobota 
15. 12. 19–21 hod.) Martin E. Kyšperský je český 
hudebník, frontman a hlavní autor repertoáru 
kapely Květy. Květy založil již v roce 1993 na zá-
kladní škole, v roce 1999 kapelu obnovil a hraje 
s ní dodnes.

Zimní slunovrat – ženský kruh (úterý 18. 12. 
20–23 hod.) s dalším pootočením kola roku se 
opět sejdeme a oslavíme společně změny v ryt-
mu přírody. Temné noci nás vybízejí ke klidu, 
ztišení a naslouchání nitru svému i ostatních 
bytostí. Už se těšíte na jemnou masáž s vonnými 
oleji? Ani tentokrát na ni nezapomeneme. Face-
book: Ženské kruhy Dobříš.

Jóga v čajovně – každé pondělí 20–21.30 hod. 
s Blankou Roušalovou a každou středu 19.30–21 
hod. s Míšou Doležalovou.

Hudební škola YAMAHA: První krůčky k hud-
bě pro děti od 3 let (každé úterý 16–17 hod.) 
Obsahem krůčků jsou jednoduché písně, vyprá-
vění, hudebně pohybové nástroje a doplňující 
výtvarné či pracovní činnosti. Lektorka Jana To-
mánková, yamaha@dobris.net

Vánoční dárky kreativně – obdarujte své blíz-
ké vlastnoručně vytvořeným lapačem snů nebo 
v nich probuďte kreativitu a darujte jim tubičku 
henny na namalování vlastního dočasného te-
tování. 
Dárky, které chrání přírodu – látkové pytlí-
ky na nákupy ovoce a zeleniny, zubní kartáčky 
z bambusu, stylová kovová brčka nebo poukazy 
na komunitní nákupy. 
Pořídit u nás samozřejmě můžete také sypané 
čaje nejvyšší kvality. Celou nabídku najdete na 
www.cajovnadobris.cz/darky.

Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Prokopo-
vy zahrady. Otevírací doba: čtvrtek až neděle 
17–21 hod. www.cajovnadobris.cz

Kateřina Försterová

Prosinec ve Skřítkově
Mikulášská nadílka 2. 12. od 15 hod.
Skvělá zpráva! Již 2. 12. k nám přijde Mikuláš se 
svou družinou.
Spolu s Veselá rodina, z.ú., si užijeme od 15 hod. 
skvělý dvouhodinový program.
Těšit se můžete na:
* zábavný program s Mikulášem, anděly a čer-

tíky
* tanec, hry, malé tvoření
* tvořivou dílničku psaní dopisu Ježíškovi
* mikulášskou nadílku
I letos budeme mít pro vás nachystané miku-
lášské balíčky v hodnotě 200 Kč. Vstupné je 
100 Kč za dítě starší 1 roku. Vstupenky a balíč-
ky si můžete zakoupit formou předprodeje ve 
Skřítkově.

Adventní dílničky pro děti 14. 12. od 15 hod.
Přijďte si odpočinout od předvánočního shonu 
a vytvořit s dětmi něco hezkého. Zveme všech-
ny děti (i s rodiči) na Adventní tvoření. 
Budeme mít čtyři dílničky:
* zdobení perníčků
* tvoření svícnů
* tvoření vánoční dekorace
* tvoření zimní dekorace
Přihlašování na www.skritkov.com. Vstupné 
200 Kč/dítě. 

Silvestrovská party 30. 12. od 15 hod.
Oslavme s dětmi a našimi skřítky konec ka-
lendářního roku. Skvělá party začíná 30. 12. 
v 15 hod. ve Skřítkově.
Co nás bude čekat?
* skvělá zábava v karnevalových kostýmech 

s Veselou rodinou, z.ú.
* diskotéka, hry, soutěže
* malování na obličej a mnoho dalšího
Vstupné 100 Kč/dítě. Rodiče zdarma. Předpro-
dej vstupenek ve Skřítkově od 3. 12. 2018.

Blíží se konec roku 2018. My, jako majitelé dět-
ské herny Skřítkov, chceme všem našim zákaz-
níkům poděkovat za skvělých pět měsíců, které 
jsme s Vámi mohli prožít při oslavách narozenin 
Vašich dětí nebo při Vašich návštěvách u nás. 
Přejeme Vám krásné a pokojné Vánoce, úspěšný 
start do nového roku. Děkujeme za přízeň a tě-
šíme se na Vás i v roce 2019.

Ing. Anna Englártová, 
Skřítkov – dětský svět zábavy

Prosinec v dobříšské čajovně

Prosinec v Dobříšku  
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Lukáš 1,26–38; Matouš 1,18–25
Evangelium je zvěst o záchraně člověka. Tehdy 
v Judsku očekávali, že davidovský Mesiáš zbaví 
zemi vnějšího ohrožení a poroby a nastolí davi-
dovské nebo přímo Boží království. Dneska vidí 
mnozí spásu třeba v odvolání vládnoucích jed-
notlivců, popř. celé garnitury politiků. Jenomže 
oni po té změně nastoupí jiní a nebývá to o moc 
lepší. Poměry i to, kdo je u moci, odráží totiž spíš 
to, jací jsme my. Nejsou nikdy jenom dílem jed-
notlivců. Spolutvoříme je všichni. Bez té hlubší 
proměny, která se týká jednoho každého z nás, 
se nic nezmění. Však také anděl podle Lukáše 
říká, „neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů“ 
nebo „ze všech jeho nepravostí“.
Ale jak? Lepším návodem? Jasnějšími pravidly? 
Větší přísností a důsledností? Větší duchovnos-
tí? Nějakým zázrakem shůry, který způsobí, že 
se všichni lidé polepší nebo zůstanou jen ti dob-
ří? Snad právě kvůli tomu, abychom to – třeba 
i v dobré víře – nepopletli, abychom si všimli, že 
ta boží vánoční naděje je jiná, postavil Matouš 
vedle sebe a k sobě ta dvě odlišná jména – „Ježíš“ 

(Bůh je spása, Bůh zachraňuje) a „Immanuel“ (Bůh 
s námi). Aby bylo zřejmé, že to vysvobození, o kte-
rém anděl mluví, se nezakládá a nestojí na tom, 
že my budeme s Bohem, ale že Bůh je s námi; že 
tu vzdálenost a odcizení, způsobené našimi ne-
pravostmi, nepřekračujeme my, ale on; že s ním 
můžeme počítat v těchto poměrech a i při své vše-
lijaké člověčině a ne až tehdy, když se z toho všeho 
vyhrabeme. A chce být s námi i v tom, co nedove-
deme vidět jinak než jako průšvih. I tam, kde ho 
vůbec nečekáme. O tom jsou přece Vánoce a ta 
radost veliká pro všechen lid, kterou i letos oslaví-
me. Mocichtiví potentátci, trable s daněmi i lidská 
nevšímavost a lhostejnost v tom příběhu jsou. Ne-
zmizeli. A přesto není svět bohapustý. Protože do 
něj Bůh vstoupil, protože se to všechno rozhodl 
sdílet s námi. Včetně naší bezbrannosti, i s tím rizi-
kem zlých řečí, ostudy a slepé lidské spravedlnosti. 
Proto je možné setkat se s láskou nejen v pohodlí 
a klidu, ale i ve chlívě. Taková je naděje Vánoc.
Radostné a pokojné Vánoce vám všem přeje

Samuel Hejzlar, evangelický farář 
v Dobříši a v Hořovicích 

Pozvání na prosinec 2018

Do 18. 12. potrvá výstava „Dobříšek se před-
stavuje“ – výtvarné práce kroužků Rodinného 
centra Dobříšek. 
Od 19. 12. zveme na vánoční výstavu „Pů-
jdem spolu…“, výtvarné práce dětí z výtvar-
ných kurzů Mira a Daniely. Výstava potrvá do 
20. ledna 2019.
V neděli 9. 12. od 17.00 hod. zveme na ad-
ventní koncert Dobříšského chrámového 
sboru, na programu jsou adventní zpěvy sta-
rodávné i novodobé. Na varhany doprovází 
MUDr. Jan Šimek. Koncert se koná v rámci kon-
certů pro varhany v kostele Nejsvětější Trojice 
v Dobříši (u zámku). Vstupné dobrovolné.
V neděli 30. 12. od 16.00 hod. zveme na 
společné putování k živému Betlému na za-
hradě Pastoračního centra sv. Tomáše. Sraz je 
u kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši. Cestou 
prožijeme vánoční příběh a zazpíváme si zná-
mé koledy.

Bohoslužby o Vánocích 2018 

Na Štědrý den 24. 12. od 14.30 hod. zveme děti 
(i jejich rodiče) na tzv. vánoční setkání u jesliček 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši (u zámku). 
Půlnoční bohoslužby: 
Půlnoční mše bude ve 21.00 hod. v kostele 
v Rosovicích, ve 22.30 ve Svatém Poli a ve 24.00 
v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. 
Půlnoční bohoslužba slova bude od 22.00 hod. 
u kapličky ve Staré Huti.
V pondělí 25. 12. na Boží hod vánoční bude 
mše v 9.00 hod. v Dobříši a ve 12.00 hod. v Dlou-
hé Lhotě.

Další informace o vánočních bohoslužbách na-
jdete na www.farnostdobris.cz nebo na https://
bohosluzby.apha.cz.

Svátky pokoje?
Vánoce jsou prý svátky pokoje. Opravdu?
Častokrát se právě během svátků o to víc po-
hádáme doma, protože nejsme zvyklí být tak 
dlouho spolu.
Na chvíli uzavřeme „příměří“ s těmi, které nesná-
šíme – s kolegy či lidmi „jiného politického vy-
znání“, s nemožnými příbuznými. Po svátcích se 
však všechno vrátí do starých kolejí, do stavu zá-
kopové nebo otevřené války, protože ta nesná-
šenlivost byla jen na chvíli „schovaná“ hluboko 
v srdcích. Ale stále byla, nezmizela.
Vánoce jsou prý svátky pokoje – a proto v tele-
vizi neuvidíme záběry z parlamentu, jak se naši 
politici navzájem odstřelují nevybíravými slovy. 

Neuvidíme reportáže z míst, kde se válčí – to se 
nehodí do idylické vánoční atmosféry. Rušilo 
by to.
Na chvíli si možná vytvoříme vysněné a ideální 
Vánoce, které pominou hned 27. 12. (Nebo dřív? 
Či o něco později?) Toužíme však po takových 
svátcích… které vytvoří iluzi „dokonalého poko-
je“ pouze na chvíli?
Vím velmi dobře, že si pokojné Vánoce sami ne-
vytvoříme. Je to nad naše síly. Proto si přeji a vy-
prošuji, abychom dostali tento dar skutečného 
pokoje od Boha pokoje. Nejen do vánočních 
dnů – ale do celého roku. Nejen zdánlivě – ale 
skutečně, do hlubin srdce.

P. Angelo, farář Římskokatolické farnosti Dobříš

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

2. 12. – první adventní neděle: 10.30 bohosluž-
by s vysluhováním Večeře Páně;
9. 12. a 16. 12. – druhá a třetí adventní neděle: 
10.30 bohoslužby;
23. 12. – čtvrtá adventní neděle: 10.30 – Vánoč-
ní zvěstování dětí a mládeže (Vánoční pásmo 
o ťukání a vánoční hra „O mudrcích a lidech“);
25. 12. – Boží hod vánoční: 10.30 bohoslužby 
s vysluhováním Večeře Páně;

30. 12. – Poslední neděle v občanském roce: 
10.30 bohoslužby;
6. 1. 2019 – 14.00 Novoroční koncert
Zazní skladby od G. Ph. Telemanna, G. Fresco-
baldiho, L. Vendla. Soprán – V. Vojířová; zobco-
vé fl étny – J. Kydlíček, varhany – L. Vendl. Řídí 
MgA. Lukáš Vendl PhD. Vstupné dobrovolné.

Srdečně vás zveme!

Vánoční pořady v evangelickém kostele v Dobříši:

Odhalení pamětní desky Ludvíka Kopáčka
V neděli 28. října na mnoha místech naší republiky vyvrcholily 
oslavy 100. výročí založení Československé republiky. Nejinak 
tomu bylo i v Dobříši. Milou součástí vzpomínkových akcí bylo 
mimo jiné odhalení pamětní desky Ludvíka Kopáčka, která byla 
umístěna na Kopáčkův dům. O zhotovení pamětní desky se po-
staral Okrašlovací spolek města Dobříše. Slavnostního odhalení 
se zúčastnil i pan Petr Kopáček, současný majitel domu, který 
poděkoval za tuto iniciativu a připomněl kousek z historie své 
rodiny, která je s Dobříší neodmyslitelně spjata. Předseda okraš-
lovacího spolku, pan Petr Kadlec, seznámil účastníky s některý-
mi zajímavostmi o Ludvíku Kopáčkovi i o samotném Kopáčkově 
domě. Ráda bych jménem Muzejního spolku Dobříšska poděko-

vala okrašlovacímu spolku za tento milý počin, díky kterému každý návštěvník Muzea Dobříš, ale 
i náhodní kolemjdoucí vzpomenou na významnou osobnost dobříšského rodáka Ludvíka Kopáčka. 

Iveta Šedivá

O vánoční naději... 
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

V adventním čase dobříšský zámek opět ožívá 
adventními koncerty a prohlídkami. 
O víkendech se můžete těšit na adventní pro-
hlídky s výstavou příbramských betlémů od 
1. 12. do 22. 12. 
Do konce prosince také mohou návštěvníci 
zhlédnout výstavu v Galerii JCM, která přibližuje 
téma šlechtických deklarací z roku 1938–1939, 
Šlechta v boji za českou státnost.
Rádi bychom vás také pozvali na nově konanou 
akci – Vánoční trh pod záštitou paní Livie Collo-
redo-Mannsfeldové, který se bude konat 8. 12. 
na nádvoří zámku od 11 do 19  hod. Můžete 
přijít načerpat vánoční atmosféru, zakoupit si 
různé především ručně vyráběné dárečky a vá-
noční dekorace, ochutnat rybí speciality, medo-

vinu, svařák, výbornou kávu či něco sladkého 
a zaposlouchat se do vánočních koled. 
Na 1. 12. je přichystán Adventní koncert 
k 100. výročí vzniku republiky, který se bude 
konat v Zrcadlovém sále od 19 hodin. Vystoupí 
Vratislav Kříž, Kateřina Englichová, Jitka Hospro-
vá a Yukiko Kinjo. Ten den od 16 do 18 hod. si 
mohou návštěvníci zdarma prohlédnout výsta-
vu Šlechta v boji za českou státnost v Galerii JCM 
a také výstavu k výročí 100 let vzniku republiky 
v předsálí návštěvního centra. V pátek 14. 12. se 
můžete těšit na Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu – Vánoční koncert Kulturního středis-
ka Dobříš se bude konat v Zrcadlovém sále od 
19.30, prodej vstupenek v IC Dobříš. Benefi ční 
večer NFZŽ se bude konat 16. 12. v Zrcadlovém 
sále od 17 hod. Vystoupí Prague Cello Quartet. 
V sobotu 22. 12. proběhne tradiční Vánoční 
koncert Příbramské fi lharmonie a Vepřekova 
smíšeného sboru, který uvede dva koncerty 
J. J. Ryby – České mše vánoční. Začátek koncertů 
je v 17.00 a 19.30. Rezervace vstupenek na tele-
fonním čísle 318 521 240.
Otevírací doba parku: Anglický park je v ob-
dobí listopad–březen přístupný v době 8–16 
hodin. 

Přejeme všem krásné prožití vánočních svát-
ků a pohodový nový rok 2019. 

Dne 29. 10. 2018 oslavila 
krásné 80. narozeniny paní 
Jarmila Veselá z Dobříše. 

Všechno nejlepší a hodně 
zdraví do dalších let přeje 

dcera Jarmila s rodinou.

Významné životní jubileum, osmdesát let, oslaví 
3. 12. 2018 pan Vladimír Paukert. 

Pevné zdraví a stále dobrou náladu 
mu do dalších let přejí jeho přátelé 

z hudebního pokleslého spolku.

Dne 2. 12. 2018 vzpomene-
me 20. smutné výročí úmrtí 
pana Štefana Pjatáka. 

Za tichou vzpomínku děkují 
manželka a děti s rodinami.

Dne 7. 12. 2018 uplyne 
40 smutných let, kdy nám na-
vždy odešel z našeho života 
pan Jan Soukup z Dobříše. 

S úctou a láskou stále 
vzpomínají manželka 

Jaroslava, syn Jan a dcera 
Jarmila s rodinami.

Dne 29. 12. 2018 by paní 
Alojsie Tichá rozená Archma-
nová oslavila sté narozeniny.

Vzpomínají dcery 
s rodinami.

I letos si můžete předvánoční čas zpříjemnit ná-
vštěvou Muzea Dobříš. K vidění zde bude nemalé 
množství unikátních betlémů, které sem přices-
tovaly doslova z celého světa. Betlémy zapůjčila 
paní Miroslava Husáková a její sbírka obsahuje 
dohromady 75 betlémů různých velikostí a mate-
riálů. Kromě toho vlastní také několik desítek bet-
lémů papírových, kdy některé jsou i 50 let staré. 
Zajímá ji různé zpracování tohoto tématu a mate-
riály, ze kterých jsou ztvárněny. Betlémy jsou její 
velkou radostí a kromě toho také vzpomínkou. 
Kamkoli zavítá, ať už u nás v České republice, 
nebo ve světě, přiveze si odtud právě betlém. Její 
sbírka tak obsahuje betlémy například z Francie, 

Velké Británie, Izraele, Rakouska či Španělska. Ne-
přeháněli jsme, když jsme v úvodu tvrdili, že bet-
lémy skutečně přicestovaly z celého světa. Kromě 
těchto totiž část sbírky tvoří dárky od manžela 
a  dětí, kteří ji zajímavými kousky obdarovávají. 
Díky tomu vlastní paní Miroslava Husáková na-
příklad unikátní betlém z banánových listů (Afri-
ka), origami betlém (Japonsko), hliněný betlém 
(Peru) nebo indiánský betlém (Severní Amerika) 
a mnohé jiné. Paní Miroslava Husáková žije v obci 
Těšany, 20 km od Brna směrem na Hodonín. Prá-
vě v Těšanech se nachází barokní kovárna, která 
je technickou památkou, a v té se letos bude po-
řádat již dvacátý ročník této krásné výstavy. Jsme 
velice rádi, že podobnou výstavu jedinečných 
a vzácných betlémů můžeme díky paní Husákové 
uspořádat i v Dobříši. Nenechte si ji proto ujít! Vý-
stavu betlémů můžete navštívit od 2. prosin-
ce do 6. ledna 2019 každý všední den od 8 do 
17 hodin za cenu běžného vstupného.

Iveta Šedivá

Děkujeme Nadaci ČEZ!
Vzhledem k pestrým aktivitám a rozšiřování sbírek i nabídky programů pro návštěvníky bylo třeba 
doplnit expozici o vybavení, které by umožňovalo pořádat kvalitní výstavy, akce a přednášky. Kon-
krétně se jedná o materiální vybavení, jako například osvětlení, menší kusový nábytek, dětské stolky 
a židle, zabezpečené vitríny, krejčovské panny apod. 
Za dobu fungování Muzea Dobříš se stávající vybavení pomalu stávalo nedostačujícím, a to zejmé-
na z důvodu stále většího zájmu návštěvníků a pamětníků na rozšiřování sbírek a také kvůli větší 
poptávce po vzdělávacích programech pro děti a mládež. Pořízením zmíněného materiálního vy-
bavení se rozšířily možnosti pořádání výstav, jejich kvalita, zabezpečení exponátů a celkový dojem 
expozice.
Neustálým rozšiřováním muzejních sbírek a pořádáním atraktivních výstav se snažíme přispět k pes-
třejší nabídce mimoškolního vzdělávání i kulturního obohacení v Dobříši. 
Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutí dotace na pořízení potřebného vybavení. Vynasnažíme 
se, aby Muzeum Dobříš svými aktivitami i nadále napomáhalo cestovnímu ruchu v Dobříši a v celém 
dobříšském mikroregionu a přispívalo k zájmu o kulturu a vzdělávání.

Iveta Šedivá

Výstava betlémů v Muzeu Dobříš

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program na podzim a zimu 2018
5. 10. – 31. 12. 2018 – Šlechta v boji za čes-
kou státnost. Výstava – Galerie JCM
28. 10. – 31. 12. Výstava k 100. výročí vzni-
ku Československa v předsálí návštěvního 
centra – zdarma
1. 12. Adventní koncert k 100. výročí vzniku 
republiky
1.–22. 12. Adventní prohlídky
8. 12. Vánoční trh pod záštitou paní Livie 
Colloredo-Mannsfeldové na nádvoří zámku
14. 12. Vánoční koncert KS Dobříš
16. 12. Benefi ční večer Nadačního fondu 
Zdeňky Žádníkové
22. 12. Česká mše vánoční – J. J. Ryba

Pravidelně aktualizované informace na:
www.zamekdobris.cz/kulturní program

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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Trikolory jako připomínka 
100. výročí ČSR
U příležitosti 100. výročí vzniku ČSR se ve 
dnech 27. a 28. října uskutečnilo ve městě 
Dobříš rozdávání trikolor. Skautky z oddílu 
Minnehaha se oblečené ve skautských krojích 
pohybovaly po Mírovém náměstí a nabízely 
občanům tyto barevné stužky. Lidé byli milí 
a vlídní, často i sami o trikolory projevili zájem. 
S jedním dobříšským občanem si skautky do-
konce popovídaly o těchto oslavách, jaké byly 
za jeho mládí. Bylo to velmi příjemné. V neděli 
28. října jsme trikolory rozdali i všem dobříš-
ským hudebníkům, kteří hráli u odhalování 
nové sochy. I přes nepřízeň počasí si myslím, že 
se nám akce moc vydařila.

Za středisko prof. Oliče Jitka Hodačová

Ukončení 
moštovací sezóny
Naše ZO ČZS Dobříš ukončila letoš-
ní sezónu zpracování jablek na mo-

štárně. 40. výročí existence naší moštárny jsme 
důstojně oslavili pátou největší sezónou v histo-
rii. Moštovat jsme začali již první týden v měsíci 
srpnu a kampaň jsme ukončili 17. listopadu.
Za celou letošní sezónu moštování jsme zpra-
covali 60 109 kg jablek a vyrobili jsme 42 076 l 
moštu pro naše zákazníky z řad občanů Dob-
říšska i okolí. Podařilo se nám letos překonat 
i  magickou hranici 1 milionu litrů vyrobeného 
moštu. Za to patří dík všem našim pracovníkům 
moštárny, kteří ve svém volném čase chodili na 
moštárnu pracovat, a to jak těm dnešním, tak 
minulým. Za celých čtyřicet let ani jedna sezóna 
nebyla vynechána.
Máme zastaralou technologii, která může ještě 
řadu let fungovat. Přesto již neodpovídá dnešním 
požadavkům na pracnost, ale i účinnost a kvalitu 
zpracování jablek. Proto se snažíme o získání do-
tací na obnovu technologie, neboť z prostředků 
získaných za moštování netvoříme zisk.
Dne 24. listopadu jsme uspořádali den otevře-
ných dveří na moštárně spojený s ochutnávkou 
našich produktů. Druhý den otevřených dveří 
bude v sobotu 15. prosince od 9.00 do 15.00 hod., 
kde se našich občanů chceme rovněž zeptat na 
to, zda si přejí na Dobříšsku novou zahrádkovou 
osadu a  rozvoj zahrádkaření. Kdo z  vás se chce 
k  tomuto problému vyjádřit a nemůže se do-
stavit, sdělte nám prosím své stanovisko na náš  
e-mail: agrooil@volny.cz, děkujeme.

Karel Vítek, předseda ZO ČZS Dobříš

V letošním roce se chystá třicátá 
cesta skautů s  Betlémským svět-

lem. K této příležitosti se neuskuteční předávání 
světla ve Vídni, ale v Linci, kde celá novodobá 
tradice začala. Odtud poputuje betlémské svět-
lo do Brna a dál i na Dobříš, kam bude doprave-
no dobříšskými skauty.

V neděli 16. 12. pojede vlak z Prahy v 11.55 a ve 
13.25 bude světlo na Dobříši, kde si ho může-
te na nádraží vyzvednout. Další možností bude 
23. 12. v kostele Nejsvětější Trojice od 14.30 do 
15 hodin, poté od 15 do 17.30 v Pastoračním 
centru svatého Tomáše, ve stejný čas v průjezdu 
kavárny Velbloud nebo na vlakovém nádraží.

Na Štědrý den si můžete světýlko vyzvednout 
v  kostele Nejsvětější Trojice přibližně 10 minut 
po vánoční dětské bohoslužbě s koledami (ta 
začíná ve 14.30). Pokud si pro světýlko nemůže-
te sami dojít, rádi vám jej doneseme. Sdělte nám 
svoji adresu na tel. číslo 732 618 458.
Jak tato tradice vůbec začala? K tomuto příběhu 
se váže pověst italského města Florencie. Řím-
ský papež Urban II. na sklonku 11. století vyzval 
evropské rytíře, aby zorganizovali válečnou vý-
pravu do Palestiny a osvobodili Betlém a Jeru-
zalém – rodiště a hrob Ježíše Krista. Dalo se na 
ni najmout i několik mládenců z Florencie. Je-
den z nich při odjezdu přísahal, že když výpravu 
přežije a vrátí se, donese do rodného města pla-
mínek ohně z věčného světla, které hoří v Bet-
lémské bazilice. Málokdo mu tehdy věřil. Po 
několika letech, těsně před Vánocemi, se před 
branami města objevilo několik otrhaných a zu-
božených postav, v jejichž čele šel jeden s hořící 
svící. Všichni ale přísahali, že plamínek na svíci, 
kterou nesli, je skutečně přímo z Betléma. 
Skautky a skauti ze střediska prof. Oliče přejí 
krásné prožití vánočních svátků. 

Dominika Syručková

Během podzimních prázdnin vyrazilo 10 dětí 
s  klubem Terén na výjezd do Skochovic. Naše 
třídenní dobrodružství začalo v neděli ráno na 
vlakovém nádraží, odkud jsme kvůli výluce mu-
seli k nelibosti dětí vyrazit autobusem. Ostřílení 
účastníci si pamatovali cestu z Vraného nad Vlta-
vou do našeho ubytovacího zařízení, kam nás bez 
potíží dovedli. Cestou jsme zavzpomínali na mi-
nulý ročník a zasmáli se vtipným historkám. Do-
poledne jsme si stihli jen vybalit a zabydlet se na 
pokojích, které děti často nazývaly „hotelem“. Po 
výborném obědě jsme si stanovili pravidla, která 
chceme během výjezdu dodržovat, abychom se 
tu všichni cítili dobře. Patřilo mezi ně: bez drog, 
bez agrese, bez alkoholu a vzájemně respek-
tujeme sebe i pracovníky. Odpoledne se neslo 
ve znamení her a strašidelných příběhů, které 
děti vymýšlely. Protože jsme i my chtěli oslavit 
100  let naší republiky, vyrazili jsme do Prahy na 
výroční ohňostroj. Cestou jsme děti prověřili kví-
zem o historii naší země. Ohňostroj, který začínal 
v symbolických 19.18, rozdělil hudební doprovod 
do pěti částí. Připomínal nám momenty z české 
historie, přírodní krásy či státní symboly. 
V pondělí měly děti vymyslet odpolední pro-
gram. Společně se zamýšlely nad tím, co by 
chtěly zažít. Zjistily, že není tak jednoduché se 
v deseti shodnout tak, aby byl každý spokojený. 
Nakonec se podařilo najít kompromis v podo-
bě návštěvy kina. Děti čekal ještě nelehký úkol 
připravit rozpočet výletu a najít dopravní spo-
jení, které čítalo dva přestupy. Díky jednomu 
z chlapců, který se hledání ujal, jsme mohli po 
obědě do kina vyrazit. Dopoledne jsme měli 
ještě program na téma: „Proč chodím do klu-
bu a co mi Terén dává“. Mile nás překvapilo, 
že děti jako první nezmínily PC a volnočasové 
aktivity, ale možnost poradit se, popovídat si, 
něco se dozvědět a zdarma využít doučování. 

Cestou do Prahy jsme děti naučili orientovat se 
v papírovém jízdním řádu. Asi vás nepřekvapí, 
že v  dnešní době už to moc z nich neumělo. 
V Praze na děti čekalo překvapení, abychom 
si zkrátili chvíli při čekání na něj, zahráli jsme 
si na hřišti několik her. Nejvíce nás bavila hra 
„Bomba a  štít“ a „Zabijácký pohled“. Pak už 
jsme viděli rozzářené pohledy dětí, když zjisti-
ly, že před kinem navštívíme ještě laser game. 
Týmová hra nás nabila adrenalinem, a to tak, že 
děti o zážitcích z arény vyprávěly až do večera. 
Většina z nich tuto volnočasovou aktivitu zažila 
poprvé. Potom už jsme v kině zhlédli film Čaro-
dějovy hodiny a vrátili se zpátky. 
Ráno nás ještě před odjezdem čekala snídaně, 
úklid pokojů a hodnocení výjezdu. Potěšilo 
nás, že si všichni výjezd užili. Spokojeni byli jak 
s  aktivitami, které by si jinak někteří z finanč-
ních důvodu nemohli dovolit, tak s přístupem 
sociálních pracovnic. I z naší strany to byla ve-
lice vydařená akce a budeme se opět těšit na 
příští rok. 
Koncem listopadu nás ještě čeká vánoční 
workshop s přespáním na klubu. Další in-
formace o programu a akcích naleznete na 
facebooku: Nízkoprahový klub Terén nebo na 
webových stránkách: www.proximasociale.cz.

Tým NZDM Terén

Podzimní výjezd s Terénem

Podporují nás:

Betlémské světlo v Dobříši
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V prosinci to bude v Aerobik studiu Orel Dobříš 
opravdu žít. Nejen že se první adventní neděli 
2. prosince uskuteční tradiční Vánoční exhibi-
ce, ale před vánočními svátky se v orlovně ote-
vřou i dveře do tělocvičen. V týdnu od pondělí 
10.  prosince do pátku 14. prosince proběh-
ne v našem studiu týden otevřených dveří, 
v rámci kterého se budou moci rodiče přijít po-
dívat na lekce, které jejich děti pravidelně od září 
navštěvují. Před Vánoci pak bude pro děti i jejich 
rodiče připraven tradiční Vánoční večírek, kte-
rý proběhne ve čtvrtek 20. prosince od 16.00 
do 19.00 hod. v dětské herně Skřítkov. Přijďte 
se s námi naladit na vánoční atmosféru, pose-
dět, zatančit a ukončit tak pomalu rok 2018. 
Děti i dospělí budou cvičit do středy 19. prosin-
ce. Od čtvrtka 20. prosince do úterý 1. ledna 
bude orlovna zavřená! 

Celý tým lektorů studia vám přeje pohodové 
prožití vánočních svátků a úspěšný start do 
roku 2019! 

Tým lektorů ASOD 

V neděli 4. listopadu se ve cvičebním sále Kapap 
Czech v areálu bývalých rukavičkářských závo-
dů na Dobříši sešlo 16 žen a dívek, kterým není 
lhostejná jejich osobní bezpečnost. Rozhodly 
se zúčastnit 3hodinového kurzu sebeobrany, 
který organizace Kapap Czech realizuje zdarma.
Kurz učí zúčastněné, jak si vymezit osobní pro-
stor, krizovou komunikaci, ukázat potenciál-
nímu útočníkovi svou odhodlanost se bránit, 
ale také základní obranné techniky a doved-
nosti. Kurz byl připraven tak, aby byl přínosem 

Hasík 2018
V letošním roce se uskutečnil již 9. ročník výuko-
vého programu Hasík – vzdělávání žáků základ-
ních škol v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Během září a října proběhla setkání 
našich školených instruktorů s dětmi z 2. a 6. roč-
níků 2. ZŠ Dobříš. Nově jsme do programu za-
pojili děti ze ZŠ ve Višňové. Program se skládá ze 
tří vyučovacích hodin rozložených do tří týdnů. 
První dvě hodiny probíhají ve škole a hasiči se 
v nich formou her a praktických ukázek snaží dě-
tem vštípit základní vědomosti a zásady chování 
v krizových situacích. Děti se například učí, jak 
správně nahlásit požár na tísňovou linku, jak se 
mají chovat při požáru a podobně. Třetí hodina 
spočívá v prohlídce hasičské zbrojnice a výstroje 
a výzbroje nejen dobrovolných, ale i profesionál-
ních hasičů, kteří nám vždy vyšli vstříc, dětem se 
ochotně věnovali a odpovídali na všetečné dota-
zy. Několikrát se dokonce stalo, že byly děti svěd-
ky skutečného výjezdu profesionálních hasičů.

Letos se programu pod vedením instruktorů 
Radka Studeného, Petra Duchana a Damia-
na Pelcnera zúčastnilo 154 dětí z „nové školy“ 
a 31 dětí z Višňové, které na závěr dostaly i pro-
pagačně-výchovné materiály, jako jsou oma-
lovánky, vystřihovánky, pexesa a samolepky 
s hasičskou tematikou. Především si ale, jak dou-
fáme, odnesly užitečné znalosti a vědomosti.
Letos jsme lehčí formou přizpůsobenou věku dětí 
seznámili s naší prací i dětičky ze soukromé školky 
Denisy Maškové, která sídlí ve „čtrnáctipatráku“. 
Ve druhé třídě budou mít při Hasíku náskok…
V příštím roce na jaře máme v plánu do progra-
mu zapojit 1. ZŠ Dobříš a ZŠ v Malé Hraštici. Je-
likož výuce musíme přizpůsobit naše pracovní 
aktivity a volný čas, můžeme se bohužel věnovat 
pouze omezenému množství škol. V nejbližším 
možném termínu chceme tedy dopřát pětiden-
ní školení v Kamenici dalšímu kolegovi, který by 
rozšířil náš tým. Toto školení a celý program pro-
bíhá pod záštitou Citadely Bruntál a HZS Kladno.
Závěrem chceme poděkovat kolegům z HZS 
Dobříš a JSDH Dobříš za spolupráci a městu 
Dobříš za financování školení instruktorů a pro-
pagačních materiálů pro školáky.

Vlaďka Studená

Nejúspěšnější škola taekwondo v ČR

Děti z Aerobik studia Orel Dobříš ukážou, 
co se od září naučily

Největší škola taekwon-Do ITF Ge-Baek Hosin 
Sool se v podzimních celorepublikových závo-
dech umístila opět na nejlepších místech! Jako 
každý rok se i tento konaly na podzim dva ze tří 
nejdůležitějších závodů v roce, a sice finále závo-
dů středisek talentované mládeže a mistrovství 
České republiky, která se nám podařilo vyhrát 
a získat tak titul nejúspěšnější školy České re-
publiky již poněkolikáté za sebou. První vítězné 
závody, celorepublikové setkání středisek talen-
tované mládeže, probíhaly o víkendu 13.–14. říj-
na 2018 ve sportovním centru ČUS Nymburk. 
Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí, zde 
své první místo vybojovalo s počtem 54 zlatých 
medailí, sečteno z obou kol, a závodilo za něj 
celkem 86 závodníků. Mezi těmito soutěžil také 
Adam Procházka z Dobříše. Ten se i přes silnou 
konkurenci probojoval hned k dvěma medailím, 
stříbrné z boje a bronzové ze sestav, v týmu star-

ších juniorů se mu podařilo umístit na druhé po-
zici ve sportovním boji. A nezahálel ani Tomáš 
Brožek, který nakonec dokázal se svým týmem 
starších žáků vyzávodit dvě stříbrná místa ve 
sportovním boji a jedno bronzové z týmových 
sestav. My jim tímto blahopřejeme a děkujeme 
za jejich snahu a odhodlání.
Mistrovství České republiky se tentokrát usku-
tečnilo ve sportovní hale v Brně o víkendu  
10.–11. listopadu 2018. Dohromady zde soutě-
žilo 28 škol s 327 závodníky, z nichž bylo opět 
86 jednotlivců členy naší školy. Celkového vítěz-
ství jsme znovu dosáhli také díky Tomášovi, kte-
rý v tomto případě dokázal získat ve sportovním 
boji stříbrnou medaili. Společně s ostatními čle-
ny týmu si ze závodů odváželi neuvěřitelná další 
dvě zlata, z boje a speciálů, s přidanou stříbrnou 
medailí za týmové sestavy. Adamův tým měl 
takřka stejný výsledek, dvě zlata za boj a speci-
ály, v sestavách však obsadili příčku bronzovou. 
Patří jim tak znovu náš velký dík za účast a úžas-
ný výsledek, kterým přispěli k naší výhře.
Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězem a tře-
ba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit se mů-
žete kdykoli během celého roku! Jen u nás získá-
te zkoušky na vyšší pásek a výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přijďte za 
námi každé úterý od 16.45 hod. do tělocvičny 
u ZŠ Dobříš, Komenského náměstí 35, pod ve-
dením Tomáše Dušánka, tel.: +420 773 085 704.
Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz. 
Nebojte se, stačí přijít!!!

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool

Tomáš Brožek (třetí zprava), foto: Kamila Káňová

Sebeobrana pro ženy Dobříš
a  zvládnutelný i pro starší a dříve narozené.
Z kurzu si účastnice odnesou plno zážitků, také 
nějaký ten škrábanec či modřinu. Ale to, ať chce-
me či ne, k dovednosti sebeobrany patří. Netvr-
díme však, že se žena po jednom kurzu útoční-
kovi ubrání, jen zvýší svoje šance. 
V následujících kurzech nás čekají atraktivní té-
mata jako pepřový sprej, napadení ze zálohy či 
taktické pero.
Nejbližší kurz proběhne 9. prosince od 15 hod. 
opět na Dobříši a je opět zcela ZDARMA pro 
účastnice, které se zaregistrují na našem webu 
www.kapap-czech.cz.

Michal Janoušek
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Tito a další pejsci na vás čekají v psím útulku 
v  areálu MFK – V Lipkách 1021. Můžete přijít 
denně (pracovní dny, víkendy, svátky) po tele-
fonické domluvě na tel. č. 724 077 264 a někte-
rého z nich vyvenčit, pohladit, případně si ho 
po procházce, důkladném zvážení a podepsání 
adopční smlouvy také adoptovat. 
Vánoční svátky jsou svátky klidu, kdy máme 
možnost se zastavit a vzpomenout si na ty, kteří 
nemají takové štěstí, ať už to jsou děti v dětských 
domovech, lidé bez domova nebo právě opuš-
tění a týraní pejsci a kočičky v útulcích. Pokud 
se rozhodnete podpořit právě pejsky, srdečně 
vás zveme 22. a 23. 12. na Vánoce v útulku, které 
budou probíhat po celé 2 dny od 8.00 do 18.00 
hod přímo v areálu útulku. Více informací najde-
te na www.pesoklub.cz, kde najdete i seznam 
věcí, které pro pejsky potřebujeme nejvíce.

Argo (3 roky, 35 kg) – k adopci 
Argo se do útulku dostal od 
původních majitelů z důvo-
du výskytu alergie v rodině. 
K lidem je přátelský, mazlivý, 
vyhledává lidskou společ-
nost, je vhodný i k dětem, 
velmi rád aportuje, je učen-
livý. Ostatní psi – samce ne-

musí, fenky má rád. Na procházkách je bezpro-
blémový. Ideální umístění k rodinnému domku 
se zahradou jako člen rodiny.
Rozárka (2 roky, 10 kg) – k adopci 

Rozárka je velmi aktivní, 
temperamentní a veselá 
fenka. Snese se se všemi 
pejsky, je skvěle socializova-
ná a moc ráda si hraje. Milu-
je lidi a jejich společnost, je 
vhodná i k dětem. Hygienic-
kým návykům se zatím učí. 

Hledáme pro ni mladou, aktivní rodinu, kde by 
byla součástí rodinného života. Umístění do-
vnitř, v boudě na zahradě by byla nešťastná.

Již řadu let se celé rodiny procházejí přes Brod-
ce, zastavují se s dětmi u koní za plotem, aniž by 
cokoli bližšího věděly o činnosti této nekomerč-
ní stáje a skvělých sportovních koní, kteří zde 
žijí. JK Equi-Trek se věnuje přirozenému výcviku 
koní, velmi často s psychickými traumaty. Jedná 
se o zvířata, která do odkoupení roky sloužila 
jako profesionální sportovní náčiní. Naše koně 
nemusí denně trénovat, nejsou do ničeho nu-
ceni, závodí proto, že je to jejich přirozeností 
a vášní, jen tak často, aby závody považovali za 
zábavu. Vše, co je děláno s radostí, vede k úspě-
chu. Vrcholem sezóny je skokové derby, které je 
kombinací parkuru a těžkého terénního krosu. 
Úspěchem bylo vítězství dobříšské kobyly Sa-
liny v roce 2013 a dne 13. 10. 2018 suverénní 

vítězství Casablanky. Po skončení závodní kari-
éry jsou naši „vymazlení“ koně prodáváni za vel-
mi příznivé ceny především jako rodinní koně 
a partneři pro pokročilé dětské jezdce. Činnost 
stáje má tedy i sociální akcent. Paradoxem úspě-
chů dobříšských koní oproti profesionálním stá-
jím je fakt, že celý provoz zajišťují jen dva lidé, 
manželé Svobodovi, se všemi koňmi závodí Klá-
ra Voříšková, trénink vede Helena Černohorská. 
To je celý náš skromný tým. Tímto bych chtěla 
poprosit veřejnost o podporu v tréninku. Ne-
máme k dispozici jízdárnu či halu s dokonalým 
povrchem, jak je dnes ve sportovních stájích 
běžné, ale zásadně trénujeme v terénu. Pokud 
uslyšíte dusot kopyt, prosím ustupte na chvilku 
stranou s pochopením, že naše brzdná dráha 
je opravdu dlouhá. Dále prosím nekrmte naše 
koně. Jako všichni sportovci mají svou bohatou 
stravu, pokud v dobré víře podáte koni cokoli 
navíc, můžete ho velmi krutě zabít. Koně nemo-
hou zvracet. Následkem „přilepšení“ je kolika 
a hrozba velmi bolestivé smrti. Pokud Vy nebo 
Vaše děti koníkům sušíte pečivo, sbíráte jablka 
či kupujete mrkev, prosím zanechte vše v bez-
pečné vzdálenosti od koní u plotu, rádi jim to 
postupně dáme. 

Mgr. Helena Černohorská

mohl se hnout z místa. Požádal proto o pomoc 
strážníka, který ho následně odvezl až do místa 
jeho bydliště. 
11. 10. Nahlášen požár v budově bývalého 
kina. Všechny složky IZS byly na místě. Správce 
objektu také. V prostorách nebyl nikdo nalezen. 
Případ se šetří. 
14. 10. Ohrožen na životě. Za betonovými pa-
nely na náměstí byl nalezen silně podnapilý, pro-
močený a silně podchlazený muž. Nacházel se 
v takovém stavu, že bylo nutno přivolat rychlou 
záchrannou službu. Cizí zavinění bylo vyloučeno. 
16. 10. Nahlášeno poškozování majetku v ho-
telovém pokoji v Dobříši. Součinnost s PČR při 
zásahu. Byli zjištěni tři podnapilí muži, kteří po-
škodili vybavení pokoje. Muži byli vyvedeni z are-
álu hotelu a později se s majitelem komplexu 
domluvili a na místě uhradili způsobenou škodu. 
16. 10. Napadení slzným plynem. Na žádost 
operačního důstojníka PČR z Příbrami vyjeli stráž-
níci na parkoviště Penny Marketu – Větrník. Zde 
měl údajně neznámý muž použít slzotvorný pro-
středek proti jinému muži a z místa ujet, což se 
na místě potvrdilo. Poškozenému a napadenému 
muži z Drevníků byla přivolána rychlá záchranná 
služba. Ve věci dále šetří PČR.
17. 10. Dopravní nehodu osobního vozidla 
a cyklisty řešili policisté. V ulici Za Pivovarem. 
Nehoda byla oznámena strážníkům, ti přivolali 
dopravní policii a RZS. „Podle prvotních informa-
cí šestaosmdesátiletý řidič se svým vozem narazil 
do nezletilého cyklisty, který přejížděl po pře-
chodu pro chodce na kole. Dechovou zkouškou 
byl u řidiče alkohol vyloučen. Skutečnou příčinu 
střetu a viníka určí policisté, kteří událost šetřili.“ 
Po přechodu pro chodce? Pouze jako chodec!!! 
Jedete na kole a chcete využít přechodu pro 
chodce, abyste se dostali na protější stranu ulice? 
Potom po přechodu pro chodce musíte vždy 
jízdní kolo vést vedle sebe. Pokud možno po 
své pravé straně blíž k okraji přechodu, abyste ne-
ohrozili ostatní chodce. Je to i ohleduplné.
20. 10. Utekla z psychiatrické léčebny. Stopla si 
řidiče. Ten sdělil hlídce MP, že následně zjistil, že je 
silně opilá. Žena sama sdělila, že utekla z psychiat-
rické léčebny. Strážníci se spojili s policisty a ti ženu 
odvezli zpět do léčebny, po dohodě s lékařem. 
Žena nadýchala 2,32 promile alkoholu v dechu. 

Příklad z praxe: 
Při výkonu pracovní činnosti byl zjištěn na chod-
níku zaparkovaný osobní automobil, u kterého 
nebyl nikdo přítomen. Za jakých podmínek se 
mohl řidič dopustit protiprávního jednání? 
– Řidič nesmí zastavit na místech, kde by tím byla 

ohrožena bezpečnost jízdy na pozemních ko-
munikacích, zejména jízda ostatních vozidel.

– Jiní účastníci než chodci nesmějí chodníku 
užívat (pokud není v zákoně stanoveno jinak).

– Překážka provozu na pozemních komunika-
cích je vše, co by mohlo ohrozit bezpečnost 
nebo plynulost provozu na pozemních ko-
munikacích, např. vozidlo ponechané na po-
zemní komunikaci.

Nejdříve je třeba posoudit, zda vozidlo za-
parkované na chodníku tvoří překážku sil-
ničního provozu či nikoli.
Strážník je oprávněn použít botičku – stojí-li vo-
zidlo na chodníku a netvoří překážku silničního 
provozu. Přestupek se může řešit na místě poku-
tou. Tvoří-li vozidlo překážku silničního provozu, je 
strážník oprávněn rozhodnout o odtahu vozidla. 

Zpracovala: strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Úspěchy skvělých dobříšských koní

Stání na chodníku

5. 10. Součinnost s PČR. Potyčka osob. Došlo 
k napadení v restauraci na náměstí. Případ řeší 
policisté v Dobříši. 

6. 10. Na Mírovém náměstí byl napaden muž, 
údajně nožem. Útočník utekl směrem ke kruho-
vému objezdu. Autohlídka se ihned spojila s pso-
vodem MP a společně se vydali uvedeným smě-
rem, kde podezřelého z trestného činu zadrželi. 
Muž byl vyzván k prokázání totožnosti. Strážníci 
případ oznámili Policii ČR a na místě čekali do 
příjezdu jejich policejní hlídky. Případ je v šetření. 
9. 10. Žádost o pomoc. V ulici Čs. armády., 
v neobydleném domě, tekla proudem voda ze 
zahradního kohoutu. Sousedka požádala stráž-
níky o pomoc. Ti kontaktovali příbuzného po 
zemřelých majitelích. 
11. 10. Pomáháme. V ulici V Lipkách se porou-
chal elektrický vozík invalidnímu občanovi. Ne-

Činnost Městské policie Dobříš za měsíc říjen 2018
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ

V úvodu ustavujícího zasedání složili všichni 
zvolení zastupitelé slib.
Zastupitelstvo obce schválilo:
– zvolení do funkce jednoho místostarostu, 

dlouhodobě uvolněného pro výkon funkce;
– veřejný způsob volby starosty a místostarosty;
– do funkce starosty pana Petra Dragouna;
– do funkce místostarostky paní Marii Guille-

novou;
– pětičlennou radu obce, členy rady kromě 

starosty a místostarostky zastupitele Petra 
Trojana, Luďka Drozda a Milana Kadlece;

– finanční výbor ve složení: předsedkyně – 
Jindřiška Němcová, členové – Josef Němec 
a Petr Trojan;

– kontrolní výbor ve složení: předseda – Bc. Ra-
dek Řechka, členové – Josef Havelka a Ond-
řej Šinágl;

Zastupitelstvo obce Stará Huť stanovilo odmě-
ny za výkon funkce neuvolněných členů zastu-
pitelstva obce, rady obce, předsedů i členů vý-
borů zastupitelstva a předsedů i členů komisí 
rady.

Zprávy z ustavujícího zasedání  ZO dne 29. 10. a z 1. veřejného 
zasedání ZO dne 12. 11. 2018:

Starosta obce poděkoval za projevenou důvěru občanům i zastupitelům. Zároveň poděkoval za 
dosavadní práci jak bývalým, tak „staronovým“ zastupitelům a přivítal a blíže představil tři nové 
členy zastupitelstva. Konstatoval, že i přes některé negativní reakce na práci zastupitelů převažuje 
spíše všeobecné kladné hodnocení, kterého si cení. Dále poděkoval p. Libickému za práci s přípra-
vou a zaregistrování volební kandidátky a volební komisi s předsedkyní paní Štádlerovou. Starosta 
dále uvedl, že prvořadým úkolem pro nové volební období bude plnění volebního programu, tzn. 
dokončení rekonstrukce kulturního domu a dosažení dotací na výstavbu nové mateřské školky. 
Dalším úkolem bude ve spolupráci s městem Dobříš vybudovat cyklostezku kolem hřbitova do 
Dobříše. 
Starosta informoval, že i nadále budou pracovat komise, a to komise technická a nově redakční 
komise pro vytváření Nového směru.

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a dohodu o umístění stavby 
č.  IP-12-6014787/1, mezi Obcí Stará Huť 
a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-6014764/VB/1 (P10697) Sta-
rá Huť, KNN pro parc. č. 288/3, mezi Obcí 
Stará Huť a společností ČEZ Distribuce, a.s.,

– Smlouvu o zřízení věcného břemene č. stav-
by IV-12-6021564 Stará Huť, KNN pro parc. 
č. 959/1, mezi Obcí Stará Huť a společností 
ČEZ Distribuce, a.s.,

– Kupní smlouvu č. E618-S-1910/2018/Kal 
mezi Obcí Stará Huť a společností Správa 
železniční a dopravní cesty, státní organi-
zace,

– darovací smlouvu na pozemek parc. 
č.  845/12 o výměře 10 m2 v k.ú. Stará Huť 
mezi Středočeským krajem jako dárcem 
a Obcí Stará Huť jako obdarovanou,

– prodej pozemků parc. č. 78/6, parc. 
č.  108/5, parc. č. 838/16, parc. č. 838/17 
a parc. č. 838/18 o celkové 343 m2, všechny 
v k.ú. Stará Huť dle přednesených podmí-
nek a pověřuje starostu podpisem kupní 
smlouvy,

– pana Martina Němce členem školské rady 
organizace Základní škola a Mateřská škola 
Stará Huť. 

Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědo-
mí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Stará Huť za rok 2018.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem roz-
počtu na rok 2019 a informoval, že v souvis-
losti se schválením rozpočtu na rok 2019 bude 
nutné schválit aktualizaci střednědobého vý-
hledu na rok 2019.
Dále starosta podal informaci, že žádost o do-
taci na Mateřskou školku podaná u MŠMT po-
stupuje do dalšího hodnotícího kola. 

Milí občané, 

těžko odhadnout průběh letošní zimy, ale 
v  době uzávěrky to zimně opravdu vypada-
lo. Proto se na Vás opět obracíme s výzvou 
o  vstřícnost při úklidu sněhu. Prosíme, abys-
te v případě sněžení neponechávali své vozy 
zaparkované na chodnících a nejlépe ani na 
komunikacích, kde by mohly být překážkou 
při úklidu sněhu. Předejdete tak jednak pří-
padným nechtěným poškozením, ale přede-
vším usnadníte práci těm, kteří se starají o naši 
bezpečnost. 

Děkujeme.

Komunální odpad

Od 3. prosince 2018 budou v prodeji známky na 
popelnice. Cena jednotlivých známek podle fre-
kvence svozů: týdenní svoz 2 050 Kč, 1× 14 dní 
1 200 Kč, sezonní 1 850 Kč, měsíční 800 Kč.

Platnost letošních známek je do 31. 1. 2019, na 
nádobě určené ke směsnému odpadu nesmí 
být nalepeno více svozových známek. Všechny 
staré a neplatné musí být odstraněny, jinak se 
vystavujete riziku nevyvezení nádoby. 

Děkujeme za pochopení. 

Na svém prvním zasedání Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:

Kulturní dům

Další náročná část rekonstrukce je za námi 
a dnes již s úlevou mohu poděkovat všem 
občanům, kteří se podíleli na závěrečných 
úklidových akcích – mnozí z nich opakova-
ně. Zároveň děkuji všem obyvatelům žijícím 
v sousedství za trpělivost. 
V nově otevřeném kulturním domě nás po prv-
ní úspěšné akci v podobě oslav 20. výročí zalo-
žení Klubu důchodců ve Staré Huti a  100.  vý-
ročí vzniku Československé republiky, za což 
patří obrovský dík členům Místního kulturního 
střediska, čeká ještě v letošním roce vánoční 
koncert Vepřekova smíšeného sboru s předve-
dením České mše vánoční od Jakuba Jana 
Ryby ve čtvrtek 20. prosince 2018 od 18 hod. 
Vstupné 150 Kč, předprodej od 3. 12. na OÚ.
Dalším programem je chystaný Silvestr 
31.  12. 2018, na jehož programu se opět 
aktivně podílí členové Místního kulturní-
ho střediska. Vstupné 500 Kč, zvýhodněné 
vstupné 400 Kč v předprodeji od 3.  12. na 
OÚ. Vstupenka zahrnuje občerstvení pro jednu 
osobu. Předprodej bude ukončen 21. 12. 2018. 
Následovat budou dva plesy – hasičský 19. 1. 
2019 a obecní 2. 2. 2019, v neděli 3. 2. 2019 
pak Dětským karneval. O všech plesech a ak-
cích v kulturním domě budete informování 
v dalších vydáních zpravodaje a na webových 
stránkách a facebooku obce. 
Těšíme se na vás a přejeme příjemně strá-
vené chvíle.

Poděkování

Klub důchodců děkuje za překrásné předsta-
vení Místního kulturního střediska u příležitos-
ti oslav 20 let od vzniku klubu a 100 let vzniku 
Československé republiky. V programu plném 
básní, písniček, tanců a vtipných skečů byl 
připomenut duch první republiky, také velký 
rozmach trampingu v naší oblasti. Opome-
nuta nebyla ani píseň Aloise Synka věnovaná 
Staré Huti. Všem, kdo se na programu podíleli 
patří veliký dík. Velkou radost nám udělala 
i poměrně velká návštěvnost akce. Již tak slav-
nostní atmosféra byla podtržena faktem, že se 
jednalo o první představení po rekonstrukci 
kulturního domu. Přejme si mnoho takto vy-
dařených představení pro radost všem.

Milí spoluobčané, 

přeji Vám pokojné prožití adventu, šťastné 
vánoční svátky a úspěšný vstup do nového 
roku. 

Petr Dragoun, starosta

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

Zveme vás na bohoslužbu Slova 
o Štědrém večeru od 22 hodin 

v kapličce na návsi.  
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Zprávičky z mateřské školičky – listopad ve školce

Milí čtenáři,
je tu měsíc listopad, a jak se 

říká, mnohý lístek na zem spad. Předposlední 
měsíc v roce nám nabízí spoustu možností, jak 
s dětmi čas podzimu využít, a tak není divu, že 
jsme listopad měli ve školce opravdu pestrý. 
První listopadový den jsme se byli podívat na 
výlov Huťského rybníka. Na další týden jsme 
si připravili pěší výlet do Strže Karla Čapka. 
Počasí na výlet vyšlo perfektně a děti tuto 
celkem náročnou túru zvládly na jedničku. Při 
programu Bubnování, které jsme připravili na 
14. listopadu, jsme bubnovali zkrátka na vše, 
co vydávalo nějaký zvuk – hrnce, sudy, tělo. 
Děti se tedy díky návštěvě lektora zdokona-
lily v rytmice. 22. listopadu děti, stejně jako 

každý rok, zahájily plavecký výcvik v Příbrami. 
Na konci měsíce k nám ještě přijelo divadlo 
se svým představením s názvem V korunách 
stromů. Dětem se představení velmi líbilo 
a sklidilo veliký potlesk. Celý listopad byl také 
ve znamení příprav na vánoční besídky, na 
které se můžete těšit v prosinci. 
A co děti čeká v posledním měsíci v roce? Sa-
mozřejmě návštěva Mikuláše, čerta a andě-
la a  také program Ježíšek ve školce, který se 
bude konat těsně před Vánoci. Konec roku se 
neúprosně blíží a nám již nezbývá nic jiného, 
než Vám popřát krásné a pohodové prožití vá-
nočních svátků a šťastný nový rok 2019.

Kolektiv MŠ Stará Huť

Knihovna 

Pohádková babička zve do Obecní knihovny 
ve Staré Huti na posezení s Pohádkovou ba-
bičkou v úterý dne 4. prosince v 17.00 hod. 
V pohádkách se budou čerti rojit, andělé je 
budou krotit, Mikuláš jen dohlížet. A ještě něco 
navíc. Čertíci budou předávat všem zúčastně-
ným „ilustrátorům“ v projektu Večerníček stále 
s námi odměny.

Těší se na vás knihovnice M. Švehlová

Blahopřání
V měsíci prosinci se svého životního jubilea 
dožívají paní Zuzana Studenovská a Hana Ma-
líková a pánové Emanuel Tellinger, Vlastimil 
Marvánek a Josef Libický.

Srdečně blahopřejeme!
Vzpomínáme

25. listopadu 2018 by se doži-
la 90 let naše máti, paní Marie 
Kliková ze Staré Huti. Praco-
vala v RZ Dobříš. 

Synové Vláďa a Jirka Klikovi

Dne13. prosince 2018 by oslavila devadesáti-
ny naše maminka, paní Božena Kloudová. 

Stále vzpomíná rodina a blízcí.

Národní házená – podzim 2018

V dalších kolech podzimní části Oblastního přeboru Středočeského kraje 2018–2019 pokračovala 
ve vítězném tažení družstva mužů, mladších žaček a koeduků. Úspěšně si vedou také starší žačky, 
které po přechodu většiny hráček mistrovského družstva mladších žaček do vyšší kategorie našly 
přemožitele až v posledním utkání v Čakovicích. Škoda, ale i tak budou na jaře znovu bojovat o ti-
tul přeborníka kraje. Stejně jako mladší žačky a koeduci, kteří jsou po podzimu v čele soutěže. Muži 
a starší žačky jsou druzí a pouze ženy přezimují na předposledním místě.

Výsledky:
 datum soupeř ml. žákyně st. žákyně muži ženy koeduci
 29. 9. Spoje Praha – – – 15 : 9 28 : 13 – – – 24 : 10
 6. 10. Řevnice – – – – – – 25 : 12 – – – – – –
 13. 10. Březno 23 : 2  13 : 11 – – –  5 : 15 16 : 2
 20. 10. Čakovice A – – –     8 : 11 17 : 16 12 : 17 19 : 7
  Čakovice B – – – 19 : 6 – – – 20 : 10 – – –

Blíží se konec roku a to je vždy důvod k jeho hodnocení Pro starohuťské házenkáře lze bez nadsáz-
ky říci, že to byl rok velmi úspěšný! Hlavně díky vynikajícímu úspěchu mladších žaček, které se staly 
přeborníkem republiky. V historii oddílu dosáhly takového výsledku pouze jednou dorostenky. 
Tento výsledek byl zřejmě i příčinou, že o národní házenou projevily zájem další děti, které doplni-
ly mužstva ml. žaček, koeduků a přípravky. To je dalším úspěchem, protože v dnešní době ztrácejí 
děti o sportování zájem. Samozřejmě by to nebylo možné bez obětavých trenérů a vedoucích, 
kteří věnují dětem svůj volný čas a navíc bez jakékoliv fi nanční odměny. Za to patří velký obdiv 
a poděkování vedle Jirky Peška, také Janě Peškové, Martině Haváčkové, Lukáši Velebilovi a Šárce 
Strakové. Ovšem ani bez peněz se takový amatérský sport, jakým je národní házená, dělat nedá. 
Příspěvky členů, sponzorské dary a ostatní vlastní příjmy by na činnost oddílu nestačily. A tady 
je třeba říci, že bez podpory vedení obce, v čele se starostou Petrem Dragounem, bychom těžko 
mohli přijímat další děti, poskytovat jim základní vybavení a umožnit účast v soutěžích. Proto jemu 
a ostatním členům zastupitelstva, patří poděkování za fi nanční a materiální pomoc. Za to se snaží-
me co nejlépe reprezentovat Starou Huť a věříme, že se nám to bude dařit i v příštím roce. 
K blížícím vánočním svátkům přeji za výbor oddílu národní házené, všem jeho členů a příznivcům 
a také zastupitelům Staré Huti, hodně sváteční rodinné pohody, radosti a do nového roku 2019 
hodně zdraví, štěstí a radosti z úspěchů jak na poli sportovním, tak v životě vůbec. 
Další informace o zápasech podzimní části soutěží, včetně tabulek, o trénincích a další činnosti 
oddílu, najdete na oddílových webových stránkách hazenastarahut.mozello.cz.

Jan Stamberg

Památník Karla Čapka 

pořádá dne 15. 12. od 15 hodin tradiční Pose-
zení u kamen s hudební skupinou Gutta. Bě-
hem tohoto odpoledne budete také mít mož-
nost doplnit si dárky na malém vánočním trhu.

Srdečně zveme!

Oddíl kopané přeje všem občanům 
klidné vánoční svátky a pevné zdraví 

v novém roce 2018.

Obec Stará Huť 
vás zve na
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V neděli 16. prosince od 
17 hodin se na zámku Dobříš 
uskuteční Benefi ční koncert 
Nadačního fondu Zdeňky 
Žádníkové. V letošním roce 
proběhne ve znamení muzi-
kálových melodií. Při té příleži-

tosti jsme Zdeňku Žádníkovou, jako ostatně každý 
rok, požádali o tak trochu netypický rozhovor.

Kdybyste se jednou větou měla představit: 
Kdo jste? 
V tomto životě jsem žena s ryze mužským uva-
žováním.
Čím se profesně zabýváte? 
Od r. 1997 jsem herečkou Dejvického divadla 
v Praze, zakladatelkou Nadačního fondu Zdeň-
ky Žádníkové v roce 2007, příležitostnou spi-
sovatelkou knih a scenáristkou, moderátorkou 
a  hráčkou na příčnou fl étnu. Jsem rovněž ma-
minkou čtyř dětí a to je multioborová profese 
sama o sobě.
Co přináší Vaše práce druhým? 
Existuje názor, že umění je věc pomíjivá, s čímž 
částečně souhlasím, nicméně umění dokáže 
potěšit duši a nenásilně ji přimět být tady a teď. 
Myslím, že právě to se nám v Dejvickém divadle 
daří. Onu údajnou pomíjivost, ohraničenou dél-
kou zážitku či představením, se snažím již 11 let 
potírat prací našeho nadačního fondu, kdy mě-
níme vizuální podobu zdravotnických zařízení 
po celé naší zemi. 
Co Vám osobně dělá radost? 
Je pátek večer, děti nemají úkoly, hrajeme karty, 
upíjím červené víno a sleduji tu svou čtyřhlavou 
milovanou smečku, jak se urputně hlídá, aby 
snad někdo nepodváděl…
Co pro Vás znamená úspěch? 
Umět dlouhodobě docílit stavu rovnováhy mezi 
rodinou, láskou k muži, láskou k sobě a prací.
Jaké Vaše vlastnosti Vám pomohly k úspěchu? 
Pracovitost, nekonfl iktnost a schopnost stát si 
za svým a dodržet vždy slovo.

Co Vás motivuje? 
Mám motivaci zřejmě vrozenou.
Jaké jsou Vaše plány do budoucna? 
Letošní rok byl poměrně pracovně náročný, 
mám za sebou pět premiér, dvě v Dejvickém di-
vadle a tři hudební s panem Jaroslavem Svěce-
ným. Pro podzim jsem si vnitřně vyhlásila stop-
ku novinkám a věnuji se rodině a nadačnímu 
fondu. Přesněji řečeno, hasím resty.
A prosím vás neptejte se mě na to, kdy mám čas 
na sebe a podobné věci… Mě zastaví jen můj 
muž anebo kamarádi s termínem výletu v diáři.
Lidé narození ve znamení Štíra nemají o něco 
jen mírný zájem, buď určitou věc přímo ne-
snášejí, nebo ji doslova uctívají, je to pravda?
Nezbývá mi než souhlasit. Pokud mě něco zau-
jme nebo se rozhodnu dané oblasti věnovat, pak 
to má za následek detailní nastudování, popř. in-
tenzivní tréninky nebo zkoušky. Sparingpartneři 
velmi často odpadají a Štír jede dál napříč časem 
navzdory fyzickým silám. Padne, až si řekne, že 
všechno ví anebo umí.
…bývají nekompromisní,
Pokud cítím křivdu, musím se hodně ovládat, 
abych nereagovala okamžitě, nekompromisně 
a s konečnou platností.
…nesnášejí zbabělost,
Štěstí přeje statečným a odvážným. Ne vždy se 
to vyplácí, ale za to dobrodružství života to stojí. 
Zbabělce lituji, ale pokud mne a moji rodinu tato 
vlastnost neohrožuje, nevnímám ji jako nepřítele.
…často jsou tajnůstkářští,
Kdo moc povídá, často málo žije.
…rádi se nechají obdivovat,
Jo, jo, svatá pravda. Já osobně jedu na chválu. 
Nemá cenu zapírat.
…mají soukromé teritorium, které patří jen jim,
Moje teritorium je má duše, místo, stav, čas, my-
šlení, které je jen výlučně moje a kam pouštím 
svět jen výjimečně.
…nešetří námahou ani prostředky, aby se 
lidé dobře bavili,
Jsem vyloženě šťastná, když je u nás doma suši 

party nebo karneval, spousta lidí, dětí, hudby, 
smíchu, veselý chaos, který má jméno přátelství.
…Štír je velmi podezřívavý, i když k tomu 
nemá důvod,
Nazvala bych to spíš prozíravostí. Ne všichni 
jsou nakloněni právě vám, ne všichni vám pře-
jí, ačkoli vy jim přejete. To je světaběh a nemá 
cenu ho měnit, jen se snažit to nezhoršovat.
…mají v sobě nepřehlédnutelnou vlídnost 
a často chápavý soucit s nemocnými či zou-
falými.
Pokud si za svou nemoc lidé prokazatelně mo-
hou nebo se do zoufalé situace dostali díky 
nefér způsobu života, nelituji je. Jinak vyspě-
lost a kultura země se dá mimo jiné posuzovat 
podle toho, jak se země stará o své staré a ne-
mocné občany. Přemýšlím, jak je na tom naše 
republika… 
Je zde spousta nadací a nadačních fondů, to 
znamená, že je zde spousta ochoty pomáhat. 
Náš nadační fond se o to snaží na dětských 
odděleních nemocnic – letos jsme předali dět-
skou chirurgii ve FN Motol, dětské oddělení 
nemocnice v Břeclavi, dětské popáleninové 
oddělení v Ostravě a do konce roku stihneme 
dětský urgentní příjem opět ve FN Motol, kde 
jsme generálním partnerem.
Nezaměřujeme se ale jen na děti. Máme rozpra-
cované oddělení paliativní péče v nemocnici 
Sv.  Karla Boromejského. To je úplně jiný druh 
maleb, který opět probíhá ve spolupráci se sest-
rou představenou a zdravotnickým personálem. 
Vaše životní motto?
„Hra v šachy nás učí, abychom nikdy neztráceli 
odvahu jen proto, že naše současné postavení vy-
padá tak špatně.“ – Benjamin Franklin 
A moje osobní: Dělej, co umíš, s tím, co máš, tam, 
kde jsi.
Chtěla bych poděkovat všem svým přátelům, 
kteří mi pomáhají. Ať už s chodem nadačního 
fondu, který nemá žádné zaměstnance, a tím 
pádem žádné zbytečné fi nanční náklady, nebo 
mi prostě převedou děti na fotbal, protože jsem 
ještě 50 km od Dobříše a nestíhám. Bez nich by 
to nešlo.
Srdečně zvu 16. prosince na náš koncert do Zr-
cadlového sálu dobříšského zámku. Zazní nád-
herné melodie v podání Moniky Sommerové 
a Michala Bragagnola. Moniku jsem poznala na 
muzikálu Fantom opery a byla jsem jejím zpě-
vem i projevem nadšená, má krásný program, 
a tak se těším jak na nadčasovou hudbu Leonar-
da Bernsteina, tak na duety z fi lmu „Na vlásku“, 
který u nás doma jede nonstop . 
Závěrem mi dovolte vyjádřit mou hlubokou 
vděčnost rodině Colloredo-Mannsfeld za pod-
poru, kterou našemu fondu léta prokazují. Není 
to obvyklé a ani samozřejmé. 

Děkujeme za rozhovor. 
zrajjz
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