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Přívětivý úřad 
rozšiřuje své služby
Další místa, kde můžete hradit 
poplatky platebními kartami

Občanům a klientům nabízí 
Městský úřad Dobříš další místa, 
kde mohou bezhotovostně hra-
dit své závazky. Přijímány jsou 
běžné typy karet Visa a Master-
Card, a to již od 1. září 2019. 

Dosavadní platební terminály 
jsou umístěny v centrální po-
kladně a  v  kanceláři finanční-
ho odboru v  přízemí radnice,  
čp. 119, a u městské policie na 
Mírovém náměstí čp. 230.

Ing. Šárka Tomášková, 
vedoucí FO MěÚ Dobříš

Rekonstrukce kruhového objezdu 
dokončena
Během léta byla dokončena rekonstrukce kruhové křižovatky v ulici 
Plk. B. Petroviče. Do Dobříše se tak dostanou i nové, patnáctimetrové 
autobusy. Ze tří oslovených firem se stavby ujala firma Dokas Dobříš, 
s.r.o. Celková cena nepřesáhne 200 tisíc Kč.

Kde najdete nové terminály?
• 2 ks: Odbor správních agend, Mí-

rové nám. 119, přízemí: 
 z toho 1 ks pro přepážky č. 1, 2, 3 

(občanskosprávní agendy) a 1 ks 
pro přepážky č. 6, 7, 8, 9 (doprav-
něsprávní agendy)

• 1 ks: Obecní živnostenský úřad, 
Mírové nám. 230, 1. patro, kan-
celář č. 7 (živnostenský úřad)

• 1 ks: Odbor místního rozvoje, Mí-
rové nám. 230, 1. patro, kancelář 
č. 8 (pronájem hrobových míst)

• 1 ks: Odbor výstavby a životní-
ho prostředí, Mírové nám. 1602, 
1. patro, kancelář č. 10 (sekretariát)

Hlasování o projektu 
Tvoříme Dobříš 
pokračuje do 13. září
Od 15. srpna lze na stránkách https://
tvorime.dobris.cz hlasovat o  návr-
zích, které by se měly v rámci par-
ticipativního rozpočtu realizovat 
do konce tohoto roku. V letošním 
ročníku se sešlo 21 návrhů. 

Do hlasování postoupilo těchto 
jedenáct návrhů:
 1) Vybudování 2 ks veřejných  

pítek
 2) Kryté posezení – altán
 3) Osazení lavičky a veřejného 

osvětlení v Husově parku
 4) Venkovní posilovna pro nácti-

leté
 5) Odpadkové koše (plasty, papír, 

hliník)
 6) Venkovní posilovna v Lipkách
 7) Revitalizace Prokopovy za-

hrady a oprava informačních 
tabulí

 8) Lavičky na pěších trasách 
v okolí Dobříše

 9) Venkovní kompostéry
 10) Doplnění hracích prvků na 

dětské hřiště
 11) Fitpark na Dukelském náměstí 

nejen pro seniory

Detaily všech návrhů včetně těch 
vyřazených jsou uvedeny na webu 
tvorime.dobris.cz. Hlasovat lze 
jen prostřednictvím internetu. Pro 
hlasování na webu zadáte číslo 
svého mobilního telefonu, na který 
přijde SMS s jednorázovým kódem, 
který opíšete na webovou stránku. 
Tím je zajištěno, že každý může hla-
sovat jen jednou. Každý hlasující 
má k dispozici dva kladné a jeden 
záporný hlas. Lze tedy hlasovat 
PRO dva návrhy a PROTI jednomu. 
Záporný hlas pomáhá eliminovat 
kontroverzní návrhy.
K návrhům také proběhne veřejné 
představení, a to dne 10. září od 
18.00 v kulturním domě, kdy navr-
hovatelé krátce uvedou svůj návrh, 
ale také odpoví na případné dota-
zy. Hlasování končí 13. září 2019 ve 
22.00. Vítězný návrh bude vyhlášen 
následujícího dne.

Pavel Svoboda

Úprava kruhové křižovatky byla 
podmínkou pro nasazení velko-
kapacitních autobusů, od nichž si 
všichni zúčastnění slibují zlepšení 
dopravní obslužnosti Dobříše. Bez 
patřičných úprav by daná lokalita 
byla pro nové, patnáctimetrové 
bezkloubové vozy jen těžko do-
stupná, jak prokázala zkušební 
jízda v simulovaných podmínkách.
Stavba navazuje jednak na budou-
cí úpravy Pražské integrované do-

pravy, jednak na výsledky jednání 
představitelek města se zástupci 
dopravců (Arriva a  Uher) a Inte-
grované dopravy Středočeského 
kraje.
K podání cenových návrhů byli 
osloveni tři dodavatelé, přičemž do 
stanoveného termínu obdržel za-
davatel jedinou obálku s nabídkou, 
a to od firmy Dokas Dobříš, s.r.o. 

pokračování na straně 2

Pozvánka na 
veřejné zasedání 
Zastupitelstva 
města Dobříše,

které se uskuteční ve čtvrtek 
12.  9. 2019 od 17.00 hod. ve 
společenském sále KD Dobříš.
Program jednání bude v termí-
nu zveřejněn na úřední desce 
města Dobříše a na www.mes-
todobris.cz. Online přenos jed-
nání na webu města.
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Další pomocník pro horké úřední dny
Bezpečnost práce zaměstnanců úřadu a příjemné prostředí pro jeho klienty

Rada města pokračuje v investicích do klimatizace. Dne 8. července rozhodla pověřit pražskou 
firmu FleetCom, aby instalovala příslušná zařízení v části I. NP budovy (čp. 230) a v části II. NP 
(čp. 75). Celková výše zakázky činí 449 tisíc Kč. 
Klimatizace v teplotních podmínkách 21. století již není přepychem, ale jedním ze základních 
nástrojů, jak zachovat nejen produktivitu práce úředníků, ale i přijatelné prostředí pro jejich 
klienty a občany. Neznamená to však, že klimatizace je užívána nadbytečně. Díky jednoduchému 
individuálnímu ovládání ji lze používat úsporně, pouze v nezbytně nutném období.

Změna klimatu je jedním z témat, jehož prak-
tické dopady se přesunuly z vědeckých panelů 
do každodenního života. Stále častějších letních 
veder a pravidelného lámání staletých teplot-
ních rekordů si již povšimla většina občanů. Dů-
sledky pociťují i úředníci ve svých kancelářích.
Měnícímu se počasí musí lidé přizpůsobit i své 
zvyky, a kde jinde než tam, kde trávíme velkou 
část dne – tedy v práci. Pro různé profese ply-
nou z vysokých teplot různé důsledky. Zákoník 
práce stanovuje v § 102 zaměstnavateli obecně 
povinnost „vytvářet bezpečné a zdraví neohro-
žující pracovní prostředí (…) vhodnou organiza-
cí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijí-
máním opatření k předcházení rizikům“. V praxi 
to znamená například povinnost zaměstnavate-
le zajistit fyzicky pracujícím přísun speciálních 
nápojů nebo režim bezpečnostních přestávek.
Jaké možnosti mají pracovníci v administrativě? 
Z tzv. sedavé práce se ve vysokých teplotách 
stává rizikové povolání. Mají-li úředníci bez 
ohledu na počasí a za plného soustředění plnit 
své povinnosti – a často tak činí právě v historic-
kých budovách, které byly projektovány pro do-
cela jiné klima – nenabízí se mnoho efektivních 
možností. Pořízení klimatizace je pak nepoměr-
ně ekonomičtějším řešením než nákladné archi-
tektonické úpravy v historických budovách, nad 
nimiž bdí památkáři.

Město Dobříš postupně vybavuje své úřední 
prostory klimatizací již od roku 2004. V loňském, 
rekordně horkém létě (2018) byly pořízeny kli-
matizační přístroje v hodnotě 2,7 mil. Kč včetně 
DPH, a to nejen do kanceláří úřadu (1. patro bu-
dovy čp. 75, 1. patro budovy čp. 230 a přízemí 
čp. 119), ale také do objektů 1. základní a 5. ma-
teřské školy. Celková výše nákladů na klimati-
zaci do úředních prostor činila v loňském roce 
724 241 Kč včetně DPH, přičemž do klimatizač-
ního vybavení budov 1. ZŠ a 5. MŠ bylo investo-
váno celkem 2 032 641 Kč včetně DPH.

(red)

Kde se klimatizace nově instaluje?
– 1× kancelář odboru vnitřních věcí
– 2× kanceláře odboru správních agend
– 2× kanceláře, které město pronajímá
– celkem 5 podkrovních kanceláří města  

v budově na Mírovém náměstí 75

Kdy bude hotovo?
– do konce srpna 2019

Dobříšské teplotní maximum 2019
– 37,7 °C – dne 30. června 
(zdroj: ČHMÚ, stanice Neumětely)

Povinné čipování psů  
již od 1. ledna
Od roku 2020 vstupuje v účinnost vyhláška 
302/2017 k veterinárnímu zákonu 166/1999 
Sb., která říká, že s účinností od 1. ledna roku 
2020 bude na každého nenačipovaného psa 
nahlíženo jako na psa nenaočkovaného proti 
vzteklině, a to i v případě, když má tento pes 
v  očkovacím průkazu záznam o provedeném 
očkování proti vzteklině. Výjimku tvoří psi 
označení čitelným tetováním před 3. červen-
cem 2011.
Zastupitelstvem města Dobříše byla již 17. pro-
since 2015 schválena obecně závazná vyhláška 
č. 6/2015 s účinností od 1. července 2016, ve 
které je zakotvena povinnost chovatele psa 
nechat trvale označit elektronickým čipem psa 
staršího 3 měsíců chovaného na území města 
Dobříše.
Žádáme tímto všechny občany, kteří vlastní 
psa, mají ho zaevidovaného na MěÚ Dobříš 
a číslo čipu ještě nestihli nahlásit, aby tak uči-
nili co nejdříve.
Děkujeme za pochopení.

Kateřina Vodrážková, 
referentka finančního odboru

Od srpna loňského roku slouží vyvolávací (pořad-
níkový) systém; byl instalován proto, aby se zvýšil 
komfort občanů a klientů při vyřizování úředních 
záležitostí v hlavní budově dobříšského měst-
ského úřadu. Klient si při příchodu na radnici vy-
zvedne lístek s pořadovým číslem – podobně, jak 
je zvyklý např. z bank či některých poboček pošty 
– a poté už jen sleduje na elektronické informační 
tabuli, kdy bude jeho pořadové číslo vyvoláno.
Občan už nemusí stát ve frontě u jednotlivých 
přepážek pro vyřizování pasů, občanských prů-
kazů, řidičských dokladů, matričních záležitostí, 
místního poplatku nebo při platbách u poklad-
ny – a také ho nikdo nepředběhne. U přepážky 
má pak zajištěné klidné a diskrétní prostředí, 
což usnadňuje a urychluje práci i samotným 
úředníkům. Na elektronickém displeji klient 
zároveň obdrží přesný údaj o číslu přepážky, 

na které bude obsloužen. To usnadní jeho orien-
taci v budově úřadu. Zároveň má klient přehled 
o vytíženosti jednotlivých přepážek, a může tak 
odhadnout délku své čekací doby.
Výhodou vyvolávacího systému je i možnost 
zhodnocení výkonnosti jednotlivých úřední-
ků a zvýšení efektivity jejich práce. Úředník na 
přepážce přesně vidí na elektronickém zařízení, 
kolik klientů mu čeká „ve frontě“, a v případě vel-
ké vytíženosti přepážky může pozastavit výdej 
lístků tak, aby se nenavyšovala čekací doba.
Modernizace se ukazuje jako další krok úřadu 
vstříc občanům a klientům, a jako investice se 
tedy jednoznačně vyplácí. Systém dodala br-
něnská firma Kadlec – elektronika, s.r.o., přičemž 
celkové náklady nepřekročily 180 tisíc Kč.

Ing. Zdeněk Černohorský, DiS., 
vedoucí odboru správních agend

Jak dlouho se čeká na odbavení u přepážek  
Městského úřadu Dobříš?
Celkem 28 592 občanů a klientů bylo odbaveno v průběhu 156 úředních dní u přepážek 
Městského úřadu Dobříš (od 1. 8. 2018 do 30. 6. 2019). Průměrná čekací doba na odbavení 
je 6 a půl minuty – stejně dlouhá je i průměrná doba obsluhy na přepážce. Tyto přesné 
údaje známe právě díky vyvolávacímu (pořadníkovému) systému, jehož data úřad průběžně 
vyhodnocuje pro další zlepšení a zrychlení obsluhy.

Parkomat na náměstí 
Svobody opět funguje

Od 20. srpna je opět v provozu parkomat na 
náměstí Svobody. Parkomat nainstalovala fir-
ma WSA doprava a parkování, s.r.o. Cena díla je 
133 tisíc Kč bez DPH.

(red)

Rekonstrukce kruhového objezdu 
dokončena
pokračování z titulní strany

Dodavatel původní okružní křižovatky, firma 
M-Silnice, a.s., byl rovněž osloven, ale z kapa-
citních důvodů se ze soutěže omluvil.
Kruhová křižovatka v předchozí podobě byla 
častým dějištěm dopravních přestupků, kte-
rých se dopouštěli zejména řidiči kamionů. 
Třikrát bylo také opravováno zábradlí, pokaž-
dé v důsledku jízdy nepřiměřenou rychlostí. 
Stavební úprava by tedy měla přispět nejen 
k snazší dostupnosti města, ale také k zlepšení 
bezpečnosti.

(red)
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Zažít město jinak! Jdete do toho s námi?
Sousedské slavnosti letos poprvé také na Dobříši, a to již v sobotu 
14. září. Nová, příjemná, vstřícná a uvolněná atmosféra u vás v ulici, 
na dvoře, v centru… kdekoli, kde dlouhé roky chyběla.

Dopoledne od 8.00 do 12.00 hodin 
se na Komenského náměstí usku-
teční Dobříšské regionální trhy. 
Zde bude také vyhlášen vítězný 
projekt Tvoříme Dobříš 2019.
Hned vedle v ulici Za Poštou pak 
můžete navštívit tvůrčí dílničky, 
bazárek, hry pro děti… V průběhu 
dne také vyvrcholí 4. ročník spor-
tovní akce Dobří(š) v pohybu.
Odpoledne vás čeká pestrý pro-
gram na hřišti v ulici Boženy Něm-
cové a v Prokopově zahradě. 
Chcete zorganizovat ZMJ ve své uli-
ci? Přidejte se mezi 95 loňských míst-
ních organizátorů a vytvořte svou 
zónu! Účastnit se může každý, kdo 
má chuť přetvořit svou ulici, náměs-
tí či veřejné prostranství v příjemné 
místo pro sebe i své sousedy. Na ZMJ 
můžete poznat spousty zajímavých 
lidí ze svého okolí, naučit se od nich 
to, co umějí, navázat či prohloubit 
místní spolupráci, poukázat na vý-
hody zklidněných lokalit či probrat 
místní kauzy nebo kultivovat vztahy 
mezi zájmovými skupinami (samo-
správami, podnikateli a obyvateli).
Slavnosti Zažít město jinak už od 
roku 2006 sbližují sousedy a oži-

vují veřejný prostor našich měst. 
V Česku zcela výjimečná akce uka-
zuje, co se stane s ulicí, když patří 
jen lidem a jejich fantazii. Právě 
oni stojí za programem i produkcí 
„své“ slavnosti. Zaparkovaná auta 
tak nahradí koncerty, divadla, díl-
ny, hry pro děti nebo recepty míst-

Proč se slavnosti konají?
Abychom jako obyvatelé měst 
vystoupili ze stereotypu vnímání 
veřejného prostoru a uvědomili 
si jeho hodnotu. Na slavnostech 
mají hlavní úlohu místní obyva-
telé, jejich nápady, um, dílny, hry, 
ale také místní podniky a organi-
zace, kapely, divadelní soubory 
apod.

Kdo to organizuje?
Koordinátorem celého Zažít město 
jinak je Auto*Mat, z.s.; o jednot-
livé lokality ve městech se starají 
desítky místních organizátorů 
(zpravidla parta přátel, místní or-
ganizace, spolky, aktivní občané 
apod.).

N�á�v�r�h
přechodné�úpravy�provozu�na�místních�komunikacích�III.�třídy č.�75c�(ul.�Za�Poštou)�a v�Dobříši.IV.�třídy č.�3d�(Komenského�nám.)

Předmět�úpravy
Důvod�úpravy
Termín

:��úplná�uzavírka�místních�komunikací.
:��pořádání�akce “Zažít�město�jinak” a�regionálních�farmářských�trhů.

: ,�od�6:00�do�13:00�hodin.14.9.2019
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Dopravní uzavírka

Z důvodu pořádání akce Zažít město jinak a Dobříšského regionálního 
trhu dojde v sobotu 14. 9. 2019 od 6.00 do 13.00 hodin k úplné uza-
vírce místních komunikací III. třídy č. 75c (ul. Za Poštou) a IV. třídy č. 3d  
(Komenského nám.) v Dobříši.

Kodex Zažít město jinak

1) Cílem Zažít město jinak (ZMJ) je dlouhodobé oživování a posilování 
lokálních komunit. Sousedské slavnosti usilují o sbližování jednotlivců, 
organizací a živnostníků v dané lokalitě. Inspirují je ke společnému sdí-
lení, dočasnému přetvoření veřejného prostoru a k prohloubení jejich 
vzájemné spolupráce i během celého roku. Organizace akce je založe-
ná na dobrovolném zapojení a práci místních organizátorů.

2) Základní rozdíl mezi slavnostmi Zažít město jinak a běžnými poulič-
ními festivaly je důraz kladený na lokálnost. Nesnažte se o pompézní 
akci, ale o oživení vlastní ulice či náměstí. Pro udržení hlavní myšlenky 
akce zapojujte v maximální možné míře místní organizace, obyvatele, 
podniky, organizace, kluby, farnosti apod. Program je zcela na vás, vaší 
invenci se meze nekladou.

3) Zažít město jinak je apolitická aktivita. Během akce nelze prezentovat 
konkrétní politické strany a hnutí a jakékoli extremistické postoje.

4) Primárním cílem sousedské slavnosti není zisk místních organizátorů 
ani účastníků. Výdělek z prodeje by měl především sloužit k pokrytí ná-
kladů akce.

5) Nepodceňujte komunikaci; obyvatelé ve vašem okolí se o akci (ze-
jména pokud je spojena s dopravním omezením) musí dozvědět včas. 
V předstihu informujte i řidiče parkujících aut v oblasti záboru (např. 
letákem za stěrač), vysvětlete místním obyvatelům smysl akce a buďte 
k nim vždy vstřícní.

6) Buďte šetrní k životnímu prostředí. Příprava i realizace aktivit na místě 
by měla proběhnout co nejúsporněji a pokud možno ekologicky – třiď-
te odpad a minimalizujte jeho produkci, snižte na minimum spotřebu 
elektřiny a nepoužívejte auta, pokud to není nutné.

7) Hladiny hluku při hudební produkci nesmí převýšit normy stanovené 
zákonem, ale neměly by ani rušit jiné body programu (například veřej-
né čtení, divadelní představení pro děti atp.). Večerní program nesmí 
rušit noční klid obyvatel. Pokud během akce používáte elektřinu, ujis-
těte se, že kabely jsou bezpečně zapojeny a že nemůže dojít ke zranění.

8) Po skončení akce musí být místo (ulice, náměstí, park) ve stejném sta-
vu, v jakém vám bylo zapůjčeno. Vše pečlivě ukliďte, vzniklý odpad od-
vezte na určené místo.

9) Při propagaci svých aktivit v rámci festivalu používejte prosím logo Za-
žít město jinak, logo Auto*Matu, popřípadě odkaz na webové stránky 
zazitmestojinak.cz.

(red)

ních obyvatel. V roce 2018 se slav-
nosti konaly na 70 místech v Praze 
a ve 23 dalších městech. 
Iniciátorem a hlavním koordináto-
rem sousedských slavností Zažít 
město jinak je spolek Auto*Mat. 
Auto*Mat prosazuje lepší prostře-
dí pro kvalitní život ve městě. Pod-

poruje veřejnou, pěší a cyklistic-
kou dopravu i rozumné používání 
aut. Přináší inspiraci z evropských 
metropolí a aktivizuje lidi k  po-
zitivní proměně ulic a veřejného 
prostoru. To vše pod heslem: „Spo-
lečně s vámi tvoříme město, ve 
kterém chceme žít!“
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Pojďme spolu na hřiště 
Zdravé a aktivní odpoledne

Zapojte se společně s námi do podzimních 
Dnů zdraví. Jste škola, spolek, fi rma, restaurace, 
fi tness studio… nebo někdo docela jiný? Napiš-
te nám, jak Dny zdraví oslavíte vy.
Kdy a kde se sejdeme? Ve středu 2. října 2019 
na dětském hřišti v ulici Boženy Němcové. Při-
hlaste se do programu a ukažte městu a světu, 
co je zdravý životní styl – cvičením, pohybem, 
přednáškou, dobrou radou, odpočinkem, zvlá-
dáním stresu, psychohygienou, stylem stravo-
vání… Připravujeme program pro děti i dospělé.
Přihlášky a anotaci svého programu zasílejte 
nejpozději do 9. září na e-mail: krutova@mes-
todobris.cz.
Akce probíhá v rámci kampaně Národní sítě 
Zdravých měst ČR „Dny zdraví“.

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

Změna možností 
úhrady vodného 
a stočného
Od září 2019 přibývá další možnost, jak platit 
fakturu za vodné a stočné – a sice na terminá-
lech Sazky. Stačí předložit fakturu za vodné 
a  stočné a není nutné vyplňovat žádnou slo-
ženku či doklad. Obsluha terminálu si pouze na-
skenuje kód, kde jsou všechny důležité platební 
údaje.
Tuto službu můžete využít na více než 5 800 
terminálech Sazky vyjma poboček České pošty. 
Poplatek stojí 19 Kč, což je o 17 Kč méně než za 
složenku.

Úhradu za vodné a stočné lze i nadále provést 
hotově (v pokladně naší společnosti) i bezhoto-
vostně, a to několika způsoby:
1) Převodním příkazem ze svého bankovního 

účtu
2) Hotovostně – v pokladně naší společnosti 

bez poplatku
3) Inkasním způsobem – povolením k inkasu 

u své banky
4) Poštovní poukázkou typu A – je k dispozici na 

kterékoli pobočce pošty v ČR
5) Prostřednictvím QR kódu
6) Platbou na terminálech Sazky

Elektronická fakturace šetří váš čas, peníze 
i životní prostředí
Nabízíme také možnost zasílání faktur v elektro-
nické podobě, což zajistí rychlé doručení i v pří-
padě, že se přestěhujete a poštovní adresa je již 
pro doručení papírové faktury neaktuální. Pište 
svůj požadavek e-mailem na: info@vhs-dobris.cz.
Uveďte do e-mailu své jméno, adresu a e-mai-
lovou adresu, na kterou vám budou faktury 
zasílány. Změnu zasílání faktur můžete nahlásit 
i  telefonicky na tel. č. zákaznického oddělení 
318 521 108.

Dycky Dobříš

Úsloví, že náměstí je výlohou města, rozhodně neplatí o Dobříši. Proč? Máme novou paní starostku, 
s ní je v radě bývalý starosta pan Melša a v zastupitelstvu další dva bývalí starostové pan Holobrada 
a pan Vacek, ale ani oni s náměstím nic neudělali.

Dříve se o zeleň na náměstí a v Dobříši staraly 
technické služby. Teď je patrně zastupuje jedi-
ná pracovnice; uklízí na hřbitově, sbírá papírky, 
uklízí ve skateparku, pleje záhonky na náměstí, 
Prokopovu zahradu, a dokonce jsem ji viděla 
plít i záhonek před sanatoriem. Škoda že ještě 
nemůže zalívat. Těžko může jedna osoba na to 
všechno stačit. Také není jasné, kdo se v  sou-
časnosti má o zeleň starat. Dokas si krásně 
upravil svoje náměstí, ale to dobříšské ho ne-
zajímá.
V Sedlčanech se o tamní krásně kvetoucí ná-
městí a vůbec o zeleň stará pět stálých zahradní-
ků a v případě potřeby i další brigádníci – a musí 
se vejít do 3 milionů. Nevím, kolik stojí Dobříš 
starost o zeleň nyní, ale v roce 2017 to bylo 
7,5  milionů a náměstí vypadalo podobně jako 
dnes. Neustálé utěšování, že se náměstí bude 
řešit, slyšíme již dlouho. Byla dokonce vypsána 
architektonická soutěž. (Podrobné informace 
v Dobříšsko aktuálně z 26. 9. 2016.)
Na neudržované náměstí a záhony v okolí jsme 
upozornili paní starostku. Již druhý den zjednala 
nápravu. Dokas dodal několik pracovnic na ple-
tí, byly vysazeny betonové truhlíky u autobuso-

vého nástupiště. Prokopova zahrada byla také 
vypleta, ale omylem došlo i k vypletí krásného 
kvetoucího lnu. Velká škoda. Nejde se starat 
o zeleň a sedět při tom v kanceláři. Byla ustano-
vena komise pro zeleň, ale má to jednu vadu. Na 
jaře vznikla, sešli se, řekli si, co budou dělat, ale 
neudělali nic. Léto už končí, promeškaly se vý-
sadby, a tím i radost z kvetoucích rostlin.
Na posledním zasedání zastupitelstva se pro-
jednával Dokas, vícepráce na zimním stadionu 
i další starosti, které současná starostka zdědila. 
Proč se musí platit vícepráce za kanalizaci a elek-
troinstalace na vysoutěženou stavbu zimáku? 
Také chlazení plochy již v současné době prý 
neodpovídá modernímu řešení. Starosta za to 
ručí, ale kdo mu dodává takové špatné podkla-
dy? Předpokládala bych, že zaměstnanci města, 
stavebního úřadu, životního prostředí a dalších 
dělají vše pro prosperitu Dobříše – ale vypadá 
to, že jim na našem městě nezáleží.
Jestli máte rádi Dobříš tak jako my, pomozte 
a starejte se. Choďte na veřejná zasedání zastu-
pitelstva – tam máte možnost vidět, jak pracují 
vaši zastupitelé.

Helena Kahounová

Dobříšské pískoviště (4)
K řadě výročí, která si letos připomínáme, patří i to vztahující se k datu 29. června 1989, kdy byla zve-
řejněna petice Několik vět. Text neútočil přímo na mocenský monopol KSČ; svým apelem na dialog 
a svobodnou diskuzi v širším smyslu usiloval o návrat k základním demokratickým hodnotám. Šlo 
o součást procesu, který uspíšil sametovou revoluci, již doprovázel fenomén nebývalé soudržnosti 
naší společnosti. Má tehdejší protest něco společného s letošními demonstracemi, které se konaly 
napříč republikou a také u nás v Dobříši?
Dominantním cílem organizátorů hnutí Milion chvilek pro demokracii je ochraňovat vydobyté 
demokratické zřízení, které je předpokladem fungující, nestranické občanské společnosti. Je však 
možné po třiceti letech zopakovat tehdejší „sametový zázrak“ a znovu pospojovat rozpolcenou 
společnost? Podaří se hnutí Milion chvilek pro demokracii vystihnout a srozumitelně formulovat 
takový program, s nímž by se dokázalo ztotožnit co nejvíce lidí, a to i na našem „dobříšském pís-
kovišti“?
Po předcházejících letech apatie jistě není snadné opět nalézt odvahu k velkorysosti, vzájemné-
mu respektu a porozumění. Ale za pokus to snad stojí.

Věra Schillerová

Proč opozice neříká o odpadech pravdu?
Na webu dobrisskoaktualne.cz jsem si přečetl článek „A co říkáte Manuálu k Motivačnímu a evi-
denčnímu systému (MESOH) Vy?“ podepsaný opozičními zastupiteli města Dobříš. Dozvěděl 
jsem se tam, že opoziční zastupitelé se v budoucnu chystají představit „jednoduchý systém na-
kládání s odpady (...), který připravil opoziční zastupitel Tomáš Helebrant“.

Autoři článku však čtenářům zatajili, že Tomáš 
Helebrant předložil návrh systému svozu 
a  třídění odpadu již na červnovém zastupi-
telstvu a  zaslal jej k posouzení členům dob-
říšské komise pro životní prostředí a ekologii. 
K jeho návrhu se písemně vyjádřil člen komise 
Jaroslav Bláha, jednatel fi rmy Dokas Jan Ma-
rek, člen Rady odpadového hospodářství při 
Ministerstvu životního prostředí Ivo Kropáček, 
zastupitel Miroslav Sochor a  vedoucí fi rmy 
ISNO IT, s.r.o., Radek Staňka. Nakonec byl ná-
vrh podrobně diskutován (a porovnán se sys-
témem MESOH) na jednání komise dne 15. 7. 
2019. 

Jednání se zúčastnili také dva členové opozice 
– Tomáš Helebrant a Jan Procházka. Zápis z jed-
nání má 15 stran a je k dispozici na webu města.
Proč o těchto skutečnostech opozice mlčí, 
a naopak tvrdí, že „nic bližšího jsme se od ve-
dení města od kulatého stolu (...) nedozvědě-
li“? Proč mlčí o tom, že koalice s ní o odpadech 
otevřeně a intenzivně komunikuje? Proč opo-
zice mlčí o tom, že koalice přistoupila k opo-
ziční kritice systému MESOH a k opozičnímu 
protinávrhu zodpovědně, věnovala mu velké 
množství času a energie, a mimo jiné zajistila 
vyjádření od člena ministerské rady?

Daniel Konopáč
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 � Zpráva o vývoji rekonstrukce zimního sta-
dionu

ZM vzalo na vědomí informaci o vývoji pro-
jektu rekonstrukce chladicího zařízení – zimní 
stadion Dobříš. Uskutečnilo se výběrové řízení 
na zhotovení betonových patek jako přípravy 
pro zastřešení zimního stadionu; po zveřejnění 
na webu města bylo osloveno pět firem, avšak 
nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil. Jeden 
z oslovených podal nabídku 15 minut po lhů-
tě pro podávání nabídek. Rada města, protože 
měla zájem stavbu realizovat, tohoto dodavate-
le vyzvala, aby svou nabídku podal znovu. Bo-
hužel spolu s ní nedodal kvalifikační podklady, 
které byly podmínkou pro výběr zhotovitele 
díla, a proto RM rozhodla, že smlouva s poten-
ciálním dodavatelem nebude uzavřena. Přes-
tože společnost Energo Choceň, s.r.o., (stávající 
zhotovitel rekonstrukce chladicího zařízení) 
zprvu slibovala, že do vyhlášeného výběrového 
řízení vstoupí, nakonec se výběrového řízení ne-
zúčastnila.

 � Změna využití pozemku p. č. 779/33
ZM schválilo návrh na změnu využití pozemku 
p. č. 779/33 v k. ú. Dobříš z plochy výroby a skla-
dování – drobná a řemeslná výroba VD, na plo-
chy smíšené obytné – městské SM 1.
Dále uložilo úřadu územního plánování doplnit 
uvedenou změnu do zadání změny č. 3 územní-
ho plánu města Dobříše.

 � Smlouva o převodu pozemku v památkově 
chráněném území

ZM schválilo uzavření kupní smlouvy mezi 
městem Dobříš jako kupujícím a ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
jako prodávajícím, jejímž předmětem je úplatný 
převod vlastnického práva k pozemku v ulici Ru-
kavičkářská / Za Pivovarem, p. č. 2476/4 (ostatní 
plocha / ostatní komunikace), o výměře 19 m2, a to 
za kupní cenu ve výši 5 200 Kč, tj. 273,684 Kč/m2.

 � Dohoda o smírném narovnání neplatné kupní 
smlouvy z roku 2002

ZM schválilo uzavření dohody o narovnání 
mezi městem Dobříš jako obohaceným a dob-
říšským občanem (jeho osobní údaje podléhají 
zákonné ochraně) jako ochuzeným, jejímž před-
mětem je smírné narovnání soukromoprávního 
vztahu (vzájemných práv a povinností) a odstra-
nění následků absolutně neplatné kupní smlou-
vy mezi týmiž účastníky ze dne 13. května 2002 
a vrácení peněžitého plnění ve výši 303 tis. Kč.

 � Pověření jednat na valné hromadě společ-
nosti Středisko zdraví

ZM delegovalo Mgr. Jitku Urbanovou, aby se 
za město Dobříš, jako společníka s majetkovou 
účastí ve společnosti, účastnila valné hromady 
Střediska zdraví, spol. s r.o., konané 27. června 
2019, a hlasovala mimo jiné takto:
1) Pro schválení účetní závěrky společnosti za 

účetní období od 1. ledna 2018 do 31. prosin-
ce 2018.

2) Pro schválení převodu ztráty společnosti za 
rok 2018 na účet 428 (nerozdělený zisk minu-
lých let).

3) Pro „bere na vědomí“ zprávu o činnosti společ-
nosti Středisko zdraví, spol. s r.o., za rok 2018.

4) Pro „bere na vědomí“ informace o činnosti 
dceřiné společnosti Středisko zdraví P+S, s.r.o.

pokračování na straně 6

 � Miroslav Sochor novým členem rady města
Po rezignaci Ivo Salcmana se ujal mandátu ná-
hradník za volební stranu KDU–ČSL pan Miro-
slav Sochor. Zastupitelstvem města Dobříše byl 
zvolen do rady města jako její řádný člen.

 � Zápis z jednání finančního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše

ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání finanč-
ního výboru ZM konaných ve dnech 16. května 
2019 a 17. června 2019.
Předseda FV seznámil přítomné se závěry kont-
roly městské knihovny. Kontrola neodhalila žád-
né nedostatky a potvrdil se dojem, že akcí, kte-
ré knihovna pořádá, je velmi mnoho a jejich 
rozsah překračuje kulturní nesportovní volno-
časové aktivity, které sdružují občany v Dobříši.

 � Závěrečný účet města za rok 2018
Hospodaření města skončilo k 31. prosinci 
2018 schodkem; saldo příjmů a výdajů čini-
lo –38,7  mil.  Kč. Příjmy byly v roce 2018 napl-
něny ve výši 100,2 % upraveného rozpočtu, 
tj. 215,6  mil.  Kč; v absolutní částce se vybralo 
o 0,4 mil. Kč více oproti upravenému rozpočtu. Vý-
daje byly čerpány ve výši 95,3 %, tj. 254,3 mil. Kč; 
celkem bylo ušetřeno 12,6  mil.  Kč, z  toho 
10,5 mil. Kč na provozních a 2,1 mil. Kč na inves-
tičních výdajích. Část těchto úspor, cca 2 mil. Kč, 
se přesouvá k realizaci v roce 2019.
Zůstatek na běžných účtech a v pokladně města 
činil k 31. prosinci 2018 celkem 19,6 mil. Kč.
Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospoda-
ření města, vypracované externí auditorkou, 

vyplynulo, že při přezkoumání hospodaření 
města Dobříše za rok 2018 nebyly zjištěny chy-
by a nedostatky, proto nebyl důvod neschválit 
závěrečný účet 2018.
ZM souhlasilo s celoročním hospodařením 
města bez výhrad.

 � Účetní závěrka města za rok 2018
Výsledek hospodaření města k 31. prosinci 2018 
činil 12,353 mil. Kč, celkové náklady dosáhly 
196,549  mil. Kč (nárůst o 10,8 % oproti roku 
2017) a celkové výnosy 208,902 mil. Kč (nárůst 
o  4,7  % oproti roku 2017). Výsledek hospo-
daření byl ovlivněn zejména vyššími náklady 
na transfery (+4,9  mil. Kč) a náklady z činnosti 
(+14,4 mil. Kč – zejména osobní náklady, odpisy 
majetku, ostatní služby a opravy a údržba ma-
jetku). Výnosy vzrostly o 9,4 mil. Kč, a to zejména 
výnosy z transferů a z daní a poplatků.
ZM schválilo účetní závěrku města za rok 2018.

 � Revokace usnesení o rozpočtovém opatření 
č. 1/2019

ZM schválilo revokaci usnesení č. 14/5/2019/
ZM ze dne 11. dubna 2019 o rozpočtovém opat-
ření č. 1/2019, na návrh Stanislava Vacka, z dů-
vodů uvedení v omyl při jeho projednávání na 
minulém zasedání zastupitelstva města.

 � Doplnění rozpočtového opatření 1/2019
ZM schválilo doplnění rozpočtového opatře-
ní č. 1/2019 o položku ORG 233 – Odbory a od-
dělení MěÚ – pořízení motivačního systému 
odběru a třídění odpadů z rezervy +300 tis. Kč.

Stručné informace z 6. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše dne 20. června 2019
Přítomni: Ing. Václav Bálek, Romana Bodorová, Mgr. Adam Böhm, Ing. Markéta Čermáková, MBA, 
Bc. Daniel Flígr, Mgr. Tomáš Helebrant, Petr Kadlec, Filip Kahoun, Mgr. Lenka Mašková, Bc. Dagmar 
Mášová, Mgr. Jaroslav Melša, Mgr. Petra Neubergerová, Mgr. Jindřiška Romba, Bc. Vít Rosenbaum, 
Miroslav Sochor, Ing. Pavel Svoboda, Mgr. Jitka Urbanová, Mgr. Stanislav Vacek, MPA, Ing. Marek 
Vávra, Bc. Jana Vlnasová.

Dotace pro rozvoj škol i zemědělství
Nové učebny přírodních věd a informatiky, bezpečnější chodníky nebo podpora místních 
podnikatelů. Prostředky na tyto a další projekty pro region Dobříšska a Novoknínska a středního 
Povltaví rozděluje MAS Brdy–Vltava ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem 
zemědělství a Ministerstvem práce a sociálních věcí. Jaké bude jejich konkrétní využití?

V průběhu letošního roku byla úspěšně uzavře-
na výzva MAS Brdy–Vltava k vybudování od-
borných učeben v místních základních školách. 
Předložen byl projekt Základní a mateřské 
školy Nečín na vybudování učeben přírodních 
věd a informatiky za 5,6 mil. Kč. Projekt získal 
prostřednictvím MAS Brdy–Vltava dotaci z inte-
grovaného regionálního operačního programu 
ve výši 95 % způsobilých výdajů, a může se tedy 
začít stavět.
Další výzva MAS z integrovaného regionálního 
operačního programu se týkala dopravní in-
frastruktury, konkrétně zabezpečení místních 
komunikací pro pěší. Do této výzvy byly předlo-
ženy celkem tři projekty: vybudování chodníků 
v obci Buš za 4,5 mil. Kč, vybudování chodní-
ků v obci Korkyně za 4,5 mil. Kč a vybudování 
chodníků a úprava křižovatky v obci Ouběni-
ce-Ostrov za 4,8 mil. Kč. Všechny tyto projekty 
zdárně prošly věcným hodnocením ze strany 

MAS Brdy–Vltava a ještě v srpnu byly předány 
k závěrečnému ověření způsobilosti na Minister-
stvo pro místní rozvoj ČR. Výše dotace i v tomto 
případě pokrývá 95 % způsobilých nákladů.
Na jaře proběhla i další výzva MAS v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova, tentokrát zacílená na 
podporu zemědělských a nezemědělských 
podnikatelů a na projekty na zpracování míst-
ní produkce. Podporu získaly Statek Adámek 
v Čelině, farma Petry Šikolové na Nových Dvo-
rech, Ekofarma Kosařův mlýn v Novém Kníně 
a farma Stanislava Stránského na Kozích Horách. 
Z nezemědělských podnikatelských subjektů 
byly podpořeny Štverákův dvůr – ubytovací 
kapacity v obci Daleké Dušníky, truhlárna Jab-
lonce, Green Advertising, s.r.o., v obci Rosovice 
a Kola & Lyže Beran v Dobříši. Podrobnosti k vý-
zvám naleznete na webových stránkách www.
brdy-vltava.cz. 
Za MAS Brdy–Vltava Bc. Markéta Dvořáková, DiS.
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Milí čtenáři a návštěvníci 
knihovny, stýskalo se nám po 
vás! Při uzávěrce tohoto čísla 

však ještě není zcela zaručeno, že stav rekon-
strukce sportovní haly nám umožní otevřít 
knihovnu v plánovaném termínu. Velmi dou-
fáme, že se nám to podaří – přesto vás prosí-
me, abyste si před plánovanou návštěvou 
ověřili, zda už je knihovna skutečně v pro-
vozu.

A co jsme pro vás připravili?
VÝTVARNÁ DÍLNA S JÍŤOU: ROLÁŽ – pondělí 
9. září od 12.00 do 17.00
Stará dobrá technika, resuscitovaná a proslave-
ná Jiřím Kolářem. Přijďte si ji zkusit! Vstup volný, 
materiál zdarma.
BALENÍ UČEBNIC ATYPICKÝCH FORMÁTŮ 
– středa 11. září od 13.00 do 17.00
Pomůžeme vám zabalit učebnice, které se ne-
vejdou do typizovaných obalů. Letos dokonce 
mnohem úhledněji než dříve – pořídili jsme si 
na to dokonalé udělátko! Cena za materiál 7 Kč 
/ kus. 
NEBOJTE SE NETOPÝRŮ – čtvrtek 19. září od 
18.00
Přijďte si poslechnout povídání o netopýrech, 
a  seznámit se tak s těmito tajuplnými tvory. 
Ukázka batdetektoru a živých ochočených 
i hendikepovaných netopýrů. Pořádá ZO ČSOP 
Nyctalus, přednáší Zuzana Strnadová. Vstupné 
dobrovolné.
AŤ ŽIJE RODINA! – sobota 21. září od 17.00

Program pro děti i rodiče s hudbou, divadel-
ním představením, scénickým čtením Divadla 
Knihovna, výtvarnou dílnou a domácím ob-
čerstvením. Vstup volný.
DEN BEZ OBALU – úterý 24. září od 10.00 do 
21.00
Letošní téma: klimatická změna. Program pro 
děti (např. tvoření z PET lahví), přednáška O kli-

matu bez obalu, SWAP (výměnný bazar) a  dal-
ší. Přednáška proběhne ve dvou časech – od 
10.00 do 11.30 a od 19.00 do 21.00. Přednáší 
Arne Springorum z hnutí Extinction Rebellion 
(Rebelie pro život). Celý program najdete na 
www.cajovnadobris.cz/denbezobalu a na webu 
knihovny. Vstup volný. Pořádá Čajovna Dobříš 
s podporou města Dobříš a MěK Dobříš.
KNIHOMRNĚ START – pondělí 30. září od 10.00
Speciální program pro děti (zejména) od 0 do 
5  let s rytmy, říkankami, písničkami, pohádkou 
a  pohybovými i dalšími různorodými prvky 
– pořádáme jednou měsíčně, vstup volný. Kapa-
cita omezena, nové zájemce prosíme o přihláše-
ní na knihovna.dobris@seznam.cz.
KRAJINA SE ZVĚŘÍ – dvojvýstava do 30. září
Zvířata na malbách Michaely Burdové (známé 
více jako autorky mnoha knih žánru fantasy) 
v  konfrontaci s fotografiemi přírody patnác-
tiletého Jakuba Hrubého. Že jste zvědaví? 
Buďte!
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU  
– přihlášky od poloviny září
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univer-
zitou v Praze otvíráme další ročník virtuálního 
univerzitního studia. Téma semestru: Genealo-
gie, šest přednášek celkem za 300 Kč – dvakrát 
měsíčně v pondělí od 10.00. První přednáška 
již 30. září! Pouze pro důchodce. Více informací 
v knihovně a na www.knihovnadobris.cz.
MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
Přihlášky pro další semestr přijímáme od 
10.  září, zvýhodněná cena za tři přednášky je 
150 Kč. Můžete se těšit na přednášku o chronic-
kých bolestech zad, dále na téma sametové re-
voluce v podání skvělého Martina Gromana a na 
Yvonu Fričovou a povídání o Brasilii – městu, 
které nemá obdoby… Nabízíme též předplatné 
jako dárkový balíček.
ANGLIČTINA I PRO SENIORY – od středy 
11. září
Kurzy pro začátečníky, mírně pokročilé i pokro-
čilé pravidelně ve středu odpoledne za 90 Kč za 
lekci. Lektorka je vyhlášená pohodářka! Přihláš-
ky a více informací v knihovně.
JÓGA S DÁŠOU – od středy 11. září
Chcete se přidat? Kontaktujte lektorku Dášu 
Berkovou na tel. čísle 732 360 253.
ŠACHOVÝ KROUŽEK pokračuje a vítá nové zá-
jemce. Hlaste se v knihovně.

A poslední důležitá zářijová informace:
V SOBOTU 28. ZÁŘÍ JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

Knihovna v září: už se vás nemůžeme dočkat!

A ještě pozvánka na  
TÝDEN KNIHOVEN: 30. září – 6. října
Výtvarná dílna s Jíťou: BAREVNÉ HOUBIČKY 
– pondělí 30. září od 12.00 do 17.00
Ať už jste si z lesa přinesli košík, nebo jste našli 
houby, tyhle houbičky vás budou těšit dlouho! 
Vstup volný, materiál zdarma.
VÝLET K JEZERU COMO – úterý 1. října od 18.00
Další z monodramat Stanislavy Hoškové sleduje 
pohnutý život Milevy Einstein-Marić. Velmi do-
poručujeme! Vstupné 50 Kč.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – středa 2. října 
od 12.00 do 17.00
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže…
KINO KNIHOVNA – středa 2. října od 18.00
Bude to určitě pěkné. Co to bude? Dozvíte se 
včas na webu a facebooku knihovny…
CHRONICKÉ BOLESTI ZAD – čtvrtek 3. října 
od 17.00
Pro Malou dobříšskou univerzitu přednáší 
známá lektorka Jana Jarošová. Poznatky z její 
dlouholeté praxe vás možná leckdy překvapí, 
rozhodně vám však mohou pomoci s vašimi ob-
tížemi. Vstupné 50 Kč; káva/čaj v ceně.
PEVNOST BOJAJÁR – pátek 4. říjen od 12.00 
do 18.00 
Tak zase po roce – možná letos naposledy… 
Naše nejoblíbenější a nejstrašidelnější akce 
s Otcem Sůvou a novými zapeklitými, odporný-
mi a strašidelnými úkoly! Malé děti mohou sou-
těžit s velkým doprovodem. Vstup volný.
ČAJOVNA KNIHOVNA – sobota 5. října od 9.00 
do 12.00
Čajovna s profesionálním čajovníkem. Ke každé 
knize šálek dobrého čaje zdarma, výběr z něko-
lika druhů.
KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA DOBŘÍŠÍ  
– sobota 5. října od 14.00
S průvodkyní Ivou Petřinovou (autorkou nové-
ho netradičního průvodce Prahou) spolupracu-
jeme již léta. Je skvělá! Nechte se od ní provést 
Dobříší. Vhodné pro zájemce jakéhokoli věku. 
Kapacita omezena, hlaste se předem.
KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 6. října od 14.00 
do 17.00
Na rozloučenou s Týdnem knihoven kávička zdar-
ma. Několik různých, zcela neinstantních druhů!
ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE – od 30. září do 6. října
Máte v knihovně jakýsi dluh či vroubek? Přijďte 
to vyřešit v Týdnu knihoven a promineme vám 
veškeré pokuty.
REGISTRACE ZDARMA pro nové čtenáře  
– od 30. září do 6. října
Staňte se čtenářem naší knihovny právě teď 
– jako bonus vám promineme registrační popla-
tek na celý jeden rok – tedy do října 2020!

A pozor – na závěr prosba:
POMOZTE SVÝM DĚTEM POZNAT HISTORII 
DOBŘÍŠE (a okolí)!
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atrak-
tivní formě barevného komiksu renomova-
ného autora Karla Jerieho. Hledáme mož-
nosti financování tohoto projektu a prosíme 
vás o jeho podporu. Přispět je možné do 
sbírkové kasičky zatím v knihovně, infocen-
tru a v zámecké restauraci nebo na sbírkový 
účet č. 115-9851610297/0100.

Milí čtenáři, přejeme vám dobrý start do nové-
ho školního roku – a samé jedničky ze čtení!

Z knihovny zdraví Romana Bodorová

Stručné informace z 6. zasedání ZM Dobříše dne 20. června 2019 

pokračování ze strany 5
 � Žádost Komínové asociace

ZM zamítlo žádost Komínové asociace – aso-
ciace pro optimalizaci komínů a spalování, z.s., 
o poskytnutí finanční podpory ve výši 126 tis. Kč.

 � Zápis z jednání mediálního výboru
ZM vzalo na vědomí zápisy z jednání mediální-
ho výboru ZM konaných ve dnech 13. listopadu 
2018, 30. ledna 2019, 2. dubna 2019, 15. května 
2019 a 4. června 2019.

 � Zápis z jednání kontrolního výboru
ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolní-
ho výboru ZM konaného dne 18. června 2019.

 � Návrh Mgr. Helebranta na nový systém svo-
zu odpadů

ZM uložilo radě města, aby byl návrh Tomáše 
Helebranta týkající se shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění a shromažďování odpadů v Dobříši 
projednán v komisi životního prostředí a závě-
ry byly předloženy zastupitelstvu města.

Redakčně kráceno. 

Celý zápis z 6. jednání Zastupitelstva města 
Dobříše najdete na webových stránkách města 
Dobříše: www.mestodobris.cz – sekce Občan – 
podsekce Samospráva – Zastupitelstvo města – 
Usnesení zastupitelstva.
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www.kddobris.cz

KULTURA ZÁŘÍ

 � 11. 9. Vernisáž výstavy: Anatolij Ključinskij, 
Petra Bouška Kvapilová – Náš svět (obrazy, 
sochy, enkaustika)

Dva pohledy na svět, dva názory, jedno spo-
lečné: Vášeň pro umění
Rusko-kazašský mistr a česká malířka propojili 
svoje umělecké světy, aby hledali a nacházeli 
společné principy tvorby. Ve svých dílech uka-
zují křehkost i sílu, vášeň i něhu, světlo i temno-
tu, chaos i řád.
Vernisáž hudebně doprovodí: Petr Vašíček (Ber-
lín) – klavír, Eduardo Garcia Salas (Lleida) – hous-
le. Úvodní slovo pronese starostka města paní 
Jana Vlnasová a Anatolij Ključinskij.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní ve středu 11. září 2019 od 18 hod. Výsta-
va potrvá do 6. 10. 2019. Otevřeno po–čt  
8.30–16, pátek a sobota zavřeno, ne 14–16 hod. 
Vstup zdarma!

 � 13. 9. Oswald Schneider – koncert
Víceméně v tichosti vydal jazzem, taneční mu-
zikou i alternativou prosáklý Oswald Schneider 
svou další nahrávku. Novinka Wald Schneid vy-
chází patnáct let po posledním albu Dudytojz 
Werk (Indies, 2002) a jedná se o čtvrtou řadovou 
nahrávku skupiny. Za dlouhou dobu prošlo ka-
pelou mnoho muzikantů, z nichž je třeba zmí-
nit například Dana Šustra (Tichá dohoda), Filipa 
Nebřenského (Hm…, Sto zvířat) nebo Milana 
Caise (Tata Bojs). Současná sestava se drží již 
třináct let a tvoří ji zakladatelé Luděk Majer 
(kytara, zpěv) a Jan Kopecký (klávesy), dále 
Ivana Stanislavová (zpěv), Ondřej Schicker 
(baskytara), Miloš Sojka (bicí) a Joe Kučera 
(saxofony).
Album Wald Schneid zpestřují kromě klasické 
nástrojové škály například sitár nebo elektronic-
ké bicí.
Stejně jako členové kapely, tak i jejich umělecký 
výstup stojí mimo jakékoli současné (a možná 
i minulé) trendy. Naplňují tak krédo jedinečnosti 
– ať už jde o svébytný zvuk, nebo nezaměnitel-
né, charakteristické texty.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 13. září 
2019 od 20.30. Vstupné: 170 Kč (předprodej) 
a 200 Kč (na místě). 
Předprodej vstupenek v trafice U Davida od 
2. 9. 2019. Rezervace vstupenek pro zájemce, 
kteří nejsou z Dobříše, na tel.: 318 521 302. 

 � 18. 9. Sněhurka – divadelní pohádka
Hraje ochotnický soubor Čenkov. Autor a režie 
Lída Boudová.
Společenský sál KD Dobříš, středa 18. září 
2019 od 18.00. Vstupné dobrovolné.

 � 25. 9. Čarodějky v kuchyni – divadelní ko-
medie

Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy, 
které se dlouhá léta nenávidí, do televizní 
kuchařské show? 
Urážky jsou pikantnější než připravované pokr-
my, výpady ostřejší než chilli paprička, atmosfé-
ra hustší než bešamelová omáčka…
Kdo koho utáhne na vařené nudli? Je špikovací 
jehla dobrá zbraň? Co „dobrého“ si dámy naser-
vírují?

To všechno zjistíte v brilantní komedii kanadské 
autorky Caroline Smith.
Víc než zábavná podívaná pro milovníky 
i ochutnávače kuchařského umění, která si tak 
trochu tropí legraci z přemnožených kuchyň-
ských reality show, je skvělou příležitostí pro 
herecký koncert dvou dam, jednoho mladíka 
a jednoho moderátora. V Dobříši se v těchto ro-
lích představí oblíbené české herečky Sandra 
Pogodová a Michaela Dolinová, nadějné he-
recké mládí, které zde reprezentuje Ladislav 
Ondřej či Vincent Navrátil, a vše doplňuje  
Milan Duchek v roli moderátora Stevena. 
Režie: Roman Štolpa. Představení trvá 120 min. 
s přestávkou.
KD Dobříš, středa 25. září 2019 od 19.30. 
Předprodej vstupenek v Informačním stře-
disku Dobříš. Cena vstupenky: 350 Kč (1.–6. 
řada), 300 Kč (7.–11. řada).

Připravujeme na říjen

5. 10. Spirituál kvintet: Jednou budem dál 
aneb 30 let svobody. 
Slavnostní koncert k výročí sametové re-
voluce se koná na zámku Dobříš.
Hudební vzpomínání na sametovou revolu-
ci a písně, které nám dávaly naději. Jednou 
budem dál, Slyším mlýnský kámen, Mojžíš, 
Až se k nám právo vrátí a další.
Účinkují: Jiří Tichota, Zdena Tichotová, 
Veronika Součková, Dušan Vančura, Jiří 
Cerha, Jiří Holoubek, Pavel Peroutka. 
Předprodej vstupenek (200 Kč / 150 Kč) 
od 5. 9. v Informačním středisku Dobříš. 
Koncert pořádá město Dobříš ve spoluprá-
ci s Kulturním střediskem Dobříš a zámkem 
Dobříš.
6. 10. Sylva Krobová, Jan Jirucha a orches-
tr. Koncert k nové desce Dívám se do noci.  
Výstavní sál KD, pořádá ZUŠ Dobříš k tři-
ceti letům něžné a sametové revoluce. 
Koncert je věnován nedožitým 83. naroze-
ninám Václava Havla. Vstupné dobrovolné!
18. 10. Slet bubeníků
22. 10. Dialog dvou světů – program s her-
cem Janem Potměšilem (pořádá MěK Dob-
říš ve spolupráci s KS Dobříš).
23.–26. 10. Podzimní divadelní festival 
– pořádá soubor Kruh ve spolupráci s KS 
Dobříš.

Říjnový koncert  
Sylvie Krobové  
s celým orchestrem!
Sylvie Krobová zpívá od svých osmi let a už od 
studia opery na státní konzervatoři v Praze měla 
sen – zpívat s doprovodem orchestru. Absol-
ventský koncert byl jen s klavírem, tehdy čekala 
dceru. S malým tělesem si sice zazpívala Hän-
dlovu árii Lascia Ch‘io Pianga v barokním divadle 
v Českém Krumlově a ve Valticích. Chtěla však 
víc. Díky Janu Jiruchovi se jí sen splnil. Poprosila 
ho o aranže svých skladeb pro orchestr a o jed-
nu vlastní navíc. Protřelý muzikant a skladatel 
její výzvu s nadšením přijal; i po mnoho letech 
zkušeností je stále ochoten hledat v neprobáda-
ných končinách.
Jestli měli někteří posluchači problém zařadit 
Sylvii do nějaké škatulky při poslechu jejích 
předchozích čtyř alb, nyní vznikla hudba, která 
se definitivně vymyká klasické písňové formě 
či šansonu. Ocení ji pozorní, nároční poslucha-
či tíhnoucí k hudbě takzvaně vážné či ke stylu 
Arvo Pärta. Deska Sylvie Krobové a Jana Jiru-
chy Dívám se do noci, vydaná ve vydavatelství 
Polí5, přitom zhmotňuje jen lidskou snivost: 
„Sevřená v tichosti, v objetí něžností, dívám se do 
noci…“ Novým albem Sylvie znovu zahrála na 
rozvrzané struny života a tvůrčí svobodomysl-
nost, tentokrát pomocí svého hlasu, trumpety, 
trombonu, indického harmonia a smyčcového 
Unique Quartetu. Víra ve vlastní touhu origi-
nálně objevovat nové zvukové světy je oběma 
blízká. Umět – a umět se z toho radovat! Poslech 
jejich suverénní, strhující hudby dává vzpome-
nout jiného nepoučitelného a nezařaditelného 
solitéra – Ivana „Magora“ Jirouse. Literární his-
torik Martin C. Putna o jeho umanutosti napsal: 
„Magorovství jako výzva k odvaze a nekompro-
misnosti, ke stejně urputnému zaujetí skuteč-
nými hodnotami a ke stejně nesmiřitelnému 
odporu ke sráčům naší doby…“ Tato slova be-
zezbytku platí i o hudbě Sylvie Krobové a Jana 
Jiruchy. Více splněných snů! Více snění!
Osm písní nového alba natočili v srpnu 2018 ve 
studiu 3Bees ve složení:
Sylvie Krobová – zpěv, Petr Harmáček – trumpe-
ta, Jan Jirucha – trombon, Vojtěch Procházka 
– indické harmonium. Smyčcový kvartet Unique 
Quartet: Anton Čonka – 1. housle, Vladan Malin-
jak – 2.  housle, Ilia Chernoklinov – viola, Šimon 
Marek – cello.
A vy můžete celý orchestr slyšet naživo bě-
hem jedinečného koncertu.

Kdy? 6. října 2019 od 20.00
Kde? KD Dobříš
Pořádá ZUŠ Dobříš – k třiceti letům něžné 
a sametové revoluce.
Koncert je věnován nedožitým 83. narozeninám 
Václava Havla. Vstupné dobrovolné!

Podbrdská výstava 
drobného zvířectva 
zve k návštěvě 
Základní organizace Českého svazu chovatelů 
Dobříš si dovoluje pozvat všechny příznivce na tra-
diční Podbrdskou výstavu králíků, holubů a drůbe-
že, která se uskuteční ve dnech 14. a 15. září 2019 
v Husově parku (za Českou spořitelnou). Pro hosty 
je připraveno občerstvení, samozřejmě expo-
zice zvířat a děti jistě zaujmou sobotní ukázky 
králičího hopu a další doprovodný program. Tě-
šíme se na viděnou v sobotu od 8 do 18 hodin 
a v neděli od 8 do 15 hodin. Bližší informace je 
možné získat od předsedy spolku Kamila Junge-
ra na telefonním čísle 732 332 903.

Uzávěrka příspěvků  
do říjnového vydání Dobříšských listů  

bude 19. září 2019.  
 

Redakce DL: Michal Jurza 
MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 
tel.: 318 533 366, 606 405 836, 

dobrisskelisty@mestodobris.cz.
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DOBŘÍŠSKÉ ŠKOLY

Do nového školního roku naplno
Stejně jako ve většině našich škol začíná školní rok na 2. ZŠ Dobříš dne 2. září 2019 
v 8 hodin. Všichni se na naše žáky už těšíme a připravili jsme pro ně kromě výuky 
i zajímavý program.

Netradiční prožitky čekají některé žáky již v září. Pro žáky 5. ročníku je připraven sportovně-turistický 
kurz na Nové Živohošti. Čeká je týden plný sportovních her (softbal, frisbee), orientační běh, střelba 
ze vzduchové pistole, lukostřelba, windsurfing, vodní turistika a další doplňkové aktivity.
Podobný týden plný sportovních aktivit a zážitků prožijí žáci sportovní třídy 6. ročníku na sporto-
višti Katedry tělesné výchovy a sportu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Náplní kurzu 
jsou sportovní hry, fotbal, basketbal, softbal, discgolf, orientační běh, rafting, základy vodní turistiky 
a paddleboardu, plavání a doplňkové týmové aktivity. Chybět nebude ani poznávání města České 
Budějovice.
Tradičně i v letošním roce vyjede téměř padesát žáků již 15. září na poznávací zájezd do Velké Bri-
tánie. Tentokrát má naše cesta název „S Harry Potterem do Bradavic“. Žáci navštíví Londýn, York, 
Stirling, Highlands, Trossachs, Edinburgh a holandský skanzen Zansee Schans. Během pobytu bu-
dou nejen poznávat Velkou Británii, ale zároveň i rozvíjet své komunikační dovednosti v anglicky 
mluvících rodinách.
Tyto společné akce velmi výrazně přispívají k tmelení našich školních kolektivů a propojování žáků 
různých tříd i ročníků.
Přejeme všem našim žákům úspěšný školní rok 2019/20.

Mgr. Bohumila Pallagyová

Co se v 2. ZŠ přes léto dělo?
Ve škole se celé léto pilně pracovalo a nadále 
pracuje. Na zahradě se objevila nová venkovní 
učebna pro třicet žáků, kterou budou žáci vyu-
žívat pro výuku prvouky, přírodopisu, výtvarné, 
pracovní nebo hudební výchovy.
V pavilonu 1. stupně vznikla moderní jazyková 
učebna, která umožňuje zefektivnit rozvoj jazy-
kových dovedností žáků, využívat multimediální 
obsahy a zvýšit zapojení žáků do výuky jazyků.
V 6. pavilonu se dokončuje rekonstrukce dvou 
odborných učeben; počítačové a fyziky/chemie. 
Žáci budou mít v těchto učebnách nejmoder-
nější vybavení, speciální nábytek, vyučující pak 
možnost digitalizace výuky. Všechny tři učebny 
jsou postupně vybavovány nejmodernějšími 
pomůckami, které si vyučující daných předmětů 
pro své žáky vybrali.

V 6. pavilonu byly také zrekonstruovány toale-
ty chlapců i dívek. Ve dvou učebnách prvního 
a jedné učebně druhého stupně bylo položeno 
nové lino.
Nadále probíhá rekonstrukce ŠJ a výstavba no-
vého pavilonu. Sedmý pavilon byl z tohoto dů-
vodu dočasně pro veřejnost uzavřen. Pro žáky 
školy je k dispozici od 9. září školní kuchyňka, 
kde mohou požádat paní kuchařky o ohřev po-
lední stravy, kterou si donesou z domova. K dis-
pozici je také nápojový automat.
Rodičům našich žáků doporučujeme sledovat 
webové stránky školy, kde budou po dobu re-
konstrukce ŠJ průběžně zveřejňovány aktuální 
informace.
Děkujeme všem za pochopení a společné zvlád-
nutí náročné situace.

Mgr. Eva Kašparová

Prázdniny 
ve škole

Prázdniny skončily a začíná nový školní rok. 
Ve  škole však během těchto prázdnin volno 
nebylo. Žáci, rodiče a ostatní návštěvníci se 
v  budově školy setkají s několika změnami, 
které se uskutečnily s podporou města.

V pěti třídách žáci budou mít nové podlahy, 
které zpříjemní atmosféru. Povedlo se opravit 
rozvod vody v suterénu, a tak snad nějakou 
dobu voda poteče, jak má. V tělocvičně byla 
vyměněna světla. To povede k velice šetrné-
mu využití elektrické energie, a zvláště velmi 
dobrému osvětlení. Máme se na co těšit.
Ráda bych poděkovala zaměstnancům firmy 
Sedláček, s.r.o., z Příbrami, panu Vaněčkovi 
a panu Petráškovi a jejich kolegům, kteří tyto 
stavební úpravy v budově školy prováděli. 
Jejich pracovní aktivity byly velice vstřícné 
a kvalitní a braly ohled na naše požadavky.
Přeji zaměstnancům, žákům a jejich rodi-
čům příjemné zahájení školního roku, splně-
ní všech zadaných úkolů a přání týkajících 
se učení, vzdělávání a v neposlední řadě 
výchovy.

 Mgr. Eva Burešová
Nový školní rok v ZŠ Trnka
Základní škola Trnka Dobříš zahajuje svůj čtvrtý školní rok, ve kterém dojde 
k  velké změně. Naši nejstarší žáci jsou již v šesté třídě, a tak se rozrůstáme 

i o druhý stupeň ZŠ. Máme teď už 95 dětí v šesti třídách a k tomu dostatek pedagogů, vychovatelek, 
asistentek i další pracovníků, kteří společně přispívají k radostné a tvůrčí práci ve škole. Plánovaná 
kapacita je 144 dětí v devíti třídách. 
Během přípravného týdne jsme se společně seznamovali s novými posilami našeho pedagogického 
týmu a s lektorkou Evou Lukavskou jsme se věnovali zejména tématu komunikace. 
Hned na začátku září vyjíždějí všechny třídy (kromě prvňáčků) na své adaptační kurzy, aby se děti po 
prázdninách znovu vzájemně co nejlépe sladily a zároveň se dobře začlenili i všichni nově příchozí 
spolužáci a spolužačky. Doufáme, že se jim ve škole bude líbit a těšíme se na všechno, co společně 
v tomto školním roce zažijeme.
Spolek Trnkový květ, který je zřizovatelem školy, zaměřil své úsilí o prázdninách na další etapu re-
konstrukčních prací. V 1. patře budovy se prostor dvou bývalých kanceláří postupně mění na novou 
třídu pro budoucí prvňáčky. Po nezbytné přípravě, kterou svépomocí zajistili rodiče a přátelé školy 
(vyklízení, odvoz odpadu, škrábání staré omítky), nastoupila během srpna stavební firma, která se 
pustila do vybudování nové učebny i všeho, co je s tím spojené.
V novém školním roce 2019/20 budou pokračovat tradiční i nové Trnkakce (volnočasové aktivity pro 
děti nejen z naší školy) – tvořivé ruce, ekokroužek, cvičení pro dívky, fotografický kroužek, IT a ro-
botika i šachový kroužek. Nabízíme také příměstské tábory v době, kdy mají děti volno, ale nejedná 
se o státní svátky.
Více informací najdete na stránkách www.zstrnkadobris.cz.

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

Bezpečná škola? 
Připravená na každou 
situaci

Pokud se vám v pondělí 24. června zdálo, že 
hoří škola, nemusíte se obávat – bylo to pře-
dem připravené cvičení. Hasiči při něm tréno-
vali celou řadu dovedností důležitých pro pří-
pad „ostré“ záchrany životů a majetku.
Evakuace 1. základní školy Dobříš nebyla pře-
dem ohlášena a vědělo o ní jen vedení školy. 
Nácvik krizové situace se tak maximálně při-
blížil podmínkám při reálném požáru. Aby 
byla tréninková situace co nejvěrnější, zakou-
řili hasiči školní půdu výrobníkem mlhy, čímž 
připravili nejen podívanou pro přihlížející, ale 
zejména prověřili své schopnosti při průzkumu 
a pohybu v zakouřených prostorách.
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ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Léto sice skončilo, ale dobříšský zámek je pro 
návštěvníky otevřen celoročně.
Do 2. října si můžete přijít ještě prohlédnout 
krásnou výstavu naivních obrazů Alexandry 
Dětinské s názvem „Z hradu do zámku“. Autorka 
ztvárnila líbivou formou nejen kulturní památ-
ky, ale také například Prahu, motivy ze zoologic-
ké zahrady a také si můžete prohlédnout kopie 

klapek, které malovala pro fi lmový festival ve 
Zlíně a originální polštáře s naivními motivy.
Další koncerty v Zrcadlovém sále pro vás připra-
vujeme v měsíci říjnu.
Informace o kulturních akcích, které se bu-
dou na dobříšském zámku konat na podzim 
a v zimě, a také otevírací dobu s časy prohlídek 
naleznete na našich webových stránkách. Jen 
připomínáme, že od září do června jsme pro 
vás v návštěvním centru od úterý do neděle od 
8.00  do 16.30. V pondělí jsou pokladna a pro-
hlídkové okruhy uzavřeny.

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program podzim 2019

září – 2. 10. Výstava naivních obrazů 
Alexandry Dětinské 
5. 10. Spirituál kvintet
13. 10. Radúz a Mahulena

Jednotky požární ochrany dále prověřily 
průjezdnost tras, kapacitu nástupních ploch 
a spolehlivost hydrantové sítě. Současně hasiči 
sledovali reálné dojezdové časy, zdokonalovali 
taktiku i techniku zásahu včetně hašení z třice-
timetrového automobilového žebříku.
Cvičení se zúčastnilo celkem sedm jednotek 
požární ochrany – HZS Dobříš, dobrovolní 
hasiči z Dobříše, Staré Huti, Nového Knína, 
Rosovic a Višňové a s výškovou technikou do-
razil i  HZS Příbram. Do cvičení byli zapojeni 
i příslušníci OO PČR Dobříš a strážníci Městské 
policie Dobříš.
Evakuace školy byla dokončena za necelé 3 mi-
nuty od vyhlášení poplachu, což je zásluha 
nejen zasahujících profesionálů a řádné orga-
nizace, ale v neposlední řadě i všech 505 dětí 
a  39  dospělých, jejichž disciplinovaný postup 
výrazně přispěl k úspěchu cvičení. Děkujeme 
jim za spolupráci.

Npor. Ing. Radek Dopirák, 
velitel stanice HZS Dobříš

Zprávy ze Skřítkova

Skřítci přes léto nespali, ba naopak. Bylo u nás pořádně veselo a živo!
Na konci července proběhl ve spolupráci s Veselá rodina, z.ú., příměstský tábor na téma „Z pohádky 
do pohádky“. Sedmnáct dětí spolu se skvělou animátorkou Sárkou si povídaly o pohádkách starších 
i modernějších, plnily různé úkoly a hlavolamy, vše v pohádkové atmosféře.
Ve středu navštívily Divadlo A. Dvořáka v Příbrami, kde se dostaly do prostor, kam se běžný smrtelník 
jen tak nedostane. Dozvěděly se mnoho věcí a zajímavostí ze zákulisí, jak se dělá divadlo. Děti byly 
překvapené, jak to mají herci těžké, a že vystoupení před diváky je jen třešnička na dortu.
Vrcholem celodenního výletu byla Knihovna Jana Drdy v Příbrami, kde si pro děti milé paní knihov-
nice připravily loutkové divadlo O perníkové chaloupce a vtipnou pohádkovou soutěž s předvádě-
ním či kreslením pohádek.
V dalších dnech navštívily Památník Karla Čapka ve Staré Huti. Děti si prohlédly Čapkovo sídlo a do-
zvěděly se mnoho zajímavostí o jeho životě a díle. V pátek odpoledne proběhlo slavnostní zakon-
čení tábora pro rodiče. Děti zahrály skvělou pohádku, kterou během týdne stihly secvičit a natočit.
V posledním srpnovém týdnu proběhl ve spolupráci s Veselá rodina, z.ú., další příměstský tábor 
– tentokrát na téma „Stroj času“. Děti si vyzkoušely, jak žili lidé v dobách dávno minulých nebo jen 
o pár desetiletí či století dříve. A podívaly se, jak se možná bude žít v budoucnosti. Děti poznaly nové 
kamarády, užily si spoustu legrace a zábavy. Nechyběl dostatek pohybu, celodenní výlet do Prahy, 
odměny pro děti a závěrečná disco s malováním na obličej.

Jaký bude podzim ve Skřítkově?
Je tady září, dětem začíná škola a u nás začíná 
výuka angličtiny Helen Doron a výuka hudební 
školičky Yamaha. 
V plném proudu jsou tematické oslavy naroze-
nin dětí. Pokud plánujete oslavu, co nejdřív si 
rezervujte termín; volná místa rychle ubývají! 
Všechny informace naleznete na www.skritkov.
com/oslavy.
Do konce roku proběhnou pravidelné velké 
zábavní akce. V říjnu nás čeká skvělý a oblíbe-

ný Halloween a o podzimních prázdninách 
příměstský tábor. V listopadu proběhne druhý 
ročník jarmarku, kde si budete moci zakoupit 
krásné věci, třeba i dárky pod stromeček. A ko-
nec roku oslavíme skvělou silvestrovskou party.
Sledujte naše webové stránky a facebook, ať 
vám nic neunikne!
Přejeme dětem i rodičům úspěšný start do no-
vého školního roku a těšíme se na vás!

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Poděkování
Přestože není obvyklé v tisku veřejně děko-
vat za odvedenou práci, vzhledem k odchodu 
kolegyně a manažerky Svazku obcí Dobříšska 
a Novoknínska paní Ing. Petry Křivonoskové 
na rodičovskou dovolenou cítím potřebu tak 
učinit.
Toto poděkování píši sice svým jménem, ale 
věřím, že by se ke mně přidali i mnozí další ak-
téři dění v našem regionu. Jsem velmi vděčná 
za naše setkání a dva roky společné práce, za 
nekonečnou trpělivost, ochotu a naprostou 
spolehlivost.
Obzvlášť pyšná jsem na to, jak se nám poda-
řilo zvládnout implementaci nařízení GDPR 
v  obcích našeho regionu. I přes všechna va-
rování, že takový objem práce nemůžeme ve 
dvou osobách kvalitně zajistit, jsme s touto 
problematikou pomohly 23 členským obcím. 
Mnohahodinové přesčasy a pracovní víkendy 
však byly odměněny spokojeností na straně 
obcí a již několikrát i oceněním ze strany ÚOOÚ 
a Svazu měst a obcí ČR. Nejenže naši práci pre-
zentuje jakožto vzorovou, ale zároveň si také 
velmi považuje toho, že se podařilo vytvořit tak 
důvěrný vztah mezi obecním úřadem a osobou 
pověřence, že tato spolupráce může fungovat 
i při změně rodinné situace. Není proto důvod 
odcházet od rozdělané práce.
Nedokážu tedy pochopit, proč odchod tako-
vého zaměstnance proběhl za zbytečně dra-
matických okolností. Těžko říci, zda je za nimi 
„pouhá“ závist a nepřejícnost, tolik zakořeněná 
v našem městě, nebo prosazování zájmů ně-
kterých osob. Pominu-li fakt, že lidé, kteří celou 
nenávistnou „kampaň“ vyvolali, nemají žádné 
právo zasahovat do výše zmíněného pracov-
ního vztahu, osobně mě nejvíc mrzí to, že se 
v  lidech křesťanského smýšlení bere taková 
zloba a zášť, že ji neváhají namířit proti ženě 
v tak citlivém období, jako je čas před naroze-
ním prvního dítěte. Jako by se vytratila nejen 
láska k bližnímu, ale i základní lidská slušnost.
Petro, děkuji ti za všechno a do tvé nové život-
ní etapy přeji jen to dobré; jsi ta nejbáječnější 
kolegyně, jakou jsem mohla mít.

Bc. Iva Petřinová

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



10� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Výstava 
Srdečně zveme na výstavu obrazů a výtvarných 
děl Mirka Salcmana s názvem Zbytky mého 
malého soukromého nebe, která bude probíhat 
od 1. do 29. září v Pastoračním centru sv. Tomáše. 

Žehnání školákům a studentům do nového 
školního roku 
bude v neděli 8. září od 9.00 při bohoslužbě 
v  kostele v Dobříši. Mohou si s sebou přinést 
školní pomůcky, brašny, učebnice aj.

Na kruhové tance s Evou Fenclovou 
zveme v sobotu 14. září od 17.00 (do 19.00). 
Poplatek je 150 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 
100 Kč.

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ (nejen) pro 50+
bude probíhat od 19. září každý čtvrtek od 
18.30 do 19.30 v Pastoračním centru sv. To-
máše. Jde o cvičení na zlepšení fyzické kondice 
a stability a na protažení svalů – také podle mož-
ností a přání účastníků. Cvičení vede lektorka ze 
Seniorfi tnes, z.s.; poplatek je 70 Kč / 1 lekce.

Křesťanská nauka pro děti
bude v tomto školním roce každý čtvrtek od 
26. září (pro 2. a 4. třídu až od 3. 10.). Výuka 
náboženství vychází z metodiky pro ZŠ, probíhá 
jednou týdně v Pastoračním centru sv. Tomáše 
v Dobříši (Na Nábřeží 1650) v devíti skupinkách 
podle věku dětí. Časový rozvrh najdete na webo-
vých stránkách farnosti www.farnostdobris.cz 
a na nástěnkách. Přihlásit své dítě můžete zapsá-
ním do archu v kostele, e-mailem na pcstomas@
volny.cz nebo osobně v kanceláři v PCSvT.

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše 

Na Nábřeží 1650, Dobříš 
tel.: 602 308 881 
e-mail: pcstomas@volny.cz
www.farnostdobris.cz

Pozvánka na slavnostní 
otevření denního stacionáře 
Charity Starý Knín
S velkou radostí vás zveme na slavnostní ote-
vření prostor nového denního stacionáře, které 
pořádáme v pátek 20. září 2019 v 16 hodin 
na adrese ul. Plk. B. Petroviče 102, Dobříš. 
Denní stacionář Charity Starý Knín nabízí služby 
dětem a mládeži s kombinovaným postižením, 
zejména s poruchami autistického spektra, ve 
věku 6–26 let. Poskytuje také poradenství rodi-
čům a osobám pečujícím o handicapované. Sta-
cionář je podporován Nadačním fondem AVAST.

Program slavnosti
– Slavnostní zahájení v 16 hodin
– Prohlídka prostor stacionáře 
– Ukázka speciálních pomůcek pro děti 
 a mládež s autismem
– Malé občerstvení 

Monika Bártová
606 418 406, stacionar.dobris@socialnipece.cz, 

www.socialnipece.cz/denni-stacionar

23.–29. září 2019 – Týden nízkoprahových 
klubů aneb Ukažme veřejnosti, co jsme zač!

Letošního, již třináctého ročníku Týdne nízko-
prahových klubů se účastní více jak stovka za-
řízení z celého Česka a připojuje se i náš klub 
NZDM Terén. 
Akci pořádá Česká asociace streetwork. 

Den otevřených dveří v NZDM Terén 
KDY? V úterý 24. září 2019 od 12 do 18 hod.
KDE? Jáchymovská 1869, Dobříš

Poslední zářijový týden patří tradičně nízkopra-
hovým klubům. Cílem akce je zvýšit povědomí 
o  nízkoprahových službách mezi veřejností. 
Přijďte i vy, ať zjistíte, k čemu klub Terén slouží 
a jak přesně fungujeme. Prohlédnete si prostory 
klubu, jeho vybavení a nemine vás ani prezen-
tace fotografi í. 
Nízkoprahové služby pomáhají dětem a mladým 
lidem v obtížných životních situacích – v rodině, 
ve škole, s problémy v dospívání. Pomáhají jim 
situaci pochopit, poskytují jim poradenství a in-
formace potřebné pro řešení problému. Navíc 
vytvářejí pro děti a mladé lidi bezpečné pro-

středí, kde se cítí dobře. Po celé republice tuto 
službu využívá ročně několik desítek tisíc dětí. 
Služba je bezplatná a anonymní.
NZDM Terén funguje v Dobříši od roku 2008 a je 
zde pro děti a mladistvé ve věku od 11 do 18 let 
z Dobříše a blízkého okolí.
Za podporu děkujeme městu Dobříš, Minister-
stvu práce a sociálních věcí, Středočeskému 
kraji a Sociálnímu fondu regionu Brdy–Vltava. 
Ti všichni na chod zařízení přispívají.

Tým NZDM Terén

Co je nového na Strži?
Přijďte na návštěvu Památníku Karla Čapka! Ani 
během letních prázdnin jsme nezaháleli. Výsta-
va miniatur Jindřicha Ulricha, která doplňuje 
stálé expozice věnované Karlu Čapkovi, Fer-
dinandu Peroutkovi a Olze Scheinpfl ugové, je 
k vidění až do 28. září. Nenechte si ji ujít.
Novou tvář má i naše bistro, které jsme čerstvě vy-
malovali a vybavili novým venkovním nábytkem. 
Příjemný výlet můžete zakončit skvělou zrnko-
vou kávou, a pokud byste potřebovali zjistit, jaké 
bude počasí nebo v kolik vám jede nejbližší spoj, 
můžete se zdarma připojit na naši wi-fi .
Děkujeme Mgr. Alici Seidlové, která je dočasně 
pověřena řízením památníku.

Kolektiv zaměstnanců PKČ

Poděkování za nový 
chodník z Modřínové 
k Bobcatu
Rádi bychom touto cestou poděkovali společ-
nosti Doosan Bobcat Dobříš za skvělý přístup 
k místním obyvatelům a sousedům. Ještě před 
rozšířením závodu o administrativní centrum 
nás jako sousedy vedení podniku osobně in-
formovalo o tomto záměru, prezentovalo studii 
a  zajímalo se také o naše přání a požadavky. 
Chtěli jsme vybudovat chodník mezi ulicí Mod-
řínová a Pražská k Bobcatu a autobusové zastáv-
ce. Dále jsme si přáli plochu, kde bychom mohli 
v budoucnu sportovat, odpočívat na lavičkách 
a scházet se. Dnes jsou nový krásný chodník 
i plácek se vzrostlými stromy dokončené. Zvlášt-
ní poděkování patří panu Martinu Michálkovi 
z Bobcatu, který vše řídil a organizoval. 

Spolek Modřínová, Dobříš

5. benefi ční koncert 
– Tajemství korálků z klokočí 

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a řím-
skokatolická farnost zvou všechny příznivce 
krásné hudby na 5. benefi ční koncert pod ná-
zvem Tajemství korálků z klokočí, pořádaný 
v neděli 15. září 2019 od 19.00 hodin v koste-
le Nejsvětější Trojice v Dobříši.
Na koncertu zazní šest Růžencových sonát od 
Heinricha Ignaze Franze Bibera v podání hous-
listky Lucie Sedlákové Hůlové s doprovodem 
Jaroslava Tůmy na varhanní pozitiv. Uvedené 
sonáty budou proloženy varhanní hrou Jarosla-
va Tůmy (A. V. Michna, J. Tůma, J. S. Bach).  
Dobrovolné vstupné je určeno na projekt obno-
vy dobříšských varhan.
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I v novém školním roce  
se máte v Dobříšku na co těšit
Prázdniny skončily a Dobříšek čeká nový školní rok plný tradič-

ních i zcela nových kurzů. Uvidíte nás též na Zažít město jinak 14. září 
dopoledne v ulici Za Poštou. Neváhejte a přihlaste své děti nebo sebe 
spolu s námi. Na výtvarný ani taneční kurz nemusíte mít žádné před-
chozí zkušenosti. Stačí chuť naučit se něco nového. Máme nové webo-
vé stránky! Srdečné díky patří Anežce a Vlastě Pechových. Najdete na 
nich i přihlášky na všechny kurzy prostřednictvím rezervačního systému 
www dobrisek.cz.

Pokud se chcete aktivně podílet na dalším rozvoji Dobříšku, srdečně zve-
me na členskou schůzi dne 9. září 2019 od 17.00. 

Od září 2019 se můžete těšit na tyto nové kurzy pro děti – dívky 
i chlapce – i dospělé:
Hrátky s barvami a písmenky pro děti od 4 do 6 let – Út 16.00–17.00 
hod.
Výtvarný kroužek pro děti od 4 do 6 let s Lucií Nádvorníkovou, lektor-
kou keramiky. Zábavnou formou s pomocí barviček, pastelek a dalších vý-
tvarných materiálů budeme s dětmi procvičovat a výtvarně zpracovávat 
písmenka, čísla, říkanky i písničky, a zdokonalovat tak předškolní znalosti 
dětí.
Výtvarka pro děti od 6 let – Út 17.00–18.00 hod.
Taneční kurzy pro děti a dospělé 
Pod vedením zkušené lektorky tance a absolventky Duncan centre v Pra-
ze. Štěpána Mancová aktuálně učí ve studiu ELPÉ Příbram a zavítá do 
Dobříšku v těchto časech:
Taneční lekce pro děti od 4 do 6 let – Po 16.00–17.00 hod.
Taneční lekce pro děti od 7 do 10 let – Po 17.00–18.00 hod.
Taneční lekce pro dospělé – Po 18.00–19.00 hod.
Aerobik pro děti od 6 do 10 let – St 17.30–18.30 hod. (bude upřesně-
no). Vede Jana Dvořáková. Zábavnou nesoutěživou formou.
Rukodělné tvoření pro děti i dospělé: pletení, háčkování, drhání, vyší-
vání aj. pod vedení Michaely Černé:
Šikovné prsty  Po 16.00–18.00 hod.
Kulišárny junior – 1× za 3 týdny Po 16.00–18.00 hod. 
Kulišárny klasik – 1× za 3 týdny Po 17.00–18.30 hod.

Chlapci i muži jsou na všech lekcích vítáni.
 
Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny najdete na našem rezervač-
ním systému Webooker, odkaz přes webové stránky www.dobrisek.cz 
nebo na https://www.facebook.com/dobrisek, e-mail info@dobrisek.cz, 
adresa Na Nábřeží 1650, Dobříš. Telefon: 608 906 559, 603 199 265. 

Návštěva mistrů Evropy v rybolovu
Dne 15. července le-
tošního roku k nám 
do areálu ČRS, z.s., MO 
Dobříš v Trnové zavíta-
li čerství mistři Evropy 
v rybolovu z Maďarska 
společně s  vedením 
ÚSMP Praha.
Spolu s členy naší or-
ganizace jsme strávili 
v  příjemné atmosfé-
ře nezapomenutelné 
chvíle až do večerních 
hodin. Závodníci se s námi podělili nejen o sportovní zážitky a znalosti, ale 
seznámili nás s činností maďarských rybářů. Pozadu ve vyprávění nezůstali 
samozřejmě ani naši členové, vše bylo okořeněno perfektním tlumoče-
ním předsedy naší dozorčí komise panem O. Nemethem. K dokonalému 
porozumění pomáhala i oficiální překladatelka.
Díky společnému zájmu zde vznikla i některá osobní přátelství. Společně 
s ÚSMP Praha jsme se dohodli i na reciproční výměně našich nejmladších 
členů v letních táborech u nás i v Maďarsku.

S pozdravem „Petrův zdar“ Josef Hrabák, 
předseda MO ČRS Dobříš

Den bez obalu v knihovně
Klimatická změna je součástí našeho každodenního života, ale víme o ní 
jen málo. Proto bude hlavním tématem letošního Dne bez obalu. V úterý 
24. září se tak můžete těšit na program pro děti, přednášku O klimatu bez 
obalu, SWAP (výměnný bazar) a mnoho dalšího.
Přednášky O klimatu bez obalu se bude možné zúčastnit hned dvakrát – 
od 10.00 a od 19.00. Loňské sucho byl jen začátek. Planeta je v ekologické 
krizi a vědci se domnívají, že nás patrně čeká rychlé zhroucení klimatu, 
a čelíme tak velkému riziku. Je nejvyšší čas bavit se o klimatu.
Přednášet bude Arne Springorum z hnutí Extinction Rebellion (Rebe-
lie pro život). Na této přednášce probereme nejčerstvější vědecké po-
znatky o změnách klimatu a to, jaký vliv mohou mít na naši společnost 
a náš život. 
Celý program najdete na www.cajovnadobris.cz/denbezobalu.
Projekt je spolufinancován městem Dobříš formou veřejné finanční podpory.
Vstup zdarma.

Čajovna Dobříš v září
Jóga v čajovně (každé pondělí 20.00–21.30 a každou středu 19.30–
21.00). Začínáme v pondělí 2. září a ve středu 25. září. Vždy nás na začátku 
čeká zklidnění, stažení pozornosti dovnitř a práce s dechem, poté probí-
há cvičení a na závěr relaxace.
Meditační setkání dětí (středa 4. září 16.30–18.30). Meditace je vhodná 
pro děti ve věku 6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, empatie a pod-
poruje schopnost učit se novým věcem. Děti jsou klidnější a vyrovnanější. 
www.janaterapie.cz 
Čajovna v Prokopově zahradě v rámci akce Zažít město jinak (sobota 
14. září od 17.00). Přijďte si s námi dát čaj pod širým nebem. Těšit se mů-
žete na ochutnávku čajů a malé milé popovídání o čajích nad čaji. Čajov-
na bude zavřená, Prokopova zahrada je hned za rohem.
Živě z čajovny: Amelancha (čtvrtek 26. září od 19.00). Písničky Ame-
lanchy inspirují k nahlížení na zdánlivě běžné věci z různých nevšedních 
a zajímavých úhlů. Vytahují na povrch skryté myšlenky a pocity, a tím po-
máhají lidem objevit cestu k sobě samým. Vstupné dobrovolné.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, katerina@cajovnadobris.cz.

Kateřina Försterová

— partneři akce —

Investice do vztahu 
se vyplatí!

rozhovor jen ve dvou Jádrem večera je diskuse k tématu pouze vás dvou.
Příjemná hudba zajistí soukromí.

večeře při svíčkách U stolků pro dva, s dobrou večeří a  později s  kávou
a dezertem, se budete cítit jako na rande.

praktické prezentace Série osmi témat kurzů vychází z křesťanských principů
a je určena pro každý pár v dlouhodobém vztahu.

příjemná atmosféra Kurz vznikl v Anglii a dnes už probíhá ve 120 zemích
světa. V ČR se pořádá od roku 2004.

www.manzelskevecery.cz

kdy  kde

kontakt  cena

témata 
společný čas | řešení konfliktů | síla odpuštění | rodiče partnera 
dobrý sex | umění komunikace | pět jazyků lásky

7 nedělí 13.30–16.30
od 29. 9. 2019
hlaste se do 15. 9. 

Evangelická fara
Husova 1556

Dobříš

500 Kč na osobu pokrývá příručky, výzdobu,
7× dezert (oběd bude svépomocí)

608 771 002 (Katka)
katerina.vojk@seznam.cz
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Omluva
V posledním vydání Dobříšských listů jsme ve 
vzpomínce na pana Josefa Kalouse nedopatře-
ním uvedli chybné jméno. Rodině pana Kalouse 
i všem čtenářům se omlouváme.

Antický tábor světlušek

Skautský tábor 4. oddílu Varta Dobříš – Stroj času
Stejně jako každý rok, i letos jsme vyrazili na tá-
bor. Tentokrát jsme měli namířeno do Chanovic. 
Když jsme přišli do tábora, začaly se vybalovat 
věci. Po vybalování následoval oběd a sbírání 
dřeva. Druhý den jsme v dešti zahájili celotábo-
rovou hru Stroj času. Každý den jsme měli jednu 
etapu celotáborové hry. Plnili jsme různé úko-
ly a hráli hry. Naučili jsme se hrát lakros, střílet 
z luku nebo obarvit látku přírodními barvivy. 
Všichni jsme si také vyrobili voskovaný sáček 
a někteří z nás i vařič z plechovky. V půlce tábo-
ra se jelo do Horažďovic na výlet. Podívali jsme 
se do starého mlýna a něco si dali v cukrárně.  
Po volném čase, co jsme měli, jsme vyrazili do 
místního bazénu. Všem se tam moc líbilo. Na tá-
boře jsme také plnili Stezky a Nováčky. Hodně 
z nás splnilo celého Nováčka, ale jen dvě skaut-
ky a jeden skaut tento rok slibovali u slibového 
ohně. Předposlední den jsme měli vodní bitvu 
a  výlet, který zakončoval letošní téma tábora. 

Ve velkém vedru nakonec všichni došli zpátky 
do tábora. Poslední den jsme uklízeli všechny 
věci ze stanů a z kuchyně. Tábor jsme ukončili 
sejmutím vlajky ze stožáru a národní hymnou. 
Poté jsme se rozloučili a odjeli domů.

Pískle

Skautský tábor Vikingové

Na letošním táboře se děvčata z oddílu Minne-
haha proměnila v pravé vikingské ženy a po 
dobu čtrnácti dnů žila ve své osadě v hlubokých 
lesích u Podhorského rybníka. Poté, co všechna 
prošla rituálem u večerního ohně, kde popřála 

mužům z osady mnoho zdaru na dalekých ces-
tách, začalo jejich dobrodružství.
Bylo třeba naučit se mnoho vikingských doved-
ností a předvést jejich znalost. Stavba a plavba 
na vikingské lodi, malování obranných štítů 
a následný boj a plížení v lese. Ale nejen bojo-
vé dovednosti jsou třeba. Také znalosti léčivých 
rostlin, výroba lapačů snů a zkrášlování těla 
vlastnoručními šperky a různými účesy.
Vikingskou osadu si za svůj cíl vybrali trolové, 
kteří ji ukořistili a zabydleli se v ní. Naším úko-
lem proto bylo získat ji zpět a troly vyhnat. To se 
nám mohlo povést pouze s pomocí vikingských 
bohů, které jsme získaly na svou stranu.
Byl to tábor plný zážitků a krásných chvil, a my 
se už těšíme na příští rok. 

Za skautský oddíl Minnehaha Lucy 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínky
Dne 2. srpna 2019 uply-
nulo deset let, kdy nás na-
vždy opustil pan Vítězslav 
Kozohorský. 

Vzpomíná manželka, 
synové a příbuzní.

Dne 4. září 2019 uplyne 
rok od doby, kdy nás na-
vždy opustil náš kamarád, 
otec, děda a manžel, pan 
Jaroslav Kemr. Zachovej-
me mu vzpomínku. 

Manželka Vlasta.

V knize osudu bylo psáno, že snad už je čas odejít.
Zbyly jen sny, co mohly se ještě snít,
v půjčovně času však měli vyprodáno.

18. září 2019 uplyne 10 let 
od doby, kdy nás po těžké 
nemoci, ve věku nedoži-
tých 53 let, navždy opustil 
pan Viktor Bušík. Ten, kdo 
Tě měl rád, nikdy nezapo-
mene!

Tvoje rodina

Před čtyřmi roky, dne 22. září 2015, odešel do 
neznáma pan Jan Debnár. V našich myslích zů-
staly společně strávené hezké chvíle. 

Vzpomíná manželka Irena, děti Libor a Irena 
s rodinami, švagr Mirek a rodina na Slovensku.

Dne 29. září 2019 uplyne 
již 25 let, kdy nás opustil 
pan Vladimír Žižka. 

S láskou vzpomíná 
manželka, děti s rodinami 

a sestra s rodinou.

Poděkování
Děkuji všem přátelům za milá přání k mým 
95. narozeninám.

Přemysl Šmejkal.

Byla jsem na skautském táboře 
v Sázavě na 14 dní a tématem tábo-

ra bylo antické Řecko. Povím vám o dnech zde 
strávených. Ráno nás vedoucí probudili v sedm 
hodin, oblékli jsme se do plavek a šli do tůňky. 
Pak jsme si vzali normální oblečení a běželi jsme 
na snídani, protože jsme měli hlad. Poté násle-
dovala prohlídka pořádku, vedoucí nám prohlí-
želi stany, jestli je máme dobře uklizené. Šli jsme 
na ranní nástup, při kterém se vytahovala vlajka 
a zpívala se junácká hymna. Po nástupu jsme 
si buď mohli dělat, co jsme chtěli, nebo na nás 
zapískali, abychom šli k nim na nějaký zábavní 
program. Hráli jsme hry a pak byl oběd. Po obě-
dě jsme odpočívali a vyprávěli si. Po poledním 
klidu následoval další pestrý program, po něm 
večeře a po večeři večerní nástup. Zpívali jsme 
písničku, která se jmenovala Večerka, a stahova-
li jsme vlajku, abychom ukončili den. Následně 
jsme šli kousek do lesa a přečetli si pohádku, po 
které jsme šli spát. S výjimkou posledního ve-
čera. Konal se slibový oheň. Slibový se mu říká 
proto, že některé světlušky slibovaly, že budou 
dodržovat světluškovská pravidla. Po slibu jsme 
šli spát, a tím jsme ukončili náročný den.

Za 2. roj Lampyris Dobříš Zvídalka
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V týdnu mezi 7. a 13. červencem se v rakouském 
Dornbirnu na březích Bodamského jezera konala 
Světová gymnaestráda. Jde o největší nesoutěž-
ní přehlídku gymnastických sportů. Za  Českou 
republiku se jí zúčastnilo na 900 členů ve věko-
vém rozpětí od mládeže až po důchodce. Byli to 
členové ČGF, ČASPV a nejvíce bylo členů orga-
nizace Sokol. Tento svátek gymnastiky se koná 
vždy jednou za čtyři roky mezi olympiádami.
Výprav z celého světa bylo tolik, že jsme se sko-
ro nevešli na otevírací ceremoniál. A není divu 
– celkem 18 tisíc účastníků z pěti kontinentů, 
to už je pořádné množství. Nejvíce z Evropy, ale 
i z Arménie, Barbadosu, Fidži, Kolumbie, Malawi, 
Mosambiku, Nepálu, Paraguaye a Tongy.
Celý program SG zahrnoval zahajovací a závě-
rečné ceremoniály, národní vystoupení, skupi-
nová představení (pódiová vystoupení), vystou-
pení velkých skupin (hromadné skladby) a FIG 
Gala. Cvičila jsem hromadnou skladbu ČASPV 
– Gymnastický sen, se kterou jsme již vloni vy-
stoupili na sokolském sletu v Praze.
Sokolové měli také dvě hromadné skladby – 
Spolu (ČR a SK) a Borci. Celkem třikrát jsme vy-
stoupili na stadionu v Bregenzu. Dále nás repre-

zentovala dvě skupinová vystoupení ze Slovanu 
Praha a Špičková Opava a také Barvy z Trutnova. 
Každé vystoupení mohlo trvat nanejvýš 15 mi-
nut. Vystoupení skupin probíhalo každý den 
v osmi halách od 9.00 do 18.00,  celý den se tedy 
bylo na co dívat.
Každá národní delegace se postarala o originali-
tu – žádná dvě vystoupení nebyla stejná. Ta nej-
lepší byla vybrána na FIG Gala, což je přehlídka 
těch nejnápaditějších gymnastických skladeb, 
choreografi e, nářadí, náčiní a dokonalosti před-
vedení.
Zaujali mě Japonci, kteří cvičili se zvláštní 
látkou, která se trhnutím vznesla a držela ve 
vzduchu jen tak. Izraelky použily zase ohebné 
ventilační potrubí. Nedá se to popsat, musí se 
to vidět! Na webu www.gymfed.cz/vseobecna-
-gymnastika/ najdete zkrácené záznamy.
Pochvalu také zaslouží organizace – od ubyto-
vání (ve školách jedenácti měst) až po dopravu. 
Volné chvíle jsme využili na výlety do Lichten-
štejnska a Německa. Staralo se o nás 8 tisíc dob-
rovolníků, kteří měli na závěrečném ceremoni-
álu také své vystoupení. Všichni byli moc milí 
a ochotní. 

ČR se zúčastňuje teprve od roku 1995, i když 
1.  SG byla již v roce 1953. Pro mě osobně to 
byl veliký a těžko popsatelný zážitek. Z Dobříše 
jsem byla sama, ale doufám, že se ke mně ně-
kdo z vás na příští 17. světovou gymnaestrádu 
do Amsterdamu připojíte.

Jitka Holcová

Prázdniny jsou za námi a s nimi i tábory a spor-
tovní soustředění, které sokolové během prázd-
nin pořádali, a tak začínáme zase cvičit. Cvičení 
bude zahájeno v prvním zářijovém týdnu od 
2.  9. 2019. Oddíly, které začnou cvičit pozdě-
ji, informaci s předstihem zveřejní. Nabídka 
cvičení je v Sokole opět pestrá: aerobik, rope 
skipping, tancování, fl orbal, volejbal, nohejbal, 
zdravotní cvičení, box, šipky a také všestrannost 
pro děti. Více informací o jednotlivých oddílech 
se dozvíte na našich webových stránkách www.
sokoldobris.cz, na facebooku https://www.face-
book.com/TJSokolDobris/ nebo na nástěnce, 
která visí na sokolovně.

Září bude nabité
Oddíly batolátek a předškolátek se zapojí do 
projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se 
zvířátky. Již tradičně se zúčastníme sokolských 
akcí Sokol spolu v pohybu a Noc sokoloven.
V sobotu 14. září od 10.00 do 12.00 se Sokol 
zapojí do akce Zažít město jinak. Zavítejte 
do sokolovny i se svými ratolestmi a překonej-
te opičí dráhu. Tímto zároveň odstartujeme 
Týden otevřených dveří, který bude trvat od 
14. do 20. září. Přijďte si nezávazně a zdarma 
zacvičit do sokolovny a vyzkoušet si nejrůznější 
pohybové aktivity, hry a sporty. Chybět nebude-
me ani při akci Dobří(š) v pohybu.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová

Hurá zase do sokolovny Program utkání 
MFK Dobříš 
na září 2019

Muži A
31. 8. sobota 17.00 Česká Lípa – MFK Dobříš 
7. 9. sobota 17.00 MFK Dobříš – Chomutov
14. 9. sobota 16.30 MFK Dobříš – SK Kladno
21. 9. sobota 17.00 Souš – MFK Dobříš
28. 9. sobota 16.00 MFK Dobříš – T. Rakovník

Muži B
1. 9. neděle 17.00 Dal. Dušníky – MFK Dobříš B 
8. 9. neděle 17.00 MFK Dobříš B – Černolice
15. 9. neděle 16.30 Sedlčany B – MFK Dobříš B 
22. 9. neděle 16.30 MFK Dobříš B – Rožmitál p. T.
29. 9. neděle 16.00 MFK Dobříš B – Tlustice

Dorost starší (mladší)
7. 9. sobota 10.15 (12.30) 
 MFK Dobříš – T. Rakovník (hř. Pičín) 
21. 9. sobota 10.15 (12.30) 
 MFK Dobříš – Povltavská f. a.

Žáci starší (mladší)
1. 9. neděle 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Vestec
11. 9. středa 17.00 (18.40) 
 MFK Dobříš – T. Rakovník
15. 9. neděle 10.15 (11.55) 
 MFK Dobříš – Slaný

Změna programu vyhrazena. 
Sledujte vývěsku na Komenského náměstí 
a stránky www.mfkdobris.cz.

Přijďte povzbudit naše hráče! 
Děkujeme za podporu!

Strhující zážitky naší účastnice 16. světové gymnaestrády 
od Bodamského jezera
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Letošní nabídka sportovních kurzů  
pro děti v Aerobik studiu Orel Dobříš 
přináší osvědčené i nové lekce

Aerobik studio Orel Dobříš startuje v září již 16. sezónu. Pro děti jsme opět připravili jednu z nejšir-
ších nabídek sportovních kurzů pro děti v Dobříši – a nechybí ani úplné novinky. 
Na pravidelné cvičení k nám můžete přihlásit děti už od 1 roku.
Přihlásit děti můžete v rámci zápisů, které probíhají od pondělí 2. září do čtvrtka 5. září 2019 
vždy od 14.00 do 18.00 hod. na recepci ASOD v budově orlovny, na adrese 28. října 451 v Dobříši 
(za Penny Marketem, blízko budovy Policie ČR).
V rámci oslav 15 let Aerobik studia Orel Dobříš vás zveme na Týden otevřených dveří a cvičení 
zdarma. Od 9. do 15. září si můžete vyzkoušet jakýkoli dětský kurz z našeho rozvrhu.

Nabídka dětských sportovních kurzů pro školní rok 2019/2020

Kurz věk den čas
BATOLÁTKA ST 1–3 ROKY ST 09.30
BATOLÁTKA ČT 1–3 ROKY ČT 09.30
BATOLÁTKA PÁ 1–3 ROKY PÁ 09.30
DĚTI NA STARTU – ŠKOLIČKA 3–4 ROKY ST 15.00
DĚTI NA STARTU – PŘEDŠKOLÁČCI 4–6 LET ST 16.00
DĚTI NA STARTU – ŠKOLÁCI 6–9 LET ST 17.00
MINI AEROBIK + STEP AEROBIK 5–8 LET ČT 16.00
BALET A MODERNÍ TANEC 5–11 LET ST 16.00
BŘIŠNÍ TANCE 5–12 LET ST 15.00
DĚTSKÁ JÓGA 6–10 LET ČT 15.00
GYMNASTIKA 6–11 LET PO 13.30
AKROBATICKÁ GYMNASTIKA 6–14 LET ST 14.00
HOOPING (obruče) 7–12 LET ÚT 14.45
DĚTSKÝ AEROBIK + STEP AEROBIK 8–14 LET ST 17.00
MTV DANCE 9–14 LET PO 15.45
ZUMBA & DANCE 9–14 LET ÚT 17.00
FITNESS TRÉNINK (bosu, TRX) 10–16 LET ČT 17.00
ZÁVODNÍ PŘÍPRAVKA OD 5 LET PO, ČT 14.30, 15.15
ZÁVODNÍ ZUMBA TEAM DĚTI 8–14 LET PO 17.00

Podrobné informace k jednotlivým dětským kurzům naleznete na našich internetových strán-
kách www.aerobikdobris.cz nebo na oficiálním facebooku a instagramu ASOD.

Tým ASOD

Gymnastika Dobříš, z.s. 
Od kotoulu k saltu 

Gymnastické lekce pro zájemce od 18 let.
Začínáme 2. října 2019 a pokračujeme  

do 29. ledna 2020.

Kde: malá tělocvična 1. ZŠ
Kdy: středa od 18.00 do 19.30

Cena: 4 000 Kč za 15 lekcí 

Počet omezen na 12 míst.
Přihlášky přes www.gymnastika-dobris.cz.

Tělocvična Rukavice 
rozšiřuje aktivity
Již druhým rokem fungují tradiční dobříšské 
kurzy izraelské sebeobrany v tělocvičně v areá-
lu rukavičkářských závodů na Dobříši-Větrníku. 
Tréninky vede jediný český master teacher, in-
struktor Michal Janoušek alias Instruktor Mike 
a  jeho tým trenérů a trenérek. To vše probíhá 
pod hlavičkou organizace KAPAP CZECH.
V tělocvičně Rukavice se od září otevřou nové 
pravidelné tréninky celkem tří bojových stylů 
– izraelské sebeobrany KAPAP, japonské sebe-
obrany KYUSHO založené na tlakových bodech 
a filipínského bojového umění ESCRIMA aneb 
boje nožem a tyčí. 
Primární činností tělocvičny je výcvik izraelské 
sebeobrany KAPAP. V novém školním roce oteví-
ráme kurzy dětské sebeobrany KAPAP KIDS pro 
předškoláky ve věku 4–6 let (pondělí a středa 
16.00–17.00); pro školáky ve věku 7–13 let (pon-
dělí a středa 17.00–18.00); pro školáky pokroči-
lé, kteří již minimálně rok cvičí a mají splněny 
technické zkoušky; a také tréninky KAPAP pro 
dospělé a mládež od 14 let věku (pondělí a stře-
da 19.00–20.30). Pro zájemce o kondiční cvičení 
budeme od října 2019 mimořádně otvírat i vý-
cviky kruhových tréninků COMBAT FITNESS kaž-
dé pondělí a středu od 20.30 do 21.15. 
Japonská sebeobrana KYUSHO je fyzicky a kon-
dičně méně náročná a je vhodná pro méně po-
hyblivé či starší lidi. Ostatně náš nejstarší cviče-
nec z minulého školního roku má 80 let a chodil 
pravidelně po celý rok.
Nábory do všech věkových skupin KAPAP 
a KYUSHO pro dospělé proběhnou v pondělí 
16. září 2019 v tomto časovém pořadí: 
– 16.00–16.55 – nábor KAPAP KIDS 
 – předškoláci (4–6 let)
– 17.00–17.55 – nábor KAPAP KIDS 
 – školáci (7–13 let)
– 18.00–18.55 – nábor sebeobrany KUYSHO 

(18–99 let)
– 19.00–20.30 – nábor izraelské sebeobrany 

KAPAP (14–99 let)
Nábor na filipínskou ESCRIMU proběhne v pátek 
20. září od 17.00; tréninky budou probíhat každý 
pátek v čase 17.00–18.00.
Od října plánujeme opět bezplatné kurzy sebe-
obrany pro ženy, které měly v minulém roce ob-
rovský ohlas na Dobříšsku i Příbramsku. I letos 
nás tedy čeká pásmo šesti tematických kurzů – 
od října 2019 do března 2020.
Pro všechny informace sledujte naše webové 
stránky KAPAP CZECH (www.kapap-czech.cz) 
nebo naše facebookové stránky Tělocvična Ru-
kavice – KAPAP Dobříš. Těšíme se, že se potkáme 
v novém školním roce na tréninku či semináři.

Příměstský tábor? Za rok určitě zas! 
Respektovat jeden druhého a učit se komunikaci v kolektivu má smysl. Platí to zvláště dnes, 
kdy děti od útlého věku nezřídka vyrůstají s počítači, mobily a dalšími elektronickými hračkami, 
zatímco postrádají kontakt se svými vrstevníky, zvláště v době prázdnin. Město Dobříš proto 
v druhé polovině července zajistilo již druhý ročník příměstského tábora. Týdenní sociálně-
terapeutický program přinesl dětem opět výjimečné zážitky, na které se nezapomíná.

Tentokrát se v táborové zázemí díky vstřícnosti 
paní ředitelky proměnila oranžová třída 4. MŠ 
Fričova. Přilehlá zahrada nabídla malým tábor-
níkům prostor pro sportovní aktivity, které se 
střídaly s  tvůrčí činností, rozvíjející dětskou 
zručnost a fantazii. A co by to bylo za tábor bez 

výletu? Vděčným cílem se pak ukázala být Di-
noPark ZOO v Plzni. Nesměla chybět ani dob-
rodružná výprava na služebnu městské policie, 
kde měly děti příležitost seznámit se s prací 
strážníků a prozkoumat jejich pracovní výba-
vu. Malí návštěvníci dostali možnost vyzkoušet 
si balistické vesty, jak se pracuje s tyčí na od-
chyt volně pobíhajících zvířat nebo jak funguje 
automatický externí defibrilátor. Na obvodní 
služebně Policie ČR v Dobříši se také dozvěděli, 
jak se sbírají biologické stopy, kdy se používá 
zastavovací pás nebo proč mají policisté dlou-
hé zbraně.
Zážitky z tábora bude účastníkům připomínat 
několik drobných suvenýrů. Podle názoru sa-
motných dětí bylo vše super a příští rok rády 
přijdou znovu.

Strž. Bc. Václav Svoboda, 
manažer prevence kriminality



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 15

Z práce Městské policie Dobříš za červen a červenec 2019

7. 6. v 19.36 hod. se na ubytovně Sluníčko 
strhla rvačka. Strážníci v součinnosti s Policií 
ČR zamezili jejímu pokračování. K podobnému 
incidentu došlo i dne 15. 6. v 18.19 hod. Jeden 
ze dvou zúčastněných nájemníků utrpěl zra-
nění v obličeji a byl odvezen rychlou záchran-
nou službou do nemocnice v Příbrami. Případ 
převzala Policie ČR.
8. 6. v 5.20 hod. došlo k fyzickému napadení na 
Mírovém náměstí před místní restaurací. Muž 
(ročník 1985) byl neznámou osobou opakovaně 
udeřen pěstí do obličeje. Rychlá záchranná služ-
ba jej odvezla do nemocnice. Napadený muž 
nebyl – v důsledku zjevné silné opilosti – scho-
pen podstoupit dechovou zkoušku.
15. 6. v 17.45 hod. před obchodním domem Lidl. 
Hlídka si povšimla psa zavřeného v zaparkova-
ném autě. Majitelka psa byla v součinnosti s Policií 
ČR nalezena v prodejně a poučena. Stačí několik 
málo minut, aby teplota ve vozidle odstaveném 
na přímém slunci dosáhla výše, která je životu 
nebezpečná – nejen pro domácí mazlíčky.

3. 7. ve 22.55 hod. byl nalezen zmatený muž 
(ročník 1940, z Prahy). Spletl si autobus a na-
sedl do jiného, z nějž vystoupil v Dobříši. Ná-
hodná kolemjdoucí jej doprovodila za strážníky 
městské policie, kteří kontaktovali syna. Ten si 
pro svého otce přijel.
3. 7. v 0.15 hod. zasáhla Městská policie Dobříš 
společně s hlídkou Policie ČR při rvačce několi-
ka osob na Mírovém náměstí.
3. 7. mezi 1.30 a 5 hod. došlo k ozbrojenému 
přepadení benzinové čerpací stanice v Dobříši. 
Pachatel na obsluhu namířil krátkou střelnou 
zbraň a požadoval vydání finanční hotovosti, při-
čemž ohrožoval i jednoho ze zákazníků. Krimina-
listům se v součinnosti s městskou policií podaři-
lo pachatele po necelém týdnu dopadnout.
7. 7. v 0.50 hod. byl zjištěn muž, který usnul na 
chodníku před zámkem. Když hlídka muže 
probudila, zjistila, že není zraněný, jen unavený. 
Byl schopen odejít domů.
23. 7. ve 14 hod. v oblasti Nad Prachandou 
oznámil majitel nemovitosti, že má na zahradě 

hada. Jednalo se o zmiji, kterou strážníci od-
chytli a na Kodetce vypustili do volné přírody. 
26. 7. ve 12 hod. byla z drogerie na Mírovém 
náměstí oznámena krádež parfému, k níž do-
šlo předchozího dne. Na základě kamerového 
záznamu byl zjištěn policii již známý muž, který 
se dopouští krádeží opakovaně. Pro podezření 
z trestného činu byla věc předána Policii ČR. 

Ve správě Městské policie Dobříš jsou také 
ztráty a nálezy. V období mezi 1. lednem 
a  8.  srpnem letošního roku bylo evidováno 
101 nálezů, z toho bylo majitelům vráceno 
76  předmětů. Mezi nalezenými věcmi jsou 
mobilní telefony, jízdní kola, svazky klíčů, ho-
dinky, brýle, batohy, kočárek, kufr a další před-
měty. Strážníci Městské policie Dobříš rádi po-
mohou při jejich navrácení.

Redakčně kráceno.

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

Pozvánka 
Zveme občany naší obce na 6. veřejné za-
sedání zastupitelstva obce Stará Huť, které 
se koná v pondělí dne 9. 9. 2019 od 18.00 
hod. v obřadní síni obecního úřadu.

Inzerát
Přijmeme pracovníka na HPP na úklid ve-
řejného prostranství a údržbové práce pro 
obec Stará Huť. Podrobné informace v kan-
celáři obecního úřadu.

Nebezpečný odpad

Svoz z parkoviště před obecním úřadem pro-
běhne 14. 9. 2019 v době od 9.19 do 9.34 
hod. Dále pak 19. 10. 2019 od 13.05 do 
13.30 hod.

Program KD Stará Huť

Seznam dosud naplánovaných akcí do konce roku 2019
 11. 10. 2019 19.00 hod. Tatarák Na Ex! Stand up comedy Milana Šteindlera *
 18. 10. 2019 19.30 hod. Lucky Voice Band Pražský smíšený pěvecký sbor **
  9. 11. 2019 20.00 hod. WOHNOUT Máme na míň Tour *
 24. 11. 2019 15.00 hod. Štístko a Poupěnka  Ať žijí pohádky! *
  6. 12. 2019 19.00 hod. Jakub Smolík  Vánoční koncert *
 18. 12. 2019 18.00 hod. Rybova mše Vepřekův sbor Příbram **
*Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz a v prodejně KORUNA ve Staré Huti.
** Předprodej vstupenek v kanceláři obecního úřadu Stará Huť 

Den Seniorů

Dne 1. 10. 2019 oslaví všichni senioři svůj 
den. Přejeme všem hodně zdraví a hodně 
elánu. 

Klub důchodců
Klub důchodců pořádá v úterý 17. září 2019 zá-
jezd do Klášterce na Ohří. Navštívíme zámek a to-
várnu na výrobu porcelánu. Odjezd je v 7 hod. 
od kapličky. Přihlášky přijímá každý čtvrtek  
od 15 do 16 hod. pí. Drozdová v klubovně OÚ. 
Poplatek činí pro členy 200 Kč, ostatní 350 Kč.

Blahopřání
V měsíci září oslaví své životní jubileum paní  
Marie Dvorská a Věra Červenková a pánové  
Josef Štádler a Karel Svoboda.

Srdečně blahopřejeme!

Dne 16. srpna 2019 oslavili 50 let společného 
života manželé Vlasta a Josef Mikyskovi.

Poděkování

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti, jmenovitě 
paní Anně Pechanové a paní Lence Kubátové, 
za gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Josef Novák

Děkuji OÚ za milou návštěvu a dárek, který 
mne potěšil. Zároveň děkuji Klubu důchodců 
za blahopřání a dárek k narozeninám.

Pavel Němec

V srpnu jsem se dožila svých 75. narozenin. 
S kytičkou a dárečkem mi přišly popřát zá-
stupkyně OÚ a SPOZ paní Anička Pechanová 
a Jaruška Koudelková. Děkuji jim. Též děkuji 
i ostatním gratulantům. Vše mě mile potěšilo, 
díky. 

Marie Zárubová

Děkuji zástupcům OÚ a SPOZ pí. J. Němcové 
a A. Pechanové za blahopřání a dárek k mým 
narozeninám. Je milé poznání, že naši obecní 
zastupitelé mají zájem o život svých nejstar-
ších spoluobčanů.

Jaroslava Helebrantová

Jménem celé rodiny děkujeme všem, kteří 
se přišli naposledy rozloučit s paní Milenou  
Bláhovou. Děkujeme též za květinové dary 
a projevy účasti.

Rodina Bláhova a Kadeřábkova

Chci poděkovat všem přátelům, známým a sou-
sedům za projevenou soustrast nad úmrtím 
pana Bohuslava Kouly. 

Za celou rodinu manželka Jaroslava Koulová

Vzpomínka
Se zármutkem jsme v srpnu přijali zprávu, že 
nás opustil pan Bohuslav Koula. Na tři desítky 
let působil jako poslanec a zastupitel, v průbě-
hu let byl členem finanční a stavební (technic-
ké) komise, po určitou dobu jejím předsedou. 
V letech 2000–2006 zastával funkci mís-
tostarosty obce. Byl to pracovitý, svědomitý 
a ochotný člověk s klidným a rozvážným jed-
náním. Velkou měrou se svým vztahem k obci, 
k práci, kterou zde vykonal, zapsal do kroniky 
obce Stará Huť. Za jeho obětavou práci mu pa-
tří velký dík a uznání. 

Petr Dragoun, starosta

5. srpna to bylo 25 let, co tra-
gicky odešel můj syn Roman 
Rückl. 

Stále vzpomíná 
máma Květa 
a celá rodina

Soutěž v požárním útoku 
V sobotu 10. 8. 2019 se konala tradiční soutěž 
v požárním útoku. Letošní ročník byl výjimečný 
nejen účastí soutěžících – 14 dětských týmů, 
12 týmů mužů a 9 týmů žen, ale také počasím. 
Část dětské soutěže se stihla odehrát bez deště, 
ale pak již zbytek dne jen více či méně pršelo. 
Obdiv patří jak organizátorskému týmu staro-
huťských dobrovolných hasičů, tak všem účast-

níkům, kteří se dokázali poprat s nepříznivými 
podmínkami. Ovšem díky patří i divákům, kteří 
se nenechali odradit a přišli svůj tým podpořit. 

Výsledky tohoto náročného dne jsou:
Muži – 1. Skalice, 2. Mezné, 3. Lhotka, 8. Stará 
Huť; Ženy – 1. Martinice, 2. Kňovice, 3. Dobříš, 
5. Stará Huť.

Padesát let už jste spolu,
půl století jídáte u jednoho stolu.

Dneska máte velký den,
přejeme Vám k němu jen

hodně zdraví, lásky, štěstí,
k tomu držíme Vám pěsti.

Synové a dcery s rodinami

Postrádáte nějaké informace ve zpravo-
daji Nový směr? Kontaktujte nás. 
Obec Stará Huť, Karla Čapka 430,  

262 02 Stará Huť,  
tel.: 318 522 269, www.starahut.eu
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Svátek barevného listí

Svátek barevného listí proběhne letos v Pa-
mátníku Karla Čapka 28. 9. od 14. 00 hodin.
Program:
– dernisáž výstavy malíře a ilustrátora Jin-

dřicha Ulricha, který svoji inspiraci nachází 
v historii, zejména v 18. st. 

 Jeho díla jsou zastoupena v mnoha sbír-
kách po celém světě.

– hudba: Petra Ernyei trio

Fotbal

8. 9. 17.00 hod. TJ Sokol Daleké Dušníky  
 – TJ Stará Huť 
14. 9. 16.30 hod. TJ Stará Huť – FC Višňová
21. 9. 10.15 hod. TJ Sokol Pičín – TJ Stará Huť
28. 9. 16.30 hod.  TJ Stará Huť – TJ Sokol Drahlín

Tak se hoďte do gala, sezona nám začala.
Se soupeřem nechceme se párat,
do branky mu góly budem dávat.

Národní házená ve Staré Huti – podzim 2019

Program utkání oblastního přeboru
V novém ročníku přeboru Středočeské oblasti 2019/20 bude mít oddíl NH zastoupení 8 družstev 
v 7 kategoriích. Stoupající počet mládežnických družstev je důkazem většího zájmu dětí o národní 
házenou a to i díky úspěchům žaček na mistrovství republiky.
Srdečně vás zveme v sobotu 7. 9. 2019 od 9 hod. na slavnostně laděné sportovní dopoledne na 
házenkářském hřišti, kde budou oceněny naše Mistryně ČR pro roky 2018 a 2019 za účasti zástup-
ců vedení obce a TJ Stará Huť, z.s. 
První zápas bude výjimečný tím, že po letech půstu sehraje své první utkání nově sestavené druž-
stvo mladších žáků. Pak dojde k zajímavému duelu družstev A – B starších žákyň, ve kterém 
nastoupí proti sobě letošní a loňské mistryně republiky! Vaše přítomnost bude i poděkováním 
našim děvčatům a trenérské dvojici manželů Peškových za výborné výkony a reprezentaci Staré 
Huti. Zároveň se během dopoledne představí hráči přípravky. Ti by měli sehrát během letošní se-
zony několik turnajů.
Podrobné informace o všech zápasech podzimní části soutěží, trénincích a další činnosti oddílu, 
najdete na webových stránkách oddílu hazenastarahut.mozello.cz.

j.s.

Program utkání hraných na hřišti ve Staré Huti, na která jste všichni srdečně zváni:

Setkání jubilantů 

Jako každý rok připravujeme na podzim, kon-
krétně v sobotu 5. října 2019 od 14.00 hod. 
slavnostní setkání jubilantů, kteří se v letošním 
roce dožívají životního jubilea 60, ve Staré Huti 
se narodili a strávili zde své mládí, ale také ty, 
kteří mají své kořeny jinde, Stará Huť se jim 
stala novým domovem a oni se stali našimi 
spoluobčany.

datum soupeř muži
mladší 

žáci
koeduci

mladší 
žákyně

starší  
žákyně A

starší 
žákyně B

doros-
tenky

ženy

7. 9. 2019
Stará Huť A–B 10.00 10.00

Podlázky 9.00

8. 9. 2019
Bakov / turnaj 10.00

Březno 12.10

21. 9. 2019 Spoje Praha 8.30 13.00 10.50 11.55 9.45 14.05 15.20

5. 10. 2019
Březno 8.30 10.40 9.35 11.45 12.50 14.05

Chomutov 15.20

19. 10. 2019
Modřany 9.00 11.20 14.45 13.30

Modřany B 10.15 12.25

20. 10. 2019 Modřany A 10.00 11.30

Pouťové posezení

Letošní pouťové posezení v kulturním domě 
přilákalo mnoho návštěvníků. Všichni si užili 
při písničkách kapely Kamarádi pod vedením 
p. Šťastného. Tímto děkujeme nejen jemu, ale 
i pánům Libickému, Budkovi a Bedřichovi za 
příjemně strávené odpoledne s hudbou i tan-
cem. Panu Váňovi pak velké díky za celebrová-
ní Bohoslužby Slova. A nemalé díky patří i paní 
Padevětové za péči o naši kapličku.

Zápasy přípravek hrané  
ve Staré Huti
Mladší přípravka
15. 9. 10.00 TJ St. Huť – TJ Slavoj Obecnice
18. 9. 17.00 TJ Stará Huť – TJ Podlesí 
29. 9. 10.00 TJ Stará Huť – SK Spartak 
   Příbram

Starší přípravka
7. 9. 9.00 TJ St. Huť – TJ TATRAN Sedlčany
21. 9. 9.00 TJ Stará Huť – MFK Dobříš B
28. 9. 9.00 TJ Stará Huť – SK Nový Knín

Mladší žáci
15. 9.  10.00 TJ Stará Huť – TJ SK Nová Ves
6. 10. 10.00 TJ Stará Huť – TJ Rosovice 

Poděkování

Děkujeme starohuťským dobrovolným ha-
sičům i dobříšské jednotce za obětavost, se 
kterou zasáhli při likvidaci škod způsobených 
extrémními srážkami 1. 9. 2019. Ačkoliv ná-
sledky nebyly naštěstí tak devastující, jako v ji-
ných okolních obcích, přesto působí ochota 
a  vstřícnost našich kluků jako obrovská psy-
chická podpora všem postiženým.

Obec Stará Huť






















