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Dobříš očima dětí
– Stolní kalendář
na rok 2019

Nadhled a klidnou mysl
po celý rok
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Vážení spoluobčané,
milé čtenářky, milí čtenáři,

20.12.18 16:34

vítejte v novém roce 2019. Přeji nám všechno
dobré. Přeji nám všem, ať máme otevřenou
mysl a dokážeme dobré od nedobrého rozpoznat. A především nám všem přeji, ať máme
nablízku dobré lidi.
Vaše starostka Jana Vlnasová

Zaostřeno na pachatele
Rozšíření a modernizace městského kamerového
dohlížecího systému (MKDS) byly úspěšně ukončeny
Celkové náklady na obnovu MKDS
Dotace od Ministerstva vnitra ČR
Finanční podíl města Dobříš

1 968 995,30 Kč
339 500,00 Kč
1 629 495,30 Kč

Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) byl v Dobříši instalován
již v roce 2008. Od té doby pomohl odhalit bezpočet pachatelů protiprávního jednání. Na konci roku 2018 se po deseti letech dočkal
modernizace. Zároveň se rozšířil o dvě místa, která dobříšští občané
vyhodnotili jako nejméně bezpečná. Na území města je tak celkem rozmístěno 9 kamerových bodů.
„Nyní máme v Dobříši k dispozici kamery s vysokým obrazovým rozlišením,
dobrou citlivostí a věrným podáním barevné informace.“ popisuje Milan
Krejčí, velitel městské policie policie, technické zlepšení funkčnosti kamerového systému. „Kamery jsou umístěné ve vyhřívaném krytu pro zabezpečení správné funkce v nepříznivých klimatických podmínkách. Mimo jiné
disponují funkcí automatického a digitálního ostření, automatického nebo
manuálního přepnutí do vysoce citlivého černobílého režimu, neomezenou
kontinuální rotací v rozsahu 360 stupňů apod. Přenos videosignálu i řízení
telemetrie kamer jsou řešeny bezdrátově v digitální podobě a pomocí optického kabelu. Součástí MKDS je zároveň inteligentní funkce kamer – detekce
odložených zavazadel, sledování směru jízdy odcizených vozidel.“

www.DLonline.cz | www.mestodobris.cz

Provoz MKDS je však ze zákona
o ochraně osobních údajů svěřen
výhradně Policii ČR nebo městské
policii. Kamerový systém obsluhují strážníci Městské policie Dobříš
nepřetržitě 24 hodin denně a disponují i jeho mobilním připojením
do hlídkového vozidla. Samotný
monitoring MKDS však příslušníci zaměřují pouze na protiprávní
jednání.
Více informací vyhledejte na webových stránkách města Dobříše:
http://www.mestodobris.cz/rozsireni-a-modernizace-mestskeho-kameroveho-dohlizeciho-systemu-byla-uspesne-ukoncena/d-476918.
-red-

Jak vidí naše děti Dobříš? Barevně, rozmanitě, vtipně, poeticky,
nezvykle a především každé
jinak. Svůj pohled na Dobříš
v průběhu minulého roku děti
přenesly na papír a vznikla tak
série malých uměleckých děl,
ze kterých město Dobříš vytvořilo svůj nový stolním kalendář pro rok 2019. Věřte, že
pro nás bylo opravdu těžké z té
záplavy nápadů vybírat, když
se nám líbily opravdu všechny
obrázky. Teď se s nimi můžete
těšit po celý rok i Vy, pokud si
tento originální kalendář včas
zakoupíte v Infocentru Dobříš
na Mírovém náměstí (zásoby se
nám tenčí). A protože do kalendáře se pdochopitelně vešel jen
zlomek obrázků, rozhodli jsme
se, že ty ostatní ještě vystavíme. Prohlédnout si je můžete
na chodbě budovy Městského
úřadu Dobříš, odbor výstavby
a životního prostředí (budova B,
čp. 1602 nad Penny Marketem).
Výstava potrvá do 31. ledna
2019 a je přístupná v rámci pracovní doby úřadu.
Děkujeme především dětem,
že nám umožnily podívat se
na Dobříš jejich očima, a také
pedagogům, kteří naše školáky podpořili v jejich tvůrčím
rozletu: 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, Základní škola
Dobříš, Komenského nám. 35,
Základní škola Trnka a Základní
umělecká škola Dobříš.
-redZdroj: Šárka Krůtová, DiS., vedoucí oddělení vnitřních věcí a koordinátor projektu Dobříš – Zdravé
město a místní Agenda 21

MĚSTSKÁ POLICIE
DOBŘÍŠ
mobil: 602 370 677
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Havarijní stav střechy nad tělocvičnou 1. ZŠ odstraněn
„Nasáklá izolační vata nad podhledem v tělocvičně 1. ZŠ značně zatěžuje konstrukci střechy. Mohlo by
zde dojít ke zborcení stropu. Situaci je potřeba neprodleně řešit uzavřením tělocvičny,“ nahlásil obor
místního rozvoje po místním šetření 12. 12. 2018, co vedení 1. ZŠ oznámilo zatékání střechou do
prostoru tělocvičny. Podrobnou prohlídku střechy tělocvičny provedl Ing. arch. Jan Zbíral, který
v zápise mimo jiné konstatoval: „...reznutí na různých místech v celé ploše střechy. ... Prorezlý otvor
v délce 2 cm. V prostoru konstrukce střechy nad podhledem mezi vazníky se v první třetině střechy od
severu objevují 4 místa zatékání do prostoru – 3 místa jsou mezi 2. a 3. vazníkem a 1 místo je mezi
3. a 4. vazníkem. ...Při prohlídce nebylo možné zjistit množství srážkové vody, která dosud zatekla do
podhledu, protože k tomu je třeba provést destruktivní sondy.“ Od čtvrtka 13. 12. 2018 byla tělocvična 1. ZŠ uzavřena.

Rada města Dobříše na svém jednání 17. 12. 2018 uložila Odboru místního rozvoje učinit kroky
k odstranění havárie a před zprovozněním tělocvičny zajistit stanovisko autorizovaného statika.
Ing. Radek Hrma následně ve svém posudku potvrdil odstranění havarijního stavu a povolil opětovné spuštění plného provozu tělocvičny dne 21. 12. 2018. Závěrem doporučil co nejdříve provést
kompletní výměnu krytiny střechy.
V příštím vydání Dobříšských listů vás budeme informovat, kdo konkrétně nese odpovědnost za
pravidelnou kontrolu „stavu budov“ školských zařízení, která dle sdělení tajemníka, resp. odboru
místního rozvoje Městského úřadu Dobříše, není kompletně nijak vymezena.
Jana Vlnasová, starostka

Změna poplatků
Nájem hrobových míst a spojené
služby zlevnily
Od 1. 1. 2019
Nájem hrobového místa
Služby spojené s nájmem
hrobů

10 Kč/m2/rok
70 Kč/m2/rok

S příchodem nového roku vchází v platnost
také nový ceník poplatků spojených s nájmem hrobových míst a spojenými službami.
Od 1. 1. 2019 tak celkově dochází ke snížení
těchto poplatků.
Cena za roční nájem hrobového místa sice povýšila z 5 Kč/m2 na 10 Kč/m2, avšak zároveň se
výrazně snížila cena za služby spojené s nájmem
a to ze současných 300/600/200/ (jednohrob/
dvojhrob/urnový hrob) na jednotnou cenu
70 Kč/m2.
Úpravu cen schválila Rada města Dobříše 29. 11.
2018, aby narovnala dosavadní praxi. Ceny za
služby s nájmem spojené, které město doposud
vybíralo, byly 2–3 krát vyšší, než v okolních městech. Vůči tomu cena za nájem hrobového místa
5 Kč/m2 byla dvakrát nižší.
-red-

Město Dobříš

Mírové náměstí 119,
263 01 Dobříš,
tel.: 318 533 311,
www.mestodobris.cz,
e-mail: epodatelna@mestodobris.cz

Koroze potrubí a únik čpavku
Zimní stadion zůstane tuto sezonu uzavřen
Výraznou korozi, především ve čpavkovém
rozvodném potrubí, zjistil revizní technik při
prohlídce na zimním stadionu v Dobříši. Kromě toho zaznamenal mírný únik čpavku na
potrubním roštu ledové plochy. „Pokud by došlo k opravě zjištěných netěsností na ocelovém
potrubním rozvodu, nelze vyloučit, že dojde při
následném provozu k dalším netěsnostem,“ píše
v posudku ze 7. 12. 2018 Stanislav Čermák
a uzavírá, že chladicí zařízení v tomto stavu nelze provozovat. Při zásahu amoniakem (čpavkem) hrozí různě závažná zdravotní rizika. Zimní stadion v Dobříši proto zůstane tuto sezonu
uzavřen.
Při pohledu do minulosti zjistíme, že již v letech 2015 a 2016 jiný revizní technik ve zprávách opakovaně upozorňoval, že trubkovnice
a rozvaděče podél ledové plochy jsou na hranici životnosti. Pro zaručení bezpečného a spolehlivého provozu zimního stadionu doporučil
provést výměnu celé ledové plochy včetně
rozvaděče a dožilé potrubní rozvody chladicího média (čpavku) nahradit novými.
Revizi technického stavu zimního stadionu,
která rozhoduje o tom, zda bude provozuschopný, objednává každoročně před zimní
sezonou jeho provozovatel – společnost Dokas
Dobříš, s.r.o. V roce 2015 a 2016 se revize uskutečnila už v polovině listopadu. Tentokrát společnost Dokas zaslala městu Dobříš negativní
zprávu o stavu chladicího zařízení až 10. 12.

2018. K tomu se vyjádřil jednatel společnosti
Jan Marek následovně: „Co se týče termínu prováděných revizí a zprovoznění technologie, …,
vždy se tak děje v listopadu a prosinci. Technologie a rozvody čpavku jsou tak staré, že se vždy
reviduje aktuální stav před spuštěním. V tomto
roce jsme nedostali revize z důvodu, že při tlakových zkouškách došlo 3× za sebou k úniku čpavku vždy na jiném místě rozvodů, což by se např.
v září ještě neprojevilo.“
Jako náhradní řešení se nabízel pronájem mobilní ledové plochy. Tuto možnost diskutovala
rada města na svém jednání 17. 12. 2018. Cena
za pronájem mobilní ledové plochy o velikosti
15×30 m se pohybuje v rozmezí od 900 000 Kč
do 1 200 000 Kč (bez DPH), zhruba na tři měsíce. K této ceně je potřeba přičíst i další náklady
na technické, energetické a personální zdroje.
Celkově se pak náklady na sezónní bruslení vyšplhají minimálně na 1,5 milionu Kč.
Na tento záměr však nejsou v rozpočtu města vyčleněné finanční prostředky. Zastupitelé
by proto nejdříve museli schválit navýšení
rozpočtu na svém zasedání 20. 12. 2018. Teprve poté by se mohlo vypsat zadávací řízení
na dodavatele mobilní ledové plochy. I kdyby
město vyhlásilo zadávací řízení 21. 12. 2018,
tedy hned v pátek ráno po jednání zastupitelstva, reálná šance na instalaci mobilní ledové
plochy, s ohledem na svátky vánoční a novoroční, by připadala až na konec ledna. Přitom

od začátku března 2019 má začít rekonstrukce
chladicího zařízení a ledové plochy stadionu.
Stručně řečeno, lhůty pro dodržení zákona
o veřejných zakázkách neumožňují v takto
časově omezeném prostoru smysluplný pronájem mobilního kluziště. Jeho provoz by za
dané situace nebyl efektivní a hospodárný.
Jana Vlnasová, starostka
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Jaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?
ŠKOLSTVÍ
Výstavba nového školního pavilonu, rozšíření varny
a jídelny u 2. ZŠ Dobříš
Díky výstavbě nového školního pavilonu vzniknou další 4 učební třídy
a kapacita školy se tak zvýší zhruba o 120 míst. Rozšíření stávající varny
a jídelny posílí jejich kapacitu až na 1 200 vydaných obědů ze současných
900. Rejstříková kapacita 800 žáků 2. základní školy je v tuto chvíli již nedostatečná pro zajištění vzdělávacích potřeb nově příchozích žáků, kterým
město Dobříš a okolní obce musí zabezpečit povinnou školní docházku.
Projekt byl v přípravě od roku 2017. Na základě výběrového řízení je dodavatelem stavby VISTORIA CZ, a.s. V současné době probíhá příprava realizace stavby, která je plánovaná od počátku února 2019 do ukončení
nejpozději v únoru 2020. Škola dočasně omezí provoz školní jídelny
zhruba od 8. června 2019. Školní rok 2018/2019 2. ZŠ ukončí 21. 6. 2019.
Město hledá náhradní řešení pro dočasné zajištění stravování žáků v průběhu přístavby varny a jídelny.
Celkové náklady (17. 12. 2018)
70 784 474,00 Kč 100 %
Z toho školní pavilon
17 091 533,00 Kč
Z toho přístavba varny, jídelny
35 932 265,00 Kč
a gastro vybavení		
Z toho ostatní náklady – zpevněné plochy
17 760 676,00 Kč
a příprava území, ústřední vytápění,
vzduchotechnika, přeložka vodovodu,
dešťová a splašková kanalizace,
elektroinstalace, ZTI		
Výše schválené dotace (7. 5. 2018)
29 746 000,00 Kč 74 %
Předpokládané navýšení dotace (15. 1. 2018) 22 542 000,00 Kč
Předpokládaný příspěvek obcí
7 067 261,70 Kč 10 %
11 429 212,30 Kč 16 %
Spoluúčast města Dobříš
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo financí. Do projektu se finančně zapojí
též obce z ORP Dobříš: Stará Huť, Nová Ves pod Pleší, Rosovice, Mokrovraty,
Obořiště, Voznice, Svaté Pole, Rybníky, Drevníky a Drhovy.

Vybudování venkovní učebny a přírodní zahrady
v areálu 2. ZŠ
Tento projekt byl zpracován na základě požadavku vedení školy. V lednu
2019 bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla. Po domluvě s vedením školy by realizace tohoto projektu měla začít v dubnu 2019.
464 678,00 Kč
100 %
Předpokládané celkové náklady
Výše schválené dotace (4. 7. 2018)
394 976,00 Kč
85 %
69 702,00 Kč
15 %
Spoluúčast města Dobříš
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR.

Rekonstrukce a modernizace pěti odborných učeben
a laboratoře, včetně pořízení nábytku, odborného
vybavení a pomůcek
1. ZŠ Dobříš, Komenského
– 1) odborná učebna fyziky a chemie, 2) chemicko-fyzikální laboratoř.
2. ZŠ Dobříš, Školní
– 3) odborná učebna fyziky a chemie, 4) jazyková učebna, 5) počítačová
učebna. V areálu 2. ZŠ bude též vytvořen bylinkový záhon a umístěny tři
lavičky.
Projekt byl v přípravě od prosince 2016. Od listopadu 2018 byly v projektu revidovány a aktualizovány požadavky na vybavení učeben s ohledem
na vývoj výrobních technologií počítačových prvků a vývoj cen na trhu.
Dle požadavků vedení 2. ZŠ došlo k aktualizaci projektové dokumentace
a následné úpravě výkazu výměr a úpravě rozpočtu. V prosinci 2018 se
připravovalo zadávací řízení na dodavatele stavebních prací a dodávek
vybavení učeben, které bude vypsáno v lednu 2019. Po domluvě s vedením škol by se od března 2019 mělo začít s postupnou realizací
rekonstrukce.

Předpokládané celkové náklady
16 370 601,30 Kč 100 %
Z toho 1. ZŠ
6 807 187,84 Kč
Z toho 2. ZŠ
9 563 413,46 Kč
Výše schválené dotace (30. 7. 2018)
13 722 297,30 Kč
84 %
Spoluúčast města Dobříš
2 648 304,00 Kč
16 %
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím
Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

VEŘEJNÉ KOMUNIKACE
Rekonstrukce silnice v ulici Pražská, Dobříš – II/114,
II/119 a III/10226
V úseku od kostela Nejsvětější Trojice (u zámku) přes světelnou křižovatku až po ulici Fričova, bude povrch silnice pokryt tichým asfaltem,
který snižuje hluk z pneumatik.
Předpokládané celkové náklady
23 062 229,25 Kč
100 %
Předpokládaná výše dotace
19 602 894,86 Kč
85 %
Spoluúčast města Dobříš
0,00 Kč
0%
Finanční krytí rekonstrukce je z prostředků vlastníka silnice – Středočeského
kraje a za podpory dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Rekonstrukce chodníků v ulici Pražská
V úseku od světelné křižovatky (u Jednoty) až po ulici Fričova dojde
k rekonstrukci chodníků včetně parkovacích a jiných ploch, dendrologie,
veřejného osvětlení a dešťové kanalizace.
Dotace je poskytována na část stavebních prací souvisejících se zpřístupněním dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
Předpokládané celkové náklady
25 061 342,89 Kč
Předpokládaná výše dotace
7 882 097,06 Kč
Spoluúčast města Dobříš
17 179 245,83 Kč
Poskytovatelem dotace je Státní fond dopravní infrastruktury.

100 %
32 %
68 %

Rekonstrukce chodníků a vozovky – II/114, II/119 a III/10226 v ulici Pražská
budou stavebně propojené pod koordinací Středočeského kraje, který
zabezpečí výběrové řízení na dodavatele stavby, na základě smlouvy
s městem Dobříš, uzavřené dne 17. 5. 2018. Předpokládaný termín realizace rekonstrukce vozovky a chodníků je osm měsíců – od června 2019
do ledna 2020.

SPORTOVIŠTĚ
Rekonstrukce chladicího zařízení stávajícího zimního
stadionu Dobříš
Stavba obsahuje pouze rekonstrukci strojovny chlazení, přesunutí rolbovny a novou ledovou plochu. Úprava technologie chlazení přinese energetické úspory a především zajistí bezpečný provoz zimního stadionu.
Žádost o dotaci na tento projekt byla podána v květnu 2016 a schválena
v březnu 2018. Vyhlášení výběrového řízení následovalo v červnu 2018.
Smlouvu o dílo podepsal bývalý starosta města Mgr. Stanislav Vacek
dne 30. 10. 2018 (den před ustavujícím zastupitelstvem) s dodavatelem
stavby ENERGO CHOCEŇ, s.r.o., vítězem výběrového řízení (5. 10. 2018).
Termín zahájení realizace stavby je v jednání. Dílo musí být předáno
do 211 kalendářních dnů od předání staveniště, nejpozději však
30. 10. 2019.
Celkové náklady
29 300 000,00 Kč
100 %
Výše schválené dotace (18. 3. 2018)
17 682 700,80 Kč
60 %
Spoluúčast města Dobříš
11 617 299,20 Kč
40 %
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR.
pokračování na straně 4

4

DOBŘÍŠSKÉ LISTY

Jaké investiční projekty čekají Dobříš v roce 2019?

Vítání občánků

pokračování ze strany 3

Přihlaste své dítě na slavnostní obřad

Snížení energetické náročnosti Sportovní haly Dobříš
Jedná se o zateplení pláště budovy a výměnu výplní otvorů, rekonstrukci
zdroje vytápění a otopné soustavy; nucené větrání sportovní haly, prostoru posilovny a šaten a dále restaurace s kuchyní. Součástí realizace je
provedení nového osvětlení haly, připojení nových VZT zařízení, kotelny
a kompletní ochrana před bleskem. Realizace projektu povede k energetickým úsporám na objektu sportovní haly v Dobříši.
Dotace na projekt byla schválena 19. 4. 2018. Následovalo zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a proběhlo stavební řízení.
Oprava projektu pro stavební povolení a aktualizace technické zprávy byly
odevzdány v listopadu 2018. Zadávací řízení bylo vypsáno 17. 12. 2018.
Předpokládaný termín zahájení realizace stavby je březen 2019.
Předpokládané celkové náklady
36 846 122,00 Kč
100 %
15 779 046,40 Kč
43 %
Výše schválené dotace (19. 4. 2018)
Z toho zateplení
8 107 276,00 Kč
Z toho vzduchotechnika
7 671 770,40 Kč
Spoluúčast města Dobříš
21 067 075,60 Kč
57 %
Poskytovatelem dotace je Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí ČR.
-redZdroj: Ing. Markéta Samcová, projektový manažer odbor místního rozvoje
Městského úřadu Dobříš

Vítání občánků města Dobříše se koná již mnoho let, tradičně na dobříšském zámku v krásném reprezentativním prostředí Zrcadlového
sálu. Rodiče nově narozených dětí si však musí sami zažádat o účast
na tomto slavnostním obřadu, kam jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. Přihlášku na vítání občanků je možné nově od ledna
2019 stáhnout z webových stránek města, případně si ji vyzvednout na
oddělení matriky v budově Městského úřadu Dobříš. Vyplněný formulář se
odevzdává buď osobně na matrice či podatelně, nebo poštou na adresu:
Městský úřad Dobříš, oddělení matriky, Mírové náměstí čp. 119, Dobříš,
263 01. V případě dotazů můžete kontaktovat zaměstnance matriky na
telefonním čísle 318 533 313 a 318 533 316. O termínu a konkrétním čase
konání obřadu vyrozumíme rodiče přihlášených dětí prostřednictvím pozvánky. Ta jim bude zaslána na jimi uvedenou adresu.
Vítání občánků města Dobříše se vztahuje pouze na děti do 1 roku věku,
které mají trvale hlášený pobyt v Dobříši. Zároveň alespoň jeden z rodičů
musí být v době narození dítěte trvale hlášen v Dobříši (dle usnesení RM
č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
Městský úřad v Dobříši dříve zasílal pozvánku na vítání občánků spolu
s rodným listem všem rodičům nově narozených dětí. Tento systém však
již není mmožný od konce května 2018, kdy v celé EU začala platit nová
směrnice o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR (General Data Protection Regulation), v podobě směrnice a souvisejícího zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
-red-

Knihovna v lednu: dílna, pohádka, knihomrně
i výstava
Výtvarná dílna s Jíťou: MALUJEME NA SKLO
– pondělí 7. 1. od 12 do 17 hodin
Přijďte si vyzkoušet, jak se maluje na sklo, a vyrobte si krásný zimní svícínek. Vstup volný, materiál zdarma.
TÝDEN PAMÁTKY OBĚTÍ HOLOCAUSTU: pondělí–neděle 21.–27. 1.
Knižní výstava k Mezinárodnímu dni památky
obětí holocaustu na výpůjčním pultě, a nádavkem malý kvíz o ceny.
Chvíle pro pohádku: FERDA A JEHO PŘÁTELÉ
– čtvrtek 24. 1. od 17 hodin
Otec Ferdy mravence slaví letos 120. narozeniny
– a věřili byste, že samotnému Ferdovi už bude
třiaosmdesát? A pořád si o něm děti rády čtou...
Vhodné zejména pro děti od 5 do 10 let, vstup
volný.
KNIHOMRNĚ START – pondělí 28. 1. od 10 hodin

Statistiky ukazují, že většina jedničkářů se rekrutuje z dětí, které již od předškolního věku měly pravidelný kontakt s knihami. Každý měsíc pořádáme
program pro rodiče s miminky, batolaty i předškoláky, plný rytmů, melodií, říkadel, divadelních, pohybových i společenských prvků. Cílem programu
je zejména zatraktivnit čtení a služby knihovny již
nejmenším dětem, podpořit vyjadřovací a intelektuální schopnosti dítěte a pomoci dítěti vytvořit si
dobrý vztah k českému jazyku.

Program trvá 30–60 minut a poskytneme vám
komfortní zázemí: s kočárkem můžete až do oddělení, přebalovací pult, nočníček i vkládací wc
prkénko máme a vše další vyřešíme. Pro děti je
připraven malý dárek a průkazka do knihovny
na rok zdarma.
Pokud se nám ozvete, nabídneme vám místo ve
skupině stejně starých dětí – můžete však přijít
i bez přihlášení ve výše oznámeném termínu.
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ – čtvrtek 31. 1. na
zámku Dobříš
Královna Písmenkového království slavnostně pasuje letošní prvňáčky na čtenáře. Děti za
to, že se pilně učí číst, dostanou (kromě svého
prvního vysvědčení) i perníček se svým písmenkem, průkazku do knihovny na rok zdarma a pár
drobných dárečků.
EMMINY DENÍKY Z CEST – výstava do 31. 1.
Jak se cestuje s batoletem? Světlana a Vladimír
putovali s dvouletou Emmou měsíc a půl po
Balkáně a krásné fotografie a kresby z této cesty
vám rozhodně doporučujeme zhlédnout.
HERNÍ VÍKEND V KNIHOVNĚ – pátek–sobota
1.–2. 2.

Přijďte si zahrát deskové, karetní a rpg hry: v pátek začínáme v 18.00, v sobotu končíme kolem
osmé večer, spaní v knihovně možné. Podrobný
program a více informací na www.knihovnadobris.cz/hernivikend a na facebooku Městská
knihovna Dobříš.

Výtvarná dílna s Jíťou: PAVOUČEK PRO
ŠTĚSTÍ – pondělí 4. 2. od 12 do 17 hodin
Hodilo by se vám mít kliku? Pavouci (až na tarantule a černé vdovy) štěstí nosí, to je zaručené! Přijďte si jednoho malého pěkného vyrobit.
Vstup volný, materiál zdarma.
Kristýna Váňová: STRŽ A JEJÍ OSOBNOSTI
– čtvrtek 7. 2. od 17 hodin
Kdo jiný by vám o osobnostech spjatých s domem na Strži řekl víc, než ředitelka Památníku
Karla Čapka? První přednáška Malé dobříšské
univerzity bude stát za to! Vstupné 60 Kč; káva/
čaj v ceně.
Virtuální univerzita třetího věku – od 4. 2.
Přednášky čtvrtého semestru 2. ročníku VU3V
pokračují v tématu České dějiny v souvislostech, můžete se ale přihlásit i v případě, že jste
minulý semestr neabsolvovali. VU3V je cyklus
šesti přednášek, které vám pustíme z videozáznamu; po závěrečném testu získáte certifikát
o ukončení semestru a po úspěšném absolvování 6 semestrů osvědčení o absolutoriu
VU3V při slavnostní promoci. Tento program
pořádáme ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Cena za 4. semestr
je 300 Kč. Přednášky jsou určeny výhradně pro
důchodce, konají se dvakrát měsíčně v pondělí
od 10 hodin.
Malá dobříšská univerzita zahajuje 7. 2.
Nový semestr nabízí přednášky o osobnostech
na Strži, genetice (přednáší prof. Jan Černý),
zdravém srdci (prof. Jan Pirk), Hanzelkovi a Zikmundovi (novinář Petr Horký) a o husitství.
Přednášky se konají většinou ve čtvrtek od
17 hodin. Zvýhodněné předplatné za 200 Kč
můžete koupit v knihovně – a to i v dárkovém
balení pro vaše blízké!
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, přejeme
vám ledový leden a tlustý lednový led na Papeži – a k nám se přijďte ohřát... Těšíme se na vás
6 dní v týdnu (kromě čtvrtka)!
Romana Bodorová
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KULTURA LEDEN
www.kddobris.cz
 10. 1. Vernisáž výstavy obrazů „Pozornost
pro tmu“. Vystavují tři malířky: Barbora
Bieylonovičová, Veronika Rejfířová a Petra
Tůmová
Zveme vás na
vernisáž výstavy obrazů
a grafik, reprezentující trojici žen, zaměřujících se na
moment mizejícího světla
a přicházející
tmy. Není to
poprvé, co se
tyto tři malířky setkávají
na společné
výstavě. Nyní
se zaměřily na téma tmy, každá svým osobitým
stylem, vnímáním, a to jak v krajině, myšlenkách
nebo v představách.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 18.00 hod.
Výstava potrvá do 10. 2. 2019. Otevřeno
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno,
ne 14–16 hod. Vstup zdarma!
 11. 1. Divadelní představení Přemyslův soud
– hraje ochotnický soubor Kruh Dobříš
Ochotníci zvou příznivce divadla na derniéru
komedie Ervina Hrycha Přemyslův soud. Režie:
Oldřich Kníže.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 11. ledna
2019 od 19.30 hod. Vstupné dobrovolné!
 18. 1. Můžem i s mužem – divadelní představení
Co vše se odkryje a kolik slupek oloupe během
jedné narozeninové párty… Co ženy dělají, když
si myslí, že je nikdo nevidí? A po čem všichni
touží? No přece po lásce, po tom nádherném
stavu milovat a být milován.

Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí…
Hrají: Kateřina Kaira Hrachovcová, Vanda Hybnerová, Jitka Sedláčková, Dáša Zázvůrková.
Režie: Vít Karas, dramaturgie: Kateřina Krobová, choreografie: Tomáš Slavíček, výtvarná
spolupráce: Stáňa Šlosserová. Dálka představení: 90 min. – hraje se bez přestávky.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 18. ledna
od 19.30 hod. VYPRODÁNO!
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 25. 1. Terne Čhave – koncert
Kapela Terne Čhave z Hradce Králové dokáže
od svých počátků v osmdesátých letech jednu
důležitou věc. Zachovat si romské hudební kořeny, ale zároveň nepodléhat stereotypu. Díky
kultivovanému žánrovému hledačství nasáli
do svého stylu, kterému s nadsázkou říkají rom’n’roll, vlivy latiny, balkánské hudby i rocku. Celek
přitom působí vyváženě, nic netrčí. V r. 2018 vydala kapela nové album Balvaj (Vítr). Terne Čhave
v něm zachovává typickou roztančenou náladu
a zároveň představuje mimořádně pestrou nabídku skladeb, rozmáchnutých od balkánských
dechů po rock. Terne Čhave je bezesporu jedna
z nejúspěšnějších a nejzajímavějších romských
kapel posledních deseti let. Máme se na co těšit...

Společenský sál KD Dobříš, pátek 25. ledna
2019 od 20.30 hod. Vstupné: 170 Kč (předprodej) a 190 Kč (na místě). Předprodej vstupenek v Trafice u Davida, Dobříš. Rezervace
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
 27. 1. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku.
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal... Na
všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlovacího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 27. ledna 2019
od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

Připravujeme na únor
8. 2. Pocta Zuzaně Navarové – koncert
Zuzana Navarová stihla za necelých 25 let
své hudební kariéry vytvořit nesmrtelný
odkaz, náročného úkolu nazkoušet koncert
složený z písní Navarové se zhostila šansoniérka a herečka Markéta Burešová. Spolu s ní
Zuzaniny písně na pódiu interpretuje trio hudebníků z různých uměleckých světů. Akordeonista, pianista, zpěvák a skladatel Mario
Bihári, klavíristka a herečka Petra Bílková
a herec, bubeník a skladatel Ivo Sedláček
doprovázející uskupení na cajon.
Předprodej vstupenek v Trafice u Davida,
Dobříš. Rezervace vstupenek pro zájemce,
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302.
Divadelní i stolové uspořádání.
14. 2. Vernisáž výstavy studentů pražské
Střední školy umělecké a řemeslné (multioborová výstava)
22. 2. Thom Artway s kapelou
– koncert výrazné mladé tváře současného
popu, písničkáře a dvojnásobného držitele Ceny Anděl. Předprodej vstupenek od
29. 1. v Trafice u Davida. Rezervace pro
mimodobříšské na tel.: 318 521 302.

Výzva pro výtvarníky Dobříšska
Jménem KS Dobříš si Vás dovoluji přizvat k účasti na IX. salonu výtvarníků Dobříšska, který
se tentokrát uskuteční v termínu 27. dubna –
26. května 2019.
„IX. salon“ proběhne opět beze změn, tzn.,
že prezentace na „salonu výtvarníků“ nebude
omezena tématy ani použitými výtvarnými
technikami. Jediným omezením bude stáří vystavovaných děl, které by nemělo přesáhnout
cca 2 roky od jejich vzniku. Podmínkou účasti je
taktéž trvalý pobyt výtvarníka na Dobříši nebo
v jím nejbližším okolí (obce do 5 km).
Pro zdárnou přípravu, instalaci a propagaci
výstavy je nezbytné dodržet tyto pokyny:
 Do 29. března 2019 potvrdit písemně či telefonicky účast.
 Výtvarná díla v maximálním počtu 2 ks je třeba předat pracovníkům kulturního domu nejpozději do čtvrtka 18. dubna 2019. Protože
doufáme v hojnou účast, obvyklou v minulých ročnících, a je možné vystavit jen omezený počet prací, budou doručená díla následně posouzena a vybrána (nikoli cenzurována)
komisí složenou ze zástupců výtvarné obce
a kulturního střediska.
 K doručeným a řádně podepsaným dílům je
třeba doplnit název a techniku.
 Výtvarná díla určená k zavěšení budou
opatřena řádným závěsným systémem
(háček u obrazů apod.). V opačném případě nebudou vystavena.
 Příspěvek na občerstvení a propagaci činí
150 Kč. Bez jeho zaplacení bohužel nelze vystavovat.
Slavnostní zahájení výstavy – vernisáž – se
uskuteční v sobotu 27. dubna v 17.00 hod. ve
výstavním sále kulturního domu. Věřím, že tato
výstava opět významně obohatí kulturní dění
našeho města.
Adresa a kontakt: Kulturní středisko Dobříš,
Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš.
Marek Hájek, mobilní telefon: 777 022 323,
e-mail: hajek.kddobris@seznam.cz.

Vánoční výstava v Betlémské kapli
s dobříšskou muzikou

Tradiční vánoční výstava, která právě probíhá ve
sklepních prostorách pražské Betlémské kaple,
je letos, vedle desítek betlémů a ukázek lidových řemesel, obohacena o lidové hračky.
Již pošesté přišli v sobotu, 15. prosince, členové Dobříšského pokleslého orchestru lidových
nástrojů zpříjemnit atmosféru výstavy pásmem
koled a vánočních písní. Jejich vystoupení se setkalo s příznivým ohlasem návštěvníků a vedle
dobrého pocitu si dobříšští muzikanti odnesli
i pozvání na příští rok.
Ing. Petr Jandura
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY
Krabice od bot
Vánoční cinkání – tradice obnovena

Po dvou letech se k nám do školy opět vrátilo
Cinkání. Zaznívaly u nás obavy: Nezapomněli
jsme to? Je lepší vystupovat na náměstí Komenského nebo ve venkovním areálu školy? Přijdou
vůbec ještě lidé? A přišli! Bylo jich mnoho (viz video na 1zs.dobris.cz). Byli nadšeni z vystoupení
Flétniček, kroužku Kalamajky a Zumby. Velice se
všem líbila chumelenice dramatického kroužku
a také pohádka divadelního kroužku. Nakoupili
spoustu výrobků, občerstvili se jak palačinkami, tak i pochoutkou ze zabijačky. Ředitelské
uši byly opět za okamžik vyprodány. Děkujeme
všem žákům a všem zaměstnancům školy, kteří se na přípravě a průběhu Vánočního cinkání
podíleli.
Mgr. Eva Cacková

V předvánočním čase se naše škola opět připojila k charitativní akci Krabice od bot. Pro všechny
z nás to bylo uvědomění si, že ne všechny děti
mohou vánoční svátky strávit v hojnosti a radosti a že alespoň drobným dárkem jim tu radost
udělat můžeme.
Od poloviny listopadu se naše třídy pomalu
plnily balíčky. V pondělí 3. 12. všechny třídy
snesly dárky pod školní vánoční strom a k našim dárkům přidaly ty své i děti z česko-anglické mateřské školy Happy Flowers. Pod
stromem leželo 270 dárků. Naše vstupní hala
vypadala impozantně. Samotné vysoké číslo
ovšem není tím nejdůležitějším. Letos jsme
opravdu dbali na to, aby dárky byly v co nejlepším stavu. Nemusely být nové, i když někteří rodiče pro tuto příležitost nakoupili nové
hračky, šlo však o to, aby jako nové vypadaly.
Tedy, nesměly být v žádném případě rozbité,
poškozené nebo špinavé. Jen takové dárky
udělají pod stromečkem radost. Konkrétně šlo
o deskové hry, knihy, stavebnice, kosmetiku,
bižuterii a oblečení.

V úterý 4. 12. si pro dárky přijela paní Kateřina
Vojkůvková z Českobratrské církve evangelické
a ještě ten samý den všechny dárky rozvezla
do azylových domů v Sedlčanech a v Příbrami
a nízkoprahového domu v Hořovicích.
Ještě jednou děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se na akci podíleli, a přejeme všem
obdarovaným, aby z dárků měli radost.
Mgr. M. Housková

Žáci 1. ZŠ Dobříš žijí florbalem a vyjeli na MS
Po úspěšné hokejové akci v Příbrami si žáci naší
školy mohli opět vychutnat další sportovní lahůdku. Vstupenky zajistili pedagogové a žáci je
na tato klání získali zdarma, jako poděkování za

jejich sportovní výkony během školního roku.
Dne 4. 12. se žáci 1. ZŠ Dobříš vydali na florbalovou akci – mistrovství světa mužů 16 nejlepších
týmů. V O2 aréně na ně čekalo mnoho zážitků,
bouřlivá atmosféra, elitní zápasy a velká show.
Jako ochutnávku žáci zažili zápasy Slovensko
× Singapur a Thajsko × Austrálie. O vstupenky byl mezi žáky ohromný zájem a pro mnohé
to bylo poprvé, co navštívili O2 arénu a zažili
atmosféru mezinárodních zápasů. Za zmínku
stojí i takové detaily, že žáci empaticky vnímali
to, že se stojí při cizí státní hymně a že se ze
vstřeleného gólu raduje mužstvo, které prohrává 1:14. Celá akce měla mezi účastníky veliký
ohlas a všichni se těší na další společné sportovní zážitky.
Mgr. V. Petrásková

Předvánoční čas na 2. ZŠ

Kulturní středisko Dobříš
Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš,
tel.: 318 521 302,
e-mail: kd@dobris.net,
www.kddobris.cz

Již před první adventní nedělí se
uskutečnila tradiční školní akce
Adventní setkání. Děti a žáci se nejprve společně s učiteli podíleli na výzdobě pavilonů a školní
jídelny. Pro návštěvníky Adventního setkání pak
připravili nabídku nejrůznějších výrobků a dvě
hudební vystoupení za doprovodu harmoniky,
houslí a dud. Setkání bylo završeno prvním dobříšským ohňostrojem. Na tuto akci navazovaly
v rychlém sledu další. Mikuláš navštívil nejen
žáky školy, ale donesl dárečky a vánoční koledy
také do Domova seniorů v Dobříši. Se sklářem
jsme si vyfoukli originální skleněné ozdoby,
zúčastnili jsme se besedy v kostele Nejsvětější
Trojice, kde jsme si zajímavou formou přiblížili
vánoční zvyky a tradice. Vyšší ročníky vyjely do
předvánoční Prahy a na prohlídku Drážďan, kde
jsme navštívili i vánoční trhy. Měsíc prosinec
jsme zakončili turnajem ve futsalu a společným
zpěvem koled u stromečku, ke kterým nám za-

hráli na různé nástroje naši kolegové hudebníci
z 1. stupně. Přejeme i Vám, čtenářům, takovou pohodu, jakou jsme měli ve škole my, klid
a zdraví po celý rok 2019.
Za zaměstnance a žáky školy
Mgr. B. Pallagyová, ředitelka školy
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2. ZŠ DOBŘÍŠ
Milí předškoláci,
zveme vás společně s rodiči na

v úterý 22. 1. 2019 v 16.00 hodin.
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Závěr roku na ZŠ Dobříš Lidická
Konec roku se na naší škole
nesl v duchu příprav na vánoční besídku spojenou s vánočním jarmarkem.
Tyto přípravy byly proloženy dalšími akcemi.
Jednou z nich bylo 4. 12. pozvání žáků od Lucifera do pekla. Pak následovala mikulášská nadílka ve třídě. Tuto akci připravili nejstarší žáci se
svými učitelkami pro mladší spolužáky. Dětem
se akce moc líbila a užily si ji.
Dne 11. 12. a 12. 12. jsme navštívili v příbramském divadle představení Princezna na hrášku

pro žáky 1. stupně a Vinnetou pro žáky 2. stupně. Dětem se divadlo moc líbilo a nadšeně
o něm vyprávěly.
Od listopadu žáci jezdí na plavecký výcvik, který
je baví. Naučí se základům plavání a pohybu ve
vodě.
Závěrem bych čtenářům popřála klidné prožití
vánočních svátků, mnoho štěstí a zdraví do nového roku.
Mgr. Alena Novotná

Přijďte se podívat a vyzkoušet si,
jak se u nás učíme.
Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz
nebo telefonem na číslo 318 521 002.
Těšíme se na vás
a připravujeme další společná setkání.

Farní sbor ČCE na Dobříši zve
srdečně veřejnost na tyto pořady
v evangelickém kostele:
6. 1. 14. hod. Novoroční koncert. Zazní skladby od G. P. Telemanna, G. Frescobaldiho, L. Vendla. Soprán – V. Vojířová; zobcové flétny – J. Kydlíček, varhany – L. Vendl. Řídí MgA. Lukáš Vendl,
Ph.D. Vstupné dobrovolné.
13. 1. 14. hod. Přednáška doc. Oty Halamy,
Th.D., odborného asistenta Katedry církevních
dějin při ETF UK: „Smysl husitského kalicha“.
Vstupné dobrovolné.
Samuel Hejzlar

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše
Na Nábřeží 1650, Dobříš
tel.: 602 308 881
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz
V neděli 6. 1. od 17.00 hod. zveme na Tříkrálový koncert, na němž zazní vánoční zpěvy známé i méně známé v podání Dobříšského chrámového sboru. V Pastoračním centru sv. Tomáše
v Dobříši, vstupné dobrovolné.
Do 18. ledna probíhá vánoční výstava „Půjdem spolu…“, výtvarné práce dětí z výtvarných kurzů Mira Pograna a Daniely Doubkové.
V pátek 18. 1. od 18.00 hod. zveme na ekumenickou bohoslužbu do Pastoračního centra sv. Tomáše. Po ní budeme následovat společenský večer obou farností – evangelické
a katolické.

Vážení přátelé, podporovatelé, dárci a dobrodinci projektu obnovy varhan v kostele
Nejsvětější Trojice v Dobříši, chceme Vám
touto cestou poděkovat za Vaši přízeň a podporu našeho snažení navrátit na kůr dobříšského kostela funkční varhany. Zároveň Vám
přejeme vše dobré v nastávajícím roce 2019.
Od založení našeho Sdružení pro obnovu
dobříšských varhan v roce 2015 se podařilo
díky Vám získat ke dni uzávěrky Dobříšských
listů veřejnou sbírkou, finančními dary, adopcí píšťal a pořádáním koncertů částku ve výši
2 800 000 Kč. Tato suma představuje 65 % ze
stanovené ceny budoucího nástroje, která činí
4 300 000 Kč.
Na konci roku 2016 byla ze čtyř oslovených
dodavatelů varhan vybrána firma Varhanářská dílna Kánský-Brachtl z Krnova, která byla
založena v roce 1995 a patří mezi špičku českého varhanářství. Tato firma se může pochlubit
desítkami nových a rekonstruovaných nástrojů. Jaromír Kánský a Josef Brachtl využívají své
poznatky ze studijních cest do západní Evropy
(Holandsko, Německo, Francie, Itálie) a zkušenosti pak aplikují při stavbě a renovaci varhan
v Čechách. Jaromír Kánský je držitelem licence
k restaurování varhan Ministerstva kultury ČR
od roku 1740 a Josef Brachtl k restaurování varhan od roku 1700. V posledních letech postavili
například varhany do nového kostela sv. Václava v Sazovicích, nástroj pro opatství Sept-Fons
ve Francii, pro kostel sv. Hedviky v Darkovicích,
provedli mimo jiné rekonstrukci varhan v bazilice sv. Markéty v Břevnově, v kostele sv. Petra
a Pavla v Mělníku, v kostele sv. Ignáce v Praze.
Firma Kánský-Brachtl navrhla postavit do původní zrestaurované varhanní skříně nástroj
nový, opatřený moderní mechanickou tónovou a rejstříkovou trakturou a vzduchovým
hospodářstvím. Bude se jednat o velkoryse disponovaný malý nástroj, kde hlavní stroj (I. manuál) má kompletně vybudovaný principálový

sbor s přidanou flétnou a smykem a II. manuál
je opatřen rejstříky s bohatou barevností. Tento nástroj je použitelný ke hraní jak liturgické
hudby, tak i jiné hudební literatury. Bude mít
15 rejstříků s celkovým počtem 987 píšťal,
z toho 891 cínových a 96 dřevěných.
31. srpna 2018 byla podepsána smlouva o dílo
mezi dobříšskou farností a dodavatelem varhan, s termínem předání 30. května 2021 na
svátek Nejsvětější Trojice (patrocinium kostela). Věříme, že do té doby se podaří prostřednictvím sbírek vybrat potřebné finanční prostředky.
V roce 2018 bylo provedeno ve prospěch dobříšských varhan celkem deset benefičních koncertů, z toho šest v Zrcadlovém sále dobříšského zámku a čtyři ve farním kostele. Jsme velice
rádi, že si tyto hudební události našly své posluchače a příznivce. Čtvrtý ročník benefičních
koncertů pro varhany 2019 je již připraven.
Série osmi koncertů bude zahájena 17. března 2019 v Zrcadlovém sále. Těšíme se na Vaši
účast!
Děkujeme tímto panu Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldovi a správě zámku za vstřícnost při
sjednávání a realizaci koncertů. Dík též patří
městu Dobříš za poskytnutí grantu, bez kterého bychom tyto koncerty nebyli schopni realizovat.
Za sdružení Ivo Kylar, předseda
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ …
Waldorfská škola Příbram chystá v zámecké
Galerii JCM od poloviny ledna výstavu prací
svých žáků – řezbářů a kovářů. Výstava potrvá
do poloviny února. Srdečně zveme.

Zámek Dobříš

Vánoce jsou již nenávratně pryč, ale kdo nestihl navštívit v předvánočním shonu výstavu
jesliček spolku Příbramských betlémářů, určitě
může přijít ještě během měsíce ledna. K vidění
jsou překrásné ručně vyřezávané, keramické či
napodobeniny chlebových betlémů.
Novinkou je letos skleněný betlém ze železnobrodského skla nebo krajkový betlém. A děti
potěší opět oblíbený dětský betlém s postavičkami z večerníčků. Výstava jesliček je ke
zhlédnutí v rámci prohlídky I. okruhu zámecké
expozice (vstupné zůstává stejné). Časy prohlídek naleznete na webových stránkách v sekci
otevírací doba.

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
LEDEN 2018
1. 1. 2019 – 31. 1. 2019 – Výstava jesliček
Příbramských betlémářů
V rámci prohlídky I. okruhu zámecké expozice, vstupné dle ceníku.
15. 1. – 15. 2. 2019 – Výstava prací žáků
Waldorfské školy Příbram v Galerii JCM.
Vstupné 40 Kč.

Leden v dobříšské čajovně
Upozorňujeme na možnou změnu otevírací
doby čajovny v lednu a omlouváme se za menší programovou pestrost. Důvodem je rozšíření
naší rodiny o malého čajového skřítka a změny,
které s tím ruku v ruce přicházejí, nejsme schopni odhadnout předem. Děkujeme za pochopení.
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 hudbě pro děti od 3 let (každé úterý 16–17 hod.)
Obsahem krůčků jsou jednoduché písně, vyprávění, hudebně pohybové nástroje a doplňující
výtvarné či pracovní činnosti. Lektorka Jana Tománková, yamaha@dobris.net.
Meditační setkání dětí (středa 9. 1. 16.30–
18.30 hod.) Meditace je vhodná pro děti ve věku
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie, schopnost učit se nové. Děti jsou klidnější
a vyrovnanější. www.janaterapie.cz
Tajemství pánevního dna I. a II. (26. a 27. 1.
9–16 hod.) Pomocí celostní metody 3×3 se naučíme vnímat své pánevní dno na úrovni fyzic-

Péče o člověka s demencí
V úterý 29. ledna 2019 od 17 hodin proběhne v prostorách Pečovatelské služby města
Dobříše, na adrese Dukelské nám. 443, přednáška institutu Dementia na téma „Péče o člověka s demencí“. Přednášet bude Bc. Veronika
Maslíková. Pokud se staráte o svého blízkého
s demencí, obáváte se ztráty paměti, potřebujete odbornou radu v této oblasti anebo vás
zajímá demence jako taková, neváhejte a přijďte. Přednáška je zdarma. Bližší informace na tel.
725 923 181, www.dementia.cz.
Bc. Veronika Maslíková

ké, emoční a energetické. Svaly pánevního dna
jsou významná část hlubokého stabilizačního
systému našeho těla. Na kurzech Tajemství si
ale ukážeme, že jsou nejen zodpovědné za udržení moči a podílejí na správném postoji těla.
Mají vliv na naše sebevědomí a radost ze života.
www.seminareprozeny.cz
Ženský kruh – Nové začátky (29. 1. 19–22 hod.)
nastává čas oslav světla a prodlužujících se dní.
Čas předjaří, kdy můžeme plánovat nové kroky
na naší cestě. Jeden cyklus je uzavřen a energie
se začíná navracet spolu se světlem. Začínáte cítit chvění nápadů a svěží inspirace? Přišly k vám
nové možnosti nebo těžkosti, se kterými zatím
nevíte, jak naložit? Mám pro vás pozvánku do
ženského kruhu, kde se těmito tématy budeme
zabývat. Zapálíme společně plamen inspirace
a vytvoříme si svou myšlenkovou mapu přání,
představ, plánů...
Čajovna Dobříš, Příkrá 342, kousek od Prokopovy zahrady. Otevírací doba: čtvrtek až neděle
17.00–21.00, www.cajovnadobris.cz.
Kateřina Försterová

Croissanty a makronky
pro Dětský domov
Korkyně
Gymnázium Karla Čapka Dobříš nám nadělilo nečekaný vánoční dárek. Pedagogický sbor
gymnázia, v čele s vyučujícími francouzského
jazyka, uspořádal před Vánoci charitativní den
francouzské kuchyně, při kterém bylo vybráno
neuvěřitelných 12 000 Kč pro náš dětský domov.
Ze srdce gymnáziu děkujeme! Vaše podpora nás
nesmírně povzbuzuje.
Přejeme všem dobříšským sousedům šťastný
nový rok.
My všichni z DD Korkyně

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Čas uplynul, ale vzpomínka
na drahou maminku zůstává. Dne 2. ledna 2019 uplyne
15 let, kdy nás navždy opustila, naše drahá maminka
paní Anna Zelenková, „švadlena“.
Na svoji maminku vzpomínají dcery Anna,
Drahoslava, Helena s rodinami a sestra Marie
Mottlová s rodinou. Kdož jste ji znali, prosím,
vzpomeňte s námi. Děkujeme
Dne 3. ledna 2019 uplyne
5 smutných let, kdy nás navždy opustila paní Jana Kukačková.
Vzpomínají manžel Luděk, synové Lukáš a David s rodinou.
Dne 6. ledna 2019 uplynou
3 smutné roky, kdy od nás
navždy odešel bez slůvka
rozloučení manžel, tatínek,
dědeček, bratr a švagr, pan
Josef Kalman. Kdo jste ho
znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka s rodinou.
6. ledna uplyne 5 let od chvíle, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, tchán a dědeček, pan
Josef Benák. Za tichou vzpomínku děkujeme všem, kteří
jste ho znali a měli rádi.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka
Věra a dcera Anna s rodinou.
9. ledna 2019 uplyne již
10 let, kdy nás opustila naše
milovaná maminka a babička
Anna Procházková (Šmuclerová).
Stále s láskou vzpomíná
rodina.
„Dni člověka jsou jako tráva,
kvete jak polní květ.
Sotva jej vítr ovane – již ho
není…“
Uplynulo již 12 let, kdy nás
navždy opustil milovaný
manžel, tatínek a kamarád
pan Josef Svojtka. 15. února 2019 si zároveň připomeneme jeho nedožité šedesátiny.
Stále vzpomínají rodina a kamarádi
Uzávěrka příspěvků do únorového vydání
Dobříšských listů bude 18. ledna 2019.
Redakce DL: p. Nikol Sevaldová,
Mírové náměstí 103 – Infocentrum,
tel.: 318 533 366, 778 417 631,
dobrisskelisty@mestodobris.cz
Online verzi Dobříšských listů
najdete na webových stránkách
www.DLonline.cz
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Vážení a milí spoluobčané,
klienti městského úřadu,
v úvodu tohoto příspěvku bychom Vám rádi popřáli do nového roku 2019 mnoho zdraví, štěstí,
radostí, úspěchů a spokojenosti.
Především nám však dovolte, abychom využili tento novoroční čas a poděkovali a popřáli jmenovitě tajemníkovi Městského úřadu
Dobříš Radku Řechkovi. Děkujeme mu za jeho
manažerské schopnosti, kterými nás inspiruje
a povzbuzuje; za vytrvalost a svědomitost, kterými nás nutí k vyšším pracovním výkonům; za
zásadovost a loajalitu, díky nimž není na úřadu
prostor k šíření dezinformací, lží a drbů; za smysl
pro humor, nadhled a snahu o spravedlivé a férové jednání, bez něhož by nebyl dobrým vzorem a přirozenou autoritou a nevznikl by pak
ani současný kolektiv pracovníků, který je opět
po letech konzistentní a životaschopný.
Milý Radku, přejeme Ti v novém roce hlavně
a především pevné zdraví, hodně štěstí a radosti
z dobře vykonané práce.
Kolektiv zaměstnanců Městského úřadu Dobříš

Modelářská dílna:
nová aktivita (nejen) pro děti
Plastikové modelářství je jedna z disciplín, v nichž
Češi patří ke světové špičce. Co vlastně lidi všeho
věku k tvorbě plastikových modelů tak přitahuje? Předně – jde o aktivitu, která je tvůrčí, rozvíjí
trpělivost a zručnost a zároveň pomáhá posilovat
lásku k technice a k historii. A na rozdíl od jiných
specializovaných koníčků je modelářství hobby,
kterému se může na uspokojivě vysoké úrovni při
troše cviku věnovat skoro každý.
Spolek Modeláři Dobříš, z.s., zahájí v lednu 2019
činnost tzv. Modelářské dílny. Půjde o zájmový
kroužek určený primárně dětem od 10 let věku
– a to jak stávajícím modelářům, tak i úplným
začátečníkům. Navštěvovat dílnu však mohou
i plnoletí, kteří se chtějí dozvědět něco nového
nebo se zdokonalit.
Jednou týdně se budeme scházet v prostorách
dobříšského kulturního domu a účastníci dílny se
budou pod vedením zkušených instruktorů učit
jednotlivé techniky stavby plastikového modelu
– nejen letadel, ale také tanků, automobilů či lodí.
Účastníky vybavíme modely i náčiním potřebným k jejich dokončení. Počítáme i se společnými
výjezdy na modelářské soutěže (spolupracujeme
např. s modeláři ze Zdic, Kladna či Jindřichova
Hradce), eventuálně i na další akce s modelářskou či technicko-historickou tematikou.
Chcete se o Modelářské dílně dozvědět víc nebo
své dítě rovnou přihlásit? Navštivte nás na www.
facebook.com/dobrismodel/, napište nám na
modelari.dobris@gmail.com nebo volejte na
728 074 851.
Tomáš Vokurka a Jaroslav Sauer,
Modeláři Dobříš, z.s.
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Rok 2019 s Orlem Dobříš!
Poslední měsíc kalendářního roku 2018 byl v orlovně nabitý. V neděli
2. prosince se konal v dobříšské sportovní hale
po roční pauze, způsobené rekonstrukcí podlahy v hale, již 13. ročník Vánoční exhibice Aerobik
studia Orel Dobříš. Na ploše se tak v jednu chvíli
představily přes dvě stovky dětí, které pravidelně navštěvují naše sportovní kurzy a tréninky
závodního aerobiku. V orlovně jsme pak ještě
před vánočními svátky stihli uspořádat již druhý
ročník akce Týden otevřených dveří. Od pondělí 10. do pátku 14. prosince se mohli přijít rodiče, prarodiče, sourozenci i další kamarádi
podívat na lekce dětských sportovních kurzů
nebo na tréninky závodního oddílu.
S novým rokem 2019 v orlovně lehce upravujeme rozvrh kurzů pro děti, který bude platný

od 1. února. Kdokoli tak má chuť, může se kdykoli přijít na naše dětské kurzy zdarma podívat,
vyzkoušet si je a přidat se k nám. Od ledna nově
vypisujeme kurzy miminek a také čtvrteční
lekci batolátek.

Nabídka dětských kurzů:
Kurz
věk
Miminka 2
6–9 měs.
Miminka 3
9–12 měs.
12–18 měs.
Miminka 4
Batolátka út
1–3 roky
Batolátka st
1,5–3 roky
Batolátka čt
1–3 roky
1–3 roky
Batolátka pá
3–4 roky
Děti na startu
– školička
Děti na startu
4–6 let
– předškoláčci
Děti na startu
6–9 let
– školáci
Mini tanečky
4–6 let

Kurz
věk
Mini aerobik
5–9 let
+ step aerobik
Belly dance
5–10 let
Gymnastika
6–11 let
Základy baletu
6–10 let
a moderního tance
Dětská jóga
6–10 let
Hooping (obruče) 8–14 let
MTV dance
9–14 let
9–14 let
Step aerobik
Zumba & dance
9–14 let
9–14 let
Dětský aerobik
Kompenzační
9–14 let
trénink (bosu, trx, …)

den
Čt
St
Út
út
st
čt
pá
st

čas
9.15
9.15
9.15
10.15
10.15
10.15
10.00
15.00

st

16.00

st

17.00

út

13.30

Kontakt a veškeré další informace:
Klára Jandová, tel.: 603 904 952 (vedoucí studia),
Denisa Havlíčková, tel.: 731 619 667 (vedoucí
dětských kurzů).
Recepce tel.: 736 754 261, e-mail: aerobikdobris@seznam.cz

den
čt

čas
16.00

st
po
út

15.00
13.30
14.30

čt
st
po
po
út
st
čt

15.00
14.00
16.00
17.00
16.00
17.00
17.00

Aktuální informace naleznete vždy na internetových stránkách www.aerobikdobris.cz a facebooku našeho studia. Za celý tým ASOD vám
do nového roku 2019 přejeme jen pozitivní
náladu a hodně sil nejen do cvičení!
Tým lektorů ASOD

Skauti zahájili plesovou sezónu
24. listopadu uspořádalo středisko prof. Oliče
historicky první skautský ples v Dobříši. K večeru
se v sokolovně sešla různorodá skupina příznivců skautingu od malých světlušek, přes početné
zastoupení skautek, skautů a vedoucích oddílů až po rodiče, známé a kamarády. Nechyběla
tombola, předtančení ani půlnoční překvapení.
Večer byl protkán různými soutěžemi, kde si
každý mohl například vyzkoušet co nejrychleji
postavit takzvaný igelit (přístřešek, pod kterým
lze spát v přírodě). K tanci a poslechu nám do
ranních hodin hráli Wocaties band.
Protože skautská činnost probíhá většinu času v přírodě, byla to událost poměrně netradiční, ale o to
možná hezčí. Na plese se navíc sešla milá skupina lidí a celý večer panovala moc příjemná atmosféra.
Děkujeme všem, kteří se na organizaci plesu podíleli, a děkujeme sponzorům, díky kterým se mohl
ples uspořádat. Poděkování patří také všem, kteří si přišli zatančit či se jen na akci podívat. Již teď se
budeme těšit na další ročník!
Za skautské středisko prof. Oliče Dobříš Zuzana Vonková, Střelka

Sokolský ples
TJ Sokol Dobříš vás srdečně zve na Sokolský ples, který se koná 26. ledna 2019 od 20 hodin
v sále dobříšské sokolovny. K poslechu i k tanci zahraje kapela Karla Čiháka – Dynamic.
Vstupné činí 150 Kč. Pro rezervaci stolů a vstupenek kontaktujte Lenku Kohoutovou:
774 210 868. Součástí plesu bude hra o ceny a vystoupení sokolských oddílů.
Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová
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Gymnastika Dobříš – výsledky
podzimních závodů
V sobotu 17. 11. vyrazila část našeho oddílu do
nedalekých Dobřichovic na Poberounský dvojboj. Účast byla obrovská, přes 270 dětí závodilo
ve dvojboji na prostných a přeskoku. Naše dívky
statečně bojovaly a získaly krásná umístění. Nejvíce se dařilo Kátě Brané, která ve své kategorii
vybojovala bronzovou medaili.
První závody jednotlivců ve sportovní gymnastice máme úspěšně za sebou. Získané zkušenosti uplatníme v dalších závodech a nyní se můžeme vrhnout do dalšího pilování sestav, jelikož
naše sezóna právě začíná.

V sobotu 24. 11. se naše tři družstva TeamGymu
účastnila přeboru oblasti ČOS v malém TeamGymu v Kolíně. Celkem zde soupeřilo 31 družstev.
V nejmladší kategorii závodilo 7 družstev. Naše
cvičenky si odvezly pohár za třetí místo. Z tohoto
umístění máme obrovskou radost, jelikož pro některé z gymnastek to byl vůbec první jejich závod.
Ve druhé kategorii se dívky umístily na čtvrté
bramborové příčce, ale z počtu 15 družstev je
i to krásný úspěch.
V nejstarší kategorii dívkám uteklo první místo
o pouhé 0,2 bodu, získaly pěkné druhé místo.
Oblíbený 10. ročník oddílového Závodu rodič a dítě se konal poslední listopadový pátek
30. 11. v tělocvičně I. ZŠ od 16.30 hodin. Na startu se sešlo 30 párů rodič a dítě v 5 kategoriích
a 6 párů dětských. Závodilo se v 5 disciplínách:
člunkový běh, pohyblivý chodník, opičí dráha,
hod míčem přes hrazdu, ručkování kolem lavičky. Sčítala se umístění v jednotlivých disciplínách podle časů.
Blahopřejeme všem dospělákům, kteří se nezalekli a stanuli na startu se svými dětmi. Pro děti to byl
určitě velký zážitek, který se nemusí opakovat. Kdy
se jim poštěstí startovat s tátou nebo mámou?
Celkové výsledky najdete na www.gymnastika-dobris.cz.

Krásná vánoční atmosféra nás čekala v Příbrami
15. 12. na závodě podle mezinárodních pravidel
FIG. Děvčata cvičila na 125 cm vysoké kladině
a prostých s hudbou.
Umístnění: Ročník 2010 a mladší – 7. Huříková
Alena, 10. Carbochová Marie, 32. Sochorová Helena, 33. Baudisová Markéta.
Ročník 2008–2009: 9.–10. Vávrová Karolína, Plasová Karolína 12. Špindlerová Nela, 16. Hošková
Hana, 20. Kořínková Jitka, 22. Hrdličková Barbora.
Den poté, 16. 12., zase jiná 4členná skupina dětí
vyjela na Mikulášské závody do Týnce nad Sázavou v disciplínách trojboj – šplh, lavička/kladinka, prostná.
Umístění: 8. Plasová Karolína, 9. Hrdličková Barbora, 10. Mandová Sabina.
Získané zkušenosti zúročíme v dalších závodech. První nás čeká hned 19. ledna Dobříšský
čtyřboj v tělocvičně I. ZŠ Komenského nám., na
který vás zveme. Přijďte nás podpořit.
Členové Gymnastiky Dobříš přejí všem obyvatelům Dobříše a přilehlých obcí v novém roce
2019 jen samou radost a kladné zážitky. A to
nejdůležitější, co nejde koupit, ale ovlivnit svým
životním přístupem – zdraví a zase zdraví, protože bez toho nejde nic.
Jitka Holcová

Další rok KAPAP CZECH v Dobříši
KAPAP CZECH je sportovní organizací, která sdružuje více
jak 400 členů, kteří se věnují výcviku izraelské
sebeobrany Krav Maga – KAPAP. Hlavním trenérem této organizace je Michal Janoušek alias
Instruktor Mike, který již 10 let žije na Dobříši,
kde je také ústředí této organizace.
KAPAP CZECH nabízí pravidelné tréninky vysoce
funkční izraelské sebeobrany pro děti (školáky
i předškoláky), pro mládež a dospělé, kurzy sebeobrany žen či pravidelné tréninky sebeobrany pro starší či pohybově omezené cvičence
v programu KAPAP 40+, které nejsou tak fyzicky náročné jako tréninky pro dospěláky.
Během roku 2018 se naší organizaci povedlo
realizovat celkem 89 seminářů a kurzů, plus
3 soustředění. Na Dobříši se z tohoto počtu konalo celkem 15 seminářů a kurzů. Z toho 6 bylo
kurzů sebeobrany pro ženy, jichž se zúčastnilo
přes 50 žen a dívek ve věku 13–58 let.

Slavnostní zakončení sezóny
2018

V pátek 22. 11. proběhl v kulturním domě v Dobříši slavnostní tenisový večer, kde proběhlo zhodnocení uplynulé sezóny a vyhlášení nejlepších
hráčů. Slavnostní večer zahájila dvojice Filip Šeda
s Johanou Honsovou, která zatancovala latinskoamerické tance a potvrdila, že tenisti jsou i výbor-

Od září jsme se přestěhovali do nové vlastní
tělocvičny v areálu bývalých Rukavičkářských
závodů, kde jsme rozjeli každé pondělí a úterý
pravidelné tréninky pro předškoláky a školáky, kterých máme na Dobříši zaregistrovaných
celkem 50. Každé pondělí a pátek probíhají
tréninky pro mládež a dospělé. A v pondělí
jsme rozjeli testovacím způsobem i pravidelné
tréninky pro starší či pohybově omezené cvičence, které jsme nazvali KAPAP 40+, ale věk
přes 40 let není podmínkou účasti. Jedná se
o lehčí formu běžných tréninků pro veřejnost,
tak, aby je zvládnuly i starší ročníky či lidé, kteří
mají potíže s páteří, kyčlemi nebo koleny. Velice nás těší, že je o naše tréninky zájem. Nábor
pro mládež a dospělé probíhá celoročně, pro
dětskou sebeobranu je možno přivést nové
zájemce po Novém roce do úterních hodin
– od 16.00 předškoláci ve věku 4–6 let a od
17.00 školáci ve věku 7–13 let.
nými tanečníky. Pak už si slovo vzal ředitel klubu
Martin Beran, aby zhodnotil sezónu 2018.
Během celého roku probíhali celostátní turnaje,
kterých se naši hráči účastnili. V březnu se konalo
halové mistrovství České republiky dorostu, kde
náš odchovanec Jakub Beran skončil na 1. místě
v turnaji čtyřhry. V září se pak devítiletý Tomáš
Krejčí umístil na 3. místě na mistrovství České
republiky v babytenise jednotlivců a spolu s týmem TK Sparta Praha získal 2. místo na mistrovství České republiky družstev babytenistů.
Celý večer byl doprovázen několika vystoupeními, ve kterých účinkovali naši hráči. Největším
překvapením však byla přítomnost frontmana
skupiny Škwor Petra Hrdličky, který nám zahrál a zazpíval několik písní skupiny, a nakonec
i velice známou píseň – Síla starejch vín.
Vyhlášení hráčů v jednotlivých kategoriích:
Nejmenší tenisté: Sofinka Kroupová, Leontýnka Kopřivová, Vašík Kšána, Tadeáš Beran, Matěj
Urban, Samuel Kadlec.

Děkujeme za důvěru a těšíme se na další skvělé akce na Dobříši a s Dobříšáky. Skrze naši
činnost dáváme vědět o Dobříši po celé ČR
a i v zahraničí, kam jsme občas pozváni realizovat výcviky. Během roku 2018 byl Instruktor
Mike pozván udělat seminář svých znalostí do
Varšavy (Polsko) či na Slovensko. Pro rok 2019
přicházejí další pozvání ze zemí EU, ale i z mimoevropských zemí.
Michal Janoušek
Šikulky roku: Viktorka Ulich, Viktorka Vostárková, Nela Veselá, Dominik Romba, Amálka Chaloupková, Nela Kšánová, Eliška Marvanová.
Nejlepší mladší žák: 1. místo – Bedřich Břicháček,
2. místo – Samuel Kleibl, 3. místo – Matěj Kolář
Nejlepší mladší žákyně: 1. místo – Jana Žádníková, 2. místo – Amálie Veselá
Nejlepší starší žák: 1. místo – Michal Prusík,
2. místo – Matouš Nevosad, 3. místo – David Slavík
Nejlepší starší žákyně: 1. místo – Adéla Sedláčková, 2. místo – Helena Petáková, 3. místo – Lucie Prusíková
Nejlepší dorostenka – Veronika Beranová
Nejlepší dorostenec – Jakub Beran
Nejlepší babytenista – Tomáš Krejčí
Na závěr večera dostal každý tenista malý dárek
a proběhla diskotéka pro malé i velké.
Za TenisCentum Dobříš vám přejeme šťastný
nový rok 2019.
Za TenisCentrum Dobříš Eliška Beranová
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Městské policie v Dobříši – výběr případů za měsíc listopad 2018
Uloženo 102 pokut na příkaz v hodnotě
22 900 Kč.

Inzerce

6. 11. Podnapilý muž spal na lavici v autobusové zastávce – po probuzení MP byl agresivní, avšak hlídku se pokusil napadnout neúspěšně. Muž byl vyveden mimo zastávku, kde
mu bylo domluveno. Poté odjel autobusem do
místa svého trvalého bydliště. Později v 1 hodinu ranní další opilý muž bezvládně ležel
na chodníku na Mírovém náměstí – strážníci
MP muže probudili a doprovodili ho na místní
ubytovnu.
8. 11. V zóně A a v zóně B byla zaparkovaná
vozidla bez příslušných parkovacích karet.
Přestupky byly řešeny pokutami na příkaz. Upozornění: v zóně B se může parkovat pouze na
parkovací karty. V zóně A se může parkovat jak na
karty, tak na parkovací kotouč (s kotoučem však
jen 2 hodiny).
10. 11. Nesprávné parkování u zámku – při
kontrole zde bylo zjištěno 5 přestupků. Řidiči stojí v zákazu stání a vjíždějí do protisměru.
Upozornění: Parkoviště u zámku má placené
stání. Na parkovišti v místech u kostela platí jednosměrný provoz.
11. 11. Napadení v domě – na ohlášeném místě v ulici Západní zasahovala MP v součinnosti
s hlídkou PČR. Zjištěná slovní rozepře byla řešena pouze domluvou.

19. 11. Hosté nechtěli opustit bar na Mírovém náměstí – oznámeno ve 2 hodiny ráno.
Hlídka MP šetřením na místě zjistila, že se v baru
nachází několik podnapilých osob. Došlo zde
k fyzickému napadení jednoho z hostů. Po
prvotním ošetření byl napadený muž převezen
do Oblastní nemocnice v Příbrami. Z důvodů
zranění byla přivolána hlídka PČR Dobříš, která
si věc na místě převzala.
20. 11. Zakrvácený muž ležel na dlažbě Mírového náměstí – zraněný na hlavě byl nalezen
hlídkou MP. Strážníci se mu snažili poskytnout
první pomoc. Ten však fyzicky zaútočil na strážníka. Bylo použito hmatu a chvatu. Avšak ani
po tomto zákroku se jeho jednání nezklidnilo,
proto byla zraněnému přiložena služební pouta.
Muž byl předán záchranné službě již ve zklidněném stavu a odvezen do nemocnice v Příbrami.

Sprejer – sprejerství
Příklady z praxe: Strážníci obdrží informaci, že
v nedaleké ulici byl zjištěn mladík, který na fasádu domu stříká sprejem nápis.
Jakého protiprávního jednání se mladík dopouští?
Mladík se dopouští trestného činu poškození
cizí věci a hrozí mu trest odnětí svobody na šest
měsíců až tři léta. Zákon č. 40/2009 Sb. Trestního

zákoníku: § 228 odst. 2 „Stejně bude potrestán ten,
kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či
popíše barvou nebo jinou látkou.“

Zdroj: Pixabay.com
Jaký je postup strážníka MP?
Strážník v pracovní době je povinen provést
zákrok, úkon nebo učinit jiná opatření, je-li páchán trestný čin, přestupek, jiný správní delikt;
je oprávněn omezit osobu na osobní svobodě,
požadovat prokázání její totožnosti, zjistit skutečný stav věci, oznámit TČ Policii ČR a doložit
důkazy, zajistit sprej – důkaz, videozáznam
nebo fotodokumentaci. Sepsat úřední záznam
o všech skutečnostech.
-redZdroj: strž. Alena Kovaříková, zástupce velitele
MP Dobříš
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného
dne 10. 12. 2018:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schvaluje:
– rozpočet obce na rok 2019 jako přebytkový.
Jako závazný ukazatel pro plnění rozpočtu
byly stanoveny paragrafy, pouze v příjmové
části jsou závazným ukazatelem pro daňové
příjmy položky a ve financování položky třídy 8;
– aktualizaci střednědobého rozpočtového
výhledu obce na rok 2019;
– Program rozvoje obce Stará Huť na období
2018–2024;
– Strategický plán rozvoje sportu v obci Stará
Huť na období 2018–2024;
– rozpočtové opatření č. 12 v předneseném
znění;
– Dodatek č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 pro rok 2019 ke
Smlouvě o dílo č. 601806 mezi Obcí Stará
Huť a společností Dokas Dobříš s.r.o., které
se týkají cen za svozové známky TKO, uložený odpad ve sběrném dvoře Dokas, sběr
nebezpečného odpadu, sběr separovaných
odpadů (zvony), odvoz velkokapacitních
kontejnerů a cen při odběru pneumatik;
– Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
Stará Huť, v.v.NN pro č.p. 90 IZ-12-6001403/
VB/1 mezi Obcí Stará Huť a společností ČEZ
Distribuce, a.s., IČ 24729035;
– Smlouvu o zřízení věcného břemene, č. stavby IV-12-6021357/1 Stará Huť, kNN pro p.č.
720/1.
– Dodatek č. 5 ke smlouvě o zajištění provozu
vodohospodářských zařízení uzavřené dne
26. 6. 2002;

Zastupitelstvo obce Stará Huť pověřuje dle
§ 102, odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, Radu obce zpracováním závěrečného
rozpočtového opatření k 31. 12. 2018.
Zastupitelstvo obce Stará Huť v souladu
s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) Zákona o obcích
a nařízení vlády č. 202/2018 Sb. stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva obce, rady obce, předsedů i členů výborů zastupitelstva a předsedů i členů komisí
takto: člen zastupitelstva, člen rady, předseda
výboru, komise, člen výboru, komise ve výši
70 % z maximální možné výše, starosta 100 %
z maximální možné výše a to s platností od 1. 1.
2019 s tím, že funkce se nekumulují.
Zastupitelstvo obce Stará Huť bere na vědomí:
– zprávu kontrolního výboru z jednání ze dne
21. 11. 2018.
– zprávu finančního výboru o provedených
rozpočtových opatřeních č. 9–11/2018.
Zastupitelstvo obce Stará Huť jmenuje paní
Jindřišku Němcovou jako člena zastupitelstva
obce, který má právo užívat státní znak ČR při
významných příležitostech a občanských obřadech podle § 108 odst. 2) zákona o obcích.
V diskusi starosta předal zastupitelům inventurní příkazy pro provedení inventury obecního majetku. Dále poděkoval všem zastupitelům i občanům, kteří se podílejí na dění v obci,
za spolupráci a jejich podíl na realizovaných
akcích.

Vážení spoluobčané,

jenských bytovek. Z důvodu časově náročných
procesů při převodu pozemků pod částí komunikace do vlastnictví obce nemohla být tato
lokalita kvalitně opravená dříve. Po úspěšném
vyřešení vlastnictví jsme konečně mohli tuto
dlouho plánovanou akci realizovat. Věříme, že
v důsledku toho vymizí v lokalitě nešvar parkujících vozů na travnaté ploše . Některé desetileté zvyklosti se však v některých případech asi
těžko odstraňují. Bohužel nám nebylo povoleno celou lokalitu zavést jako obytnou zónu, budeme proto muset spoléhat na ohleduplnost
a soudnost projíždějících řidičů. V souvislosti
s touto opravou bylo provedeno i množství
dalších drobných oprav komunikací v obci.
Investovalo se i na poli sportovním, provedla
se regenerace trávníku na fotbalovém hřišti
a instalovala se buňka, která bude sloužit jak
házenkářům, tak fotbalistům, jako další prostor
kabin. Obrovský úspěch mladších házenkářek,
kdy letos vybojovaly titul Mistryň ČR, svědčí
nejen o kvalitní práci trenérů a všech jejich
spolupracovníků, zpravidla také aktivních hráčů, ale i o velkém nadšení jejich svěřenkyň. Ani
fotbalový oddíl nezahálí. Těší nás velký zájem
dětí o náš oddíl jak u domácích, tak v okolí.
Úspěch zaznamenali také naši hasiči, přesněji
ženy na závodech v Libčicích, odkud si odvezly

další rok je za námi a opět nezbývá než bilancovat, zda proběhl dle našich předsevzetí, či
nikoliv.
Druhým rokem probíhala rekonstrukce kulturního domu. Ačkoliv došlo ke zdržení, podařilo
se jeho znovuotevření překrásným zábavným
pásmem ke 100. výročí vzniku Československé
republiky a 20. výročí existence Klubu důchodců ve Staré Huti. Ovšem hned 2. prosince, u příležitosti oslav jubilantů právě Klubu důchodců,
připravily děti z dramatického a tanečního
kroužku při Základní škole ve Staré Huti pod
vedením paní Dagmar Majzelové a Romany
Mocové další překrásné pásmo. Vůbec se celé
odpoledne první adventní neděle neslo ve svátečním duchu.
Každý takový počin, a zvláště ten, který je realizovaný místními obyvateli, je pro nás velikou vzpruhou a ujištěním, že naše snažení nebylo zbytečné. Jsme velice rádi, že jsme byli schopni zajistit
takový chod kulturního domu, aby se nepřerušila
tradice plesů. Věřím, že se podaří náš kulturní
stánek využívat k radosti a hojné návštěvnosti
obyvatel naší obce, ale i širokého okolí.
Další zásadní investiční akcí byla rekonstrukce
povrchu komunikace v lokalitě bývalých vo-

Zprávy ze základní školy
Vánoční jarmark ve Staré Huti
Ve čtvrtek 29. listopadu od 15.30
do 17.00 hodin se na zahradě Základní školy
Stará Huť uskutečnil tradiční Vánoční jarmark.
Děti nejprve zahrály nádherné divadlo a pak
jste si mohli zakoupit jejich výrobky. Pomáhali
také rodiče dětí, kteří opékali klobásy, pomáhali roznášet jídlo. Bylo zde i občerstvení jako
např. falešný svařák pro děti, různé sladkosti,
párky v rohlíku, klobásy a také různé teplé nápoje.
Výdělek bude určen na pomůcky pro výuku
a také na hračky do družiny.
Jsme rádi, že jste přišli a za to Vám moc děkujeme.
Filip Hemerle a Vojta Svoboda,
žáci 5. ročníku ZŠ Stará Huť

2 putovní a 2 zlaté poháry. Oddíl dětí se také
předvedl na soutěži na domácí půdě.
Nelze vyjmenovávat všechny dobré počiny ať
už na poli sportovním, kulturním, společenském i pracovním. Děkuji všem, kdo se jakkoli
podílí, a většinou bez nároku na odměnu, na
chodu obce. Uvědomuji si, jak náročné to občas musí být. Jak v dnešní uspěchané době nalézt čas na práci, rodinu, nezbytný odpočinek
a ještě na dobrovolné aktivity věnované svým
spoluobčanům. O to víc si jejich činnosti vážím.
Děkuji všem členům našich spolků – dobrovolným hasičům, fotbalistům i házenkářům,
ochotníkům a členům kulturního střediska,
Sboru pro občanské záležitosti, Klubu důchodců. Ale i všem nečlenům, všem, kteří na výzvu
a prosbu přijdou, pomohou, zúčastní se.
Zároveň děkuji všem pracovnicím naší základní a mateřské školy za jejich svědomitou a náročnou práci.
Děkuji také vedení Památníku Karla Čapka za
vzájemnou spolupráci.
Přeji vám všem do nového roku především
zdraví, pohodu, vzájemné porozumění a úspěchy v osobním i pracovním životě.
Petr Dragoun, starosta obce

DOBŘÍŠSKÉ
NOVÝ
SMĚR
LISTY
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Schválený rozpočet obce na rok 2019
Rozpočet na rok 2019 – PŘÍJMY
Druh příjmů
Tř. 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a funkčních požitků
Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výd. činnosti
Daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnění půdy ze ZPF
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozp. v rámci
souhr. dotačních vztahů
Ostatní investiční transféry ze stát. rozpočtu
Celkem
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Činnosti knihovnické
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
(vstupné, šatna)
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich
částí – KD
Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich
částí
Celkem
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované
Pronájem pozemků
Příjmy z ostatních nemovitostí
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje pozemků
Celkem
Příjmy z úroků
Převody z rozpočtových účtů (ČNB + dotace DA)
Celkem
Celkové příjmy

Druh výdajů
Komunikace

v tis. Kč

Knihovna
MKS

3700
Kaplička
95
Nový směr

335
3600
7200
4
700
26
1
0,5
50
20
10
700
12

KD

SPOZ
TJ

Bytové
jednotky
Elektr. osv.

250
450
17153,5

210
150

Péče o vzhled
obcí a veřejná
zeleň

50
240
656
40
20
24
60
200
50
394
1
700
701
18904,5

Ostatní
záležitosti poz.
celkem
komunikací

Pohřebnictví
Odpadové
hospodářství

6

Rozpočet na rok 2019 – VÝDAJE
Popis
v tis. Kč
nákup služeb, zimní údržba
350
celkem
projekt
30

Provoz veřejné výdaje na dopravní územní obslužnost
silniční dopravy celkem
Odvádění
opravy (šachty)
a čištění
celkem
odp. vod
příspěvky za žáky
Škola, školka, neinvest. přísp. zřízeným přísp.org.
družina
opravy
investiční transfery obcím
celkem

v tis. Kč

v tis. Kč
350
30

26
26
100
100
10
1215
800
1000
3025

celkem
celkem
příspěvek MKS
celkem
el. energie, opravy, udržování
celkem
nový směr
celkem
provozní náklady
opravy, služby, rekonstrukce,
budovy
celkem
celkem
celkem
materiál, provoz, transfery oddílům

opravy
celkem
voda, elektřina
nákup služeb, opravy
celkem
provoz, údržba
celkem
neinvestiční transfery obcím
celkem
svoz kom. odpadu, vel. kontejnery, kontejnery bioodpad
celkem
osobní náklady, vybavení, údržba

62,3
62,3
33
33
15
15
22
22
427
3300
3727
65
65
210
250
460
56
300
356
200
200
10
10
1350
1350
965

celkem

pečovatelská služba, obecně
prospěšné společnosti
Sociální služby
příspěvek Klub důchodců
celkem
nespecifikovatelné rezervy
Ochrana
obyvatelstva
celkem
celkem
Hasiči
dopravní prostředky
celkem
odměny členů zastupitelstev,
obcí a krajů
Zastupitelé
celkem
platy zaměstnanců, ost. os. výdaje, povinné pojistné
nákup materiálu
voda, plyn, elektřina, pohonné
hmoty
služby
Místní správa opravy a udržování
cestovné, pohoštění, věcné dary
neinvestiční transfery spolkům
a obcím, příspěvek nezisk. org.,
příspěvek Sdružení
nákup pozemků
celkem
úroky z úvěru
celkem
převody vlastním fondům
celkem
úvěr
celkem
Celkové výdaje

965
48
25
73
1
1
105
1000
1105
1540
1540
549
190
188
418
10
45,5
84
500
1984,5
30
30
700
700
1176
1176
17405,8

14

NOVÝSMĚR

Zprávičky z mateřské školičky
Prosinec je měsíc plný překvapení a radosti. Ani u nás
ve školce tomu nebylo jinak.
3. 12. měli rodiče možnost přihlásit své dítě na
screening očí.
5. 12. nás tradičně navštívil Mikuláš s celou
svou družinou a letos dokonce osobně dorazil
i Lucifer – moc Vám děkujeme!
7. 12. přijel na jednokolce klaun s celým cirkusem. Děti si mohly vyzkoušet žonglování, točení obručí a další cirkusové disciplíny.
V druhém týdnu v každé třídě proběhla vánoční besídka s tvořením s rodiči. Rádi bychom
poděkovali všem rodičům, kteří se s námi podělili o své napečené vánoční zásoby.
17. 12. jsme navštívili knihovnu ve Staré Huti,
kde nás přivítala Pohádková babička s večer-

Plesová sezona v Kulturním domě
ve Staré Huti
19.
2.
8.
9.
23.

ledna
února
února
února
března

Hasičský ples
Obecní ples
MFK Dobříš
Country bál
Bios FIT ples

níčkovými postavami. Do projektu „Večerníček“
se zapojila celá naše školka svými obrázky, za
které potom děti vyhrávaly věcné ceny.
Celý měsíc jsme pokračovali v předplaveckém
výcviku v Příbrami a těšíme se na pokračování
v lednu.
Vyvrcholením předvánočního času ve školce
bylo rozbalování dárečků od Ježíška. Díky patří
i některým rodičům, kteří se s námi na nákupu
těchto hraček podíleli.
Rádi bychom touto cestou poděkovali za sponzorský dar od MOTORKÁŘŮ „OLD COOTS OM
SCOOTS“ ze Staré Huti ve výši 3 000 Kč.
Mnoho štěstí, pevné zdraví a pohody v novém
roce 2019!
Přejí děti a kolektiv MŠ
ve Staré Huti

Blahopřání
Významného jubilea se v měsíci lednu dožívají paní Jitka Koupá, Jarmila Štádlerová, Jana
Zikánová, Růžena Švehlová a paní Dagmar
Majzelová.
Srdečně blahopřejeme!

Vzpomínka na Marušku
Vodenkovou
Maruška byla vždy velkou bojovnicí, ať už jako
hráčka a později i jako trenérka. Žádný zápas
nebyl pro ni předem ztracen. Stejně tak bojovala statečně a dlouho s těžkou nemocí ve
svém posledním, nejtěžším a nejdelším životním zápase, který nakonec 7. prosince 2018
prohrála.
Házená byla její srdeční záležitost a věnovala
jí velkou část svého života. Počínaje od hráčky,
později jako trenérka, zpočátku i hrající a nakonec jako funkcionářka. Na všech pozicích
byla vždy velice obětavá, pracovitá, kamarádská, přitom však skromná a nikdy nezkazila
žádnou legraci. Proto byla nejen mezi házenkáři velmi oblíbená. Pro házenou a sport ve
Staré Huti vůbec udělala velký kus poctivé
práce. Hlavně v polistopadové době, kdy se
měnily předpisy a podmínky financování sportu, na rozdíl od jiných, zůstala házené věrná.
Starala se nejen o finance, ale i o ostatní věci
potřebné pro činnost TJ, mezi jinými i o spolupráci s vedením obce. Pomáhala aktivně při
organizování sportovních a kulturních akcí ve
Staré Huti. Bez ní si fungování oddílu národní
házené i celé TJ v té době neumím představit.
Za to všechno, co pro huťskou házenou a sport
udělala, moc děkujeme.
Proto v srdcích a vzpomínkách všech, kteří ji
dobře znali, bude žít dál.
Nejen za oddíl NH Jan Stamberg

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

