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Dobříš je Obec přátelská 
rodině

Město Dobříš získalo za činnost 
Městské knihovny Dobříš 1. mís-
to v soutěži „Obec přátelská 
rodině a  seniorům“, a to ve své 
III. kategorii od 3001 do 10 000 
obyvatel. Cenu vyhlašuje již je-
denáctým rokem Ministerstvo 
práce a sociálních věcí ve spolu-
práci s odbornými orgány veřej-
né správy. S oceněním je spojena 
dotace ve výši 898 750 Kč určená 
na činnost knihovny.

Aktivity a události pořádané 
knihovnou lze rozdělit do ná-
sledujících skupin:
1. Pro nejmenší, rodiče a praro-

diče (Knihomrně, Chvíle pro 
pohádku, Pasování prvňáč-
ků, Výtvarné dílny s Jíťou, 
Piknikový knižní bazar);

2. Rodinné akce (Den pro dítě 
s  knihou, Můj přítel knihov-
na, Šance na fajn odpoled-
ne, Pevnost Bojajár, Ať žije 
rodina);

3. Pro rodiny s dětmi každého 
věku (BOoK con: Fantasy ví-
kend v knihovně, Dny poe-
zie: počmárej si svou knihov-
nu, Slam poetry, Komiksový 
průvodce Dobříší);

4. Prázdninové události (Pří-
městský minitábor s knihou, 
Podzimní minitábor);

5. Aktivně v jakémkoli věku 
(Virtuální univerzita třetího 
věku, Jazykové vzdělávání 
v  jakémkoli věku, Trénování 
paměti, Noc literatury).

pokračování na straně 4

Oldřich Průša: kronikář, archivář a čestný občan Dobříše
Po pětadvaceti letech odchází do výslužby pan Oldřich Průša, kronikář a archivář města Dobříše. Radě města 
předložil 22. července 2019 Kroniku města Dobříše za rok 2018. Rada ve svém vyjádření vyslovila poděkování za 
vzorně odváděnou dlouholetou kronikářskou činnost a zároveň jednomyslně přijala usnesení, ve kterém dopo-
ručuje zastupitelstvu města udělit panu Oldřichu Průšovi čestné občanství.
Zastupitelstvo tak učinilo slavnostním aktem na svém zasedání dne 12. září 2019. Za velký kus práce, kterou pro 
město vykonal, patří panu Průšovi velký dík a uznání.
Čestné občanství města Dobříše bylo po roce 1989 uděleno zatím pouze jednou, a to v roce 2006 panu Ing. Petru 
Hermannovi.

Nový systém svozu odpadů vstupuje do další etapy
Od 1. října 2019 platí obecně zá-
vazná vyhláška č. 4/2019, která 
upravuje nakládání s odpadem 
v Dobříši. Nová úprava předpoklá-
dá, že všechny zvláštní sběrné ná-
doby budou označeny permanent-
ním čárovým/QR kódem, pomocí 
něhož budou pracovníci svozové 
společnosti načítat množství vy-
produkovaného odpadu.
Pokud vaše nádoba na směsný 
komunální odpad není na konci 
září 2019 označena kódem (který 
je umístěn zezadu popelnice, pod 
pantem), nebo si během roku poří-

díte novou popelnici, permanentní 
kód si můžete vyzvednout u paní 
Sylvy Řehákové na městském úřadě.
Od 1. října 2019 začnou zaměstnan-
ci svozové firmy načítat při svozu 
označené popelnice a pytle. Popel-
nici se směsným odpadem můžete 

dávat ke svozu dle harmonogramu 
svozu – až po jejím zaplnění. Pokud 
máte popelnici stále na ulici, je nut-
né ji označit na viditelném místě 
„nesvážet“. Načte se vám pouze ak-
tuální výsyp, a tedy ušetříte. 

pokračování na straně 2

Upozorňujeme občany, kteří vyplnili odpadový dotazník v novém systému 
MESOH, aby si zkontrolovali také potvrzení Inventury stanoviště pro možnost 
získání všech bonusů. V Inventuře stanoviště si stačí zkontrolovat osoby 
na stanovišti a čárový kód nádoby na směsný komunální odpad.
(Při evidenci by například mohlo dojít k přehození nádob například 
se sousedy, a tak budeme rádi, když naši evidenci pro jistotu zkontrolujete.)

Oznámení
Ve čtvrtek 31. října 2019 bude 
Městský úřad Dobříš po celý den 
uzavřen z technických důvodů. 
Děkujeme všem občanům za 
pochopení. 

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí



2� DOBŘÍŠSKÉ�LISTY

Nový systém svozu odpadů vstupuje 
do další etapy 
pokračování z titulní strany
Cena za svoz odpadů bude stanovena do prosin-
ce 2019. Na základě vyhodnocení pilotního ob-
dobí (říjen až listopad) bude stanovena hodnota 
EKO bodu, které můžete získat za: 
1. třídění odpadů; 
2. efektivní využívání nádob a pytlů; 
3. snižování produkce odpadů; 
4. kompostování.

Je na zodpovědnosti každého z nás, jak (ne)eko-
logicky naložíme se svým odpadem. 
Děkujeme, že třídíte.

(red)

Tvoříme Dobříš 2019 má vítěze

V pátek 13. září 2019 ve 22.00 hodin bylo ukončeno hlasování v projektu Tvoříme Dobříš 2019, 
které probíhalo od 15. srpna 2019. Vítězný projekt byl vyhlášen oficiálně v sobotu 14. září 2019 
v 9.00 hodin během Dobříšských regionálních trhů a akce Zažít město jinak. Je jím „Venkovní posi-
lovna v Lipkách“ s rovnými 100 hlasy. Celkem hlasovalo 324 účastníků.

Výsledky hlasování: 
 1. Venkovní posilovna v Lipkách 100 hlasů
 2. Odpadkové koše (plasty, papír, hliník) + vzdělávací informace 85
 3. Osazení lavičky a veřejného osvětlení v Husově parčíku 56
 4. Vybudování 2 ks veřejných pítek 48
 5. Lavičky na pěší trasy v okolí Dobříše 45
 6. Venkovní kompostéry  37
 7. Revitalizace Prokopovy zahrady a oprava infotabulí 34
 8. Doplnění hracích prvků na dětské hřiště v ul. B. Němcové 32
 9. Venkovní posilovna pro náctileté 29
 10. Fitpark na Dukelském náměstí nejen pro seniory 18
 11. Kryté posezení – Altán  –42

Rada města Dobříše na svém jednání dne 16. září 2019 formálně odsouhlasila vítězný projekt nulté-
ho ročníku participativního rozpočtování – venkovní posilovnu v Lipkách. V rozpočtu města je na ni 
vyčleněno 100 tisíc Kč; rada města projekt zadala k realizaci odboru místního rozvoje.
Zároveň vyjádřila spokojenost s průběhem akce i s počtem hlasujících a pro rok 2020 počítá s navý-
šením finančních prostředků pro participativní rozpočet Tvoříme Dobříš 2020. Rada města nevylu-
čuje případnou podporu dalších návrhů, které letos neuspěly, z městského rozpočtu v příštím roce, 
zejména s ohledem na další nejvyšší počet získaných hlasů.
Závěrem patří velký dík všem předkladatelům projektů za jejich skvělé prezentace při veřejném 
představování dne 10. září 2019 a v neposlední řadě také všem hlasujícím, kteří projevili o tento 
projekt zájem. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21
Mirek Sochor, radní a koordinátor projektu Tvoříme Dobříš

Pavel Svoboda, radní a koordinátor projektu Tvoříme Dobříš

Představujeme druhého 
místostarostu Tomáše Vokurku

Dne 12. září byl na 
post druhého mís-
tostarosty města 
Dobříše zvolen do-
savadní jednatel 
Střediska zdraví, 
Mgr. Tomáš Vokur-
ka (ODS). Zástupci 
opozice i někteří 
občané označují 
tento krok za pře-

kvapivý. Požádali jsme tedy přímo Tomáše 
Vokurku, aby zodpověděl nejčastější dotazy, 
které jsou s jeho zvolením spojovány.

Proč se vedení města mění?
S kolegy z koaličních stran se shodujeme, že 
je nutné věnovat se plnění volebního progra-
mu aktivněji. Posílit vedení města je podle nás 
nejlepší možností. ODS nabídla jako kandidáta 
na druhého místostarostu mě a já si této šance 
velmi vážím. Jsem plně připraven nést za vede-
ní Dobříše svůj podíl zodpovědnosti.
Proč rezignoval na své pozice Jaroslav Mel-
ša?
Jarda Melša je zkušený a oblíbený komunální 
politik, který pro Dobříš udělal mnoho dobrého. 
Informoval nás, že ze svých funkcí v zastupitel-
stvu i radě města chce odstoupit, protože jim 
momentálně nemůže věnovat tolik času a ener-
gie, kolik by bylo žádoucí.
Vy se na roli ve vedení města cítíte být při-
praven?
Rozhodně. V Dobříši mám rodinu, přátele, žiju 
zde už šestnáct let a o místní politiku se zajímám 
dlouhodobě. Když řeknu, že funkci místostaros-
ty beru jako velkou čest a velkou výzvu, bude 
to znít jako klišé – ale já to tak skutečně cítím. 
Obrazně řečeno jsem připraven jet na plný plyn. 
Chci, aby moje práce nesla viditelné výsledky 
a aby byla prospěšná všem. 
Doposud jste působil ve Středisku zdraví, 
budete v jeho čele i nadále?
Ne, to se s funkcí místostarosty nedá dlouho-
době sloučit. Již jsem avizoval, že ve Středisku 
zdraví hodlám skončit – a jakmile bude vybrán 
nový jednatel, svou funkci mu předám. Oblast 
zdravotnictví je mi však blízká, takže i z pozice 
místostarosty se budu zasazovat o to, aby zdra-
votní služby na Dobříši byly dostupné.

(red)

Rekonstrukce průtahu Pražská
Přinášíme aktuální informace o pracích, kte-
ré probíhají v souvislosti s přestavbou ulice 
Pražská – II/114, II/119 a III/10226.
Zadávací řízení proběhlo od 17. června do 
15. července 2019. Výsledkem bylo jeho zrušení, 
protože se nepřihlásil žádný uchazeč.
Dne 21. srpna 2019 vznesl Středočeský kraj 
požadavek na úpravu výkazu výměr a rozpo-
čtů s  ohledem na zatřídění asfaltového recyk-
látu dle již platné vyhlášky č. 130/2019 ze dne 
23. května 2019.

O šest dní později, 27. srpna 2019, byly objed-
nány odvrty a zkoušky asfaltu, a to s termínem 
dodání do čtyř týdnů od objednávky.
Nyní je třeba, aby projektanti aktualizovali vý-
kazy výměr a rozpočty, které budou následně 
předány Středočeskému kraji.
Veřejná zakázka bude nově vyhlášena v říjnu 
2019, přičemž s její realizací – s rekonstrukcí vo-
zovky a přilehlých chodníků – se počítá na jaře 
2020.

Ing. Markéta Samcová, projektová manažerka 
odboru místního rozvoje

Grantové příležitosti pro příští rok
Rada města vyhlašuje, na základě usnesení č. 4/30/2019/RM, grantové řízení z Grantového fondu 
města Dobříše pro rok 2020. Podle schváleného rozpočtového výhledu je předpoklad daňových 
a nedaňových příjmů ve výši 183 mil. Kč, přičemž příděl do fondu ve výši 2 % činí 3,660 mil. Kč.

Mezi vypsané programy patří zejména:
1. Jednoroční grant na činnost pro sportovní 

nebo tělovýchovné organizace a organizace 
provozující volnočasové aktivity.

2. Jednoroční grant na činnost pro kulturní 
a umělecké organizace. Je určen subjektům, 
které provozují celoročně kulturní či umělec-
ké aktivity, např. divadelní, hudební, taneční, 
výtvarné, filmové a multimediální.

3. Jednoroční grant na jednotlivé projekty 
(akce) realizované ve městě Dobříši ve všech 
oblastech, v nichž jsou granty udělovány.

4. Jednoroční grant na podporu činnosti pro 
jednotlivce, kteří svou činností prezentují či 
propagují město Dobříš.

5. Jednoroční grant na podporu činnosti regis-
trovaných poskytovatelů sociálních služeb 
a  péče návazných služeb napomáhajících 
sociální integraci.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti ve vyhlášeném 
grantovém řízení je stanovena do 30. dubna 
2020.
Podrobné informace: www.mestodobris.cz/
program-vypsanych-dotacnich-titulu-pro-
-rok-2020-poskytovanych-z-grantoveho-fon-
du-mesta-dobrise/d-478443.

Bc. Dagmar Mášová, místostarostka



DOBŘÍŠSKÉ�LISTY� 3

Zde jsem pracoval jako kontrolní pracovník 
úřadu práce (prováděl jsem i kontroly pracov-
něprávních vztahů) až do roku 1993 (mezitím 
mzdová regulace skončila) a dělal jsem na kont-
rolním oddělení dále. V roce 1993 jsem si musel 
požádat o starobní důchod, neb mi dle záko-
na náležel a  nemohl jsem dále, dle tehdejších 
platných zákonů, jako důchodce pracovat (v té 
době to nebylo možné). Požádáním o důchod 
jsem nesměl dále u ÚP pracovat a musel jsem 
rozvázat pracovní poměr a odejít do starobního 
důchodu.
V penzi jsem v roce 1994 dostal nabídku od 
tehdejšího místopředsedy Městského úřadu 
v Dobříši pana Jana Hájka pracovat jako kroni-
kář města Dobříše. Kronikáře jsem dělal za pana 
Petra Gašpara, který přestal na kronice praco-
vat, chyběly napsané tři roky dobříšské kroniky 
(1991, 1992 a 1993).
Od podzimu roku 1994 jsem tedy začal psát 
kroniku města Dobříše. V té době byl zvolen po-
prvé starostou města pan Mgr. Stanislav Vacek 
a tajemníkem pan Stanislav Valtr. Nejprve jsem 
kroniku psal ve sklepě svého domu a potom 
jsem se přesunul do nově budovaného prosto-
ru v bývalé kotelně na Tarásku. Když jsem byl 
na Tarásku, tak mi tehdejší místostarosta pan 
Antonín Honzík nabídl, zda bych se nepokusil 
dát dohromady a zprovoznit centrální spisovnu 
města Dobříše, která městu chybí, a město má 
tak problémy s dohledáváním spisů.
Ihned po této nabídce jsem začal s příprava-
mi, začal jsem shromažďovat spisy městského 
úřadu, které byly uloženy na různých místech 
města bez jakékoliv evidence. Nejvíce jsem jich 
nalezl pod schody ve sportovní hale. Půjčil jsem 
si dvoukolý vozíček a na něm jsem spisy začal 
vozit do budoucí centrální spisovny na Tarásku. 
Zde jsem již měl od města zakoupené regály 

a do nich jsem začal spisy ukládat. Při tom jsem 
každý spis zaevidoval a musel jsem vymyslet 
i  způsob evidence. Spisy jsem evidoval za po-
moci psacího stroje, který jsem měl po bývalém 
kronikáři panu Gašparovi. Dodávám, že eviden-
ci spisů, kterou jsem započal, využívá i současný 
archivář pan Landa. Když nyní řeknu, že jsem 
spisy začal evidovat bez stolu, jen v pokleku 
u židle a na židli, tak mi to nikdo nebude věřit. 
A  ještě k tomu na starém psacím stroji. Spisy 
jsem tímto způsobem evidoval až do doby, než 
se nade mnou smiloval tajemník městského 
úřadu pan Stanislav Valtr a přivezl mi ze starých 
kanceláří MěNV psací stůl a dvě jiné židle. Přitom 
mi díky přímluvě pana Jaroslava Šulce, tehdejší-
ho velitele Městské policie Dobříš (kterou jsem 
pomáhal v roce 1991 zakládat), přivezl vyřazený 
starý počítač od MO s programem T602, protože 
dostali nový, a já na něm začal spisy městského 
úřadu evidovat, namísto na psacím stroji.
Tak začala fungovat centrální spisovna města 
Dobříše k plné spokojenosti Státního okresního 
archivu Příbram, který do spisovny začal jezdit 
na kontroly dodržování spisového pořádku 
včetně skartačního řízení. Za celé roky mi neby-
la vytknuta za SOA žádná chyba či nedostatek.
Do této doby nebylo prováděno ani skartační ří-
zení a ukládání důležitých spisů a mnoho spisů 
z doby před založením centrální spisovny chybí. 
Důležité spisy by měly být archivovány ve Stát-
ním okresním archivu, ale bohužel spisy před 
rokem 1993 chybí. Město kvůli těmto chybějí-
cím spisům prohrálo některá soudní řízení.
Jen dodávám, že jsem za těchto podmínek dě-
lal i uklízeče a pracoval bez jakékoli pomoci, 
tj. práci archiváře centrální spisovny města Dob-
říše a správce Depozitáře Muzea města Dobříše, 
který jsem rovněž založil (o tom dále), jsem dělal 
naprosto sám. Nyní tyto funkce vykonává něko-

Pan Oldřich Průša se ohlíží za svou prací
Jak šel čas nad dobříšskou kronikou? Přinášíme vlastní vzpomínky pana Oldřicha Průši 
na mnohdy nelehké okolnosti, které od roku 1994 až do letošního roku provázely jeho práci 
pro město Dobříš.

Na konci roku 1992 jsem odešel po třiceti letech služby u Policie České republiky do policejní vý-
služby z výkonu funkce náčelníka Obvodního oddělení Policie České republiky Dobříš. Dlouho jsem 
doma nebyl. V té době vymyslel tehdejší předseda vlády ČR Václav Klaus mzdovou regulaci pro 
podniky. Na jejím základě vypsal Úřad práce v Příbrami výběrové řízení na kontrolní orgány. Do to-
hoto jsem se přihlásil a výběrové řízení vyhrál. Absolvoval jsem školení na tuto funkci od Nejvyššího 
kontrolního úřadu (na Slapech) a stal jsem se jeho pověřeným pracovníkem. Cestou pracovního 
úřadu Příbram jsem začal provádět kontroly mzdové regulace u výrobních a zemědělských závodů 
v okrese Příbram. Z této činnosti mám jeden zážitek, když jsem ve výrobním závodě York Dobříš 
zjistil, že špatně udělali výpočet mzdové regulace o jeden milion korun, který by museli zaplatit (pan 
Suchánek), a tak jsem udělal opatření, aby se tak nestalo. Ale to jen na okraj.

lik lidí (jak v centrální spisovně, tak i v depozitáři 
muzea), a to za mnohem většího finanční ohod-
nocení. Za podmínek, ve kterých jsem pracoval 
já, by dnes asi nikdo nepracoval. V původním 
archivu jsem neměl topení ani WC. Na toaletu 
jsem musel chodit domů, nebo do KD – ještě že 
jsem to neměl tak daleko.
Tolik k centrální spisovně města Dobříše, která 
funguje od mého založení k celkové spokoje-
nosti jak města, tak i Státního okresního archivu 
Příbram.
Mimo shora uvedeného se vrátím ke kronice 
města Dobříše. Tu píšu od roku 1994 až do sou-
časné doby (2019). Za tu dobu jsem zpracoval 
25 samostatných kronik (za každý rok jednu, 
tedy celé čtvrtstoletí), kroniky jsou velikosti A4, 
k tomu dále 90 dílů fotopříloh – každá na prů-
hledných růžkách k případné lepší manipulaci 
s fotografiemi, každý list vyztužený čtvrtkou 
s foto a popisem. Další dvě přílohy velikosti A4, 
kde jsou založeny různé aktuální věci a kopie 
zápisů rady města a zastupitelstva města. A pří-
loha A3 s výstřižky z novin. Po jednom až dvou 
dílech za rok.
Každá kronika je v knihařské vazbě a jsou ulože-
ny včetně příloh jak v Depozitáři Muzea města 
Dobříše (kde zabírají celou skříň), tak s dalšími 
výtisky v centrální spisovně města. Tyto výtisky 
byly určeny vedení města, ale údajně pro ne-
dostatek místa tam nikdy nebyly uloženy. Třetí 
výtisk kompletní kroniky včetně dílů je uložen 
ve Státním okresním archivu Příbram.
Mimo těchto činností jsem pracoval od roku 
1994 jako správce Muzea města Dobříše v de-
pozitáři. Nabídku jsem v tomto roce přijal od 
tehdejšího ředitele Kulturního střediska Dobříš 
pana Pavla Bodora. Zde jsem dal dohromady jak 
spisový materiál, tak i knižní materiál a sbírkové 
předměty, které jsem řádně zaevidoval a uložil. 
Bylo jich několik tisíc. Vymyslel jsem způsob evi-
dence sbírkových předmětů (pro písemnosti) 
a vyhotovil nové barevné pořadače pro jejich 
uložení a jejich rozdělení dle barev. I v součas-
né době, kdy se provádí elektronická evidence, 
se vychází z mé původní koncepce, kterou jsem 
původně zpracoval. Dokonce i pracovník evi-
dence z Prahy uvedl, že v Dobříši je dobrý základ 
evidence a je z čeho vycházet. Pracoval jsem zde 
až do léta roku 2018.
To je výčet mé kronikářské a archivářské činnos-
ti a mám za to, že jsem městu odvedl kus pocti-
vé práce, za kterou se nemusím stydět.

Oldřich Průša

Fotografie ze slavnostního aktu udělení čestného 
občanství města Dobříše panu Oldřichu Průšovi 

dne 12. září 2019. 
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Podzimní svoz zeleně
DOKAS Dobříš, s.r.o., a město Dobříš si dovolují 
oznámit, že bude proveden svoz odpadů ze ze-
leně (tráva, větve stromů a keřů) v Dobříši. 

Odpad bude odvezen na náklady města za 
dále uvedených podmínek:

– odpad musí být uložen do kontejnerů přista-
vených výhradně za tímto účelem

– odpad nesmí obsahovat jiné druhy odpadů 
mimo odpadu zeleně

– odpad smí být uložen do určených nádob 
pouze v den sběru odpadů ve stanovený čas 

– odpad nesmí být uložen v igelitových pytlích 
a musí být roztříděn na větve a kompostova-
telný odpad (tráva, zbytky rostlin atd.)

Dny sběru odpadů a seznam sběrných míst:

sobota 19. 10. a 23. 11. 2019 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici)
• křižovatka ul. Čsl. armády a Polní
• křižovatka ul. Hálkova a Okružní
• křižovatka ul. Nad Prachandou a Dubinské 

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

sobota 26. 10. a 30. 11. 2019 od 8.00 hod. 
do 15.00 hod.:
• sběrný dvůr – areál firmy DOKAS Dobříš 
 (ul. Na Chmelnici)
• křižovatka ul. Husova a V Lipkách
• křižovatka ul. Žižkova a Přemyslova 
• u „Papežanky“ – ul. Dělnická
• křižovatka ul. U Ovčína a Na Ligruse
• parkoviště v ul. Na Zlaté stezce 
 (nad „Pentagonem“)
• ul. Na Nábřeží (u ZŠ Lidická)

Veškeré „hromádky“ zeleného odpadu v uli-
cích budou považovány za černou skládku. 
Původci černé skládky může být uložena po-
kuta dle zákona.

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

Mgr. Jan Marek, 
jednatel společnosti

Jaká je kvalita ovzduší v Dobříši?
Lokální vytápění je zásadním zdrojem znečištění ovzduší v Dobříši z hlediska všech 
hlavních škodlivin a zejména těch, u kterých jsou překročeny imisní limity, a to jak roční 
koncentrace benzo(a)pyrenu, tak denní koncentrace polétavého prachu PM10. K překročení 
imisních limitů dochází zejména v oblastech města s největším podílem lokálního vytápění 
využívajícího spalování hnědého a černého uhlí. Prokázala to analýza od společnosti 
E-expert, spol. s r.o.

Město Dobříš nechalo zpracovat Akční plán zlepšování stavu ovzduší (APZKO) s cílem zmapovat lát-
ky znečišťující vzduch, který zde dýcháme. Dalším cílem APZKO je snížit koncentrace znečišťujících 
látek (zejména suspendovaných částic frakce PM10 a benzo(a)pyrenu) pod úroveň imisních limitů 
a dále zamezit zvyšování vypouštěného množství emisí ze zdrojů na území města a najít potenciál 
ke snížení stávajícího množství.
Podle vyhodnocení výsledků měření v Dobříši od roku 2010 se koncentrace znečišťujících lá-
tek nijak zásadně nemění. Hlavními znečišťujícími látkami jsou obecně prachové částice menší 
než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře – tzv. polétavý prach (PM10, PM2,5), oxidy dusíku 
(NO2), uhlovodíky (benzo(a)pyren) a arsen. Emisní bilanci města pak lze rozdělit na tři základní typy: 
průmyslové zdroje, emise z lokálního vytápění a emise z dopravy.
Zatímco imisní limit pro roční koncentrace prachových částic, oxidů dusíku a arsenu v Dob-
říši není dlouhodobě překračován, benzo(a)pyren zde dosahuje průměrných koncentrací na 
úrovni 80–100 % limitu, tzn. v maximech běžně více. Zdrojem emisí benzo(a)pyrenu jsou pak 
téměř výhradně lokální zdroje vytápění. Jedná se přitom o látku, která patří do skupiny aroma-
tické uhlovodíky (PAH), které jsou klasifikované jako prokázané nebo pravděpodobné karcinogeny. 
Například benzen způsobuje myeloblastickou a erytroblastickou leukemii. Lokalitami s nejvyššími 
koncentracemi těchto znečišťujících látek jsou střed města, městská část za Korytem a lokalita 
v okolí zámku.
Koncentrace oxidů dusíku (NOx) a arsenu jsou přibližně na 1/3 (třetině) limitního množství. 
Podíl na celkových emisích NOx tvoří průmyslové zdroje (9 %), lokální topeniště (24 %) a doprava 
(67 %). Emise arsenu tvoří zejména lokálními topeniště (cca 96 %) a místní průmyslové zdroje na 
úrovni asi 4 %. Místní průmyslové zdroje proto nemají významný vliv na kvalitu ovzduší ve městě, 
stejně tak emise z dopravy nejsou významné. Další opatření na stávajících průmyslových zdrojích 
vedoucí k dalšímu snižování emisí nejsou pro kvalitu ovzduší významná. 
Koncentrace prachových částic (PM10, PM2,5) jsou na 2/3 (dvou třetinách) limitního množství. 
Emise prachových částic jsou tvořeny zejména lokálními topeništi (asi 86 %) a dopravou (asi 11 %). 

Jak můžeme přispět ke zlepšení ovzduší?
Přispět ke zlepšení ovzduší mohou zejména majitelé domů s vlastním vytápěním. Zásadním fakto-
rem je výběr paliva a instalace moderních kotlů s vysokou účinností. Preferovaným palivem by 
měl být zemní plyn, naopak hnědé uhlí by mělo být jako palivo vyloučeno.
Stále lze inovovat zastaralý systém vytápění s podporou tzv. kotlíkové dotace. Jedná se o dotač-
ní program Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji  
2017–2019 – II. výzva, který má za cíl výměnu původního kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za 
následující topná zařízení: tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva – výhradně biomasa – ruční, kotel na 
tuhá paliva – výhradně biomasa – automatický, automatický kotel na tuhá paliva – kombinovaný uhlí/
biomasa a plynový kondenzační kotel. S žádostí o dotaci vám rádi pomohou na městském úřadě.

(red)

Zdroj: Akční plán zlepšování kvality ovzduší (APZKO) města Dobříše 
Část A a B – emisně imisní analýza. Zpracoval E-expert, spol. s r.o.

Tento projekt reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379 
s názvem Přívětivý a přátelský úřad Dobříš 

je spolufinancován ze zdrojů EU.

Emisní bilance tuhých znečišťujících látek 
(prachové částice) v Dobříši.

Emisní bilance benzo(a)pyrenu (BaP) 
v Dobříši.

Dobříš je Obec přátelská rodině

pokračování z titulní strany
Již z pouhého výčtu je zřejmé, že kulturní ak-
tivity a význam dobříšské knihovny nejenže 
reagují na požadavky občanů, ale význam-
ně přesahují obvyklý chod „běžné“ městské 
knihovny. Všechny uvedené akce podporují 
prorodinné a seniorské aktivity, přispívají ke 
zdravému fungování rodin a komunit a podpo-
rují jejich stabilitu a soudržnost.
Dotaci 898 750 Kč použila oceněná knihovna 
na odměny za výše uvedené aktivity, materiál 
pro tvorbu, výukové pomůcky, rozkládací sta-
ny, dopravné pro účastníky, lektorné, hudební 
a dramatický program, občerstvení, drobné 
dárky, výukové materiály a na reklamu.

(red)
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Komise pro životní prostředí ke změně systému sběru odpadu
Komise města Dobříš pro životní prostředí 
a  ekologii projednala dne 15. července návr-
hy na změnu systému sběru a třídění odpadů 
v  Dobříši. Jednomyslně doporučila radě města 
pokračovat v zavedení systému MESOH, a to na 
základě jednoznačných věcných důvodů.
Komise se na základě usnesení zastupitelstva 
města zabývala návrhem zastupitele T. Hele-
branta, porovnávala jeho návrh se zaváděným 
systémem MESOH. K jednání přizvala navrho-
vatele pana T. Helebranta a J. Procházku, jakož 
i jednatele DOKASu J. Marka, zúčastnil se i před-
seda dozorčí rady DOKASu Z. Kafka. Komise si 
před jednáním vyžádala jako podklady mj. pí-
semný komentář jednatele DOKASu, požádala 
o názor experta Hnutí DUHA a člena Rady pro 
odpadové hospodářství při Ministerstvu život-
ního prostředí I. Kropáčka a odpovědi na nejas-
nosti ohledně systému MESOH od vedoucího 
firmy ISNO IT R. Staňky. Komise vzala v úvahu 
i další podklady, např. analýzu sběrné sítě na tří-
děný odpad ve městě Dobříš (EKO-KOM, 2018), 
zkušenosti jiných obcí atd. Na základě dopředu 
rozeslaných podkladů T. Helebrant před jedná-
ním svůj návrh upravil.
Jednání bylo korektní a věcné, za což bych chtěl 
všem zúčastněným poděkovat. Veškeré pod-
statné informace a argumenty, které na jed-
nání zazněly pro a proti oběma posuzovaným 
návrhům, jsou uvedeny v zápise, který je stej-
ně jako výše uvedené podklady zveřejněný na 
webu města: www.mestodobris.cz/assets/File.
ashx?id_org=2796&id_dokumenty=478147. 
Všichni přítomní se shodli na tom, že předpo-
kladem snížení množství směsného odpadu je 
zavedení sběru BRKO (biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu) a je dobře, že město 
k tomu činí potřebné kroky.
Komise po podrobné diskuzi konstatovala, že 
předností návrhu T. Helebranta je jeho jednodu-
chost – neklade na občany vyšší nároky. Nicmé-

ně je-li cílem co nejefek-
tivnější prevence vzniku 
odpadu, znovupoužití 
materiálů a třídění od-
padu, pak by bylo jeho 
zavedení i oproti sou-
časnému stavu krokem 
zpět. Naopak od zave-
dení systému MESOH 
lze očekávat posun k vý-
znamně lepším výsled-
kům, a to i na základě 
zkušeností z obcí, kde je 
uplatňován. Především 
ze dvou důvodů:
Jde cestou rozšíření 
sběru odpadů „door-to-
-door“. Míra zapojení 
lidí do třídění odpadů je přímo úměrná vzdále-
nosti, na kterou musí tříděný odpad nosit – viz 
graf. Přesvědčivě to potvrzuje dobříšská Malá 
Strana, kde došlo po loňském zavedení pytlové-
ho sběru odpadů k významnému zvýšení množ-
ství vytříděného odpadu. Dle studií i zkušeností 
je donáškovou vzdálenost potřeba snížit na 
maximálně 100 metrů. Toho není reálné docílit 
zahuštěním sběrných hnízd (zvonů). Největší 
předností MESOH je pak propracovaný motivač-
ní systém. Dotazník (který je v některých disku-
zích zlehčován) cílí na prevenci vzniku odpadu, 
předkládá některé možnosti, kde se lze produk-
ci odpadu vyhnout, a symbolicky je bonifikuje. 
Vede a motivuje tak k zamyšlení nad možnostmi 
snižování vzniku odpadu – v praxi to funguje, 
což opět potvrzují zkušenosti z obcí, které sys-
tém MESOH zavedly.
Doplňuji, že i dle referencí expertů je z hledis-
ka prevence vzniku odpadu a efektivity třídění  
MESOH nejlepším produktem na českém trhu.
Komise diskutovala i otázku ochrany osobních 
dat (viz zápis) a nákladů na zavedení nového 

systému. Ty zatím není možné v dané fázi do 
detailu vyčíslit ani u jednoho návrhu. Na straně 
MESOH je platba firmě ISNO IT, na straně návrhu 
Helebranta výrazně vyšší náklady na svoz, což 
je podle jednatele DOKASu J. Marka největší 
položka v systému sběru odpadů. V  každém 
případě je potřeba v důsledku plánovaného 
ukončení skládkovaní v ČR v budoucnu počí-
tat s trendem rapidního nárůstu poplatků za 
odběr netříděného odpadu, a tím i poplatků 
vybíraných od občanů. Proto čím méně odpadu 
vyprodukujeme a čím efektivněji budeme třídit, 
o to méně nám poplatky vzrostou.
Přítomní na závěr konstatovali, že žádný systém 
nevyhoví všem, vždy budou někteří lidé ne-
spokojení. Zároveň je třeba počítat s tím, že při 
zavádění jakéhokoli nového systému vzniknou 
problémy, které bude potřeba řešit, přičemž 
systém MESOH představuje významnější změnu 
sběru odpadů.

MVDr. Jaromír Bláha, člen komise 
pro životní prostředí a ekologii

Zažili jsme město jinak
Oproti jiným městům v republice, kde letošní 
termín akce Zažít město jinak připadl zpravidla 
na 21. září, se v Dobříši tato sousedská slavnost 
uskutečnila již v sobotu 14. září. Záměrně jsme 
termín posunuli o týden dříve a došlo tak k pro-
pojení několika již dříve naplánovaných akcí do 
jednoho dne.
Na Komenském náměstí bylo možné navštívit 
dobříšský regionální trh, a kdo si nakoupil, mohl 
zavítat do přilehlé ulice Za Poštou, která byla 
zčásti uzavřená a téměř bez zaparkovaných au-
tomobilů. Tím vznikl pěkný, bezpečný a uzavře-
ný prostor, kde mohly obzvláště děti vyzkoušet 
mnoho různých aktivit od kreslení chodníkovou 
křídou či jízdu na koloběžce, přes výrobu mýdla 
až po pečení lineckého pečiva anebo si jen tak 
zařádit v malém skákacím hradě. I rodiče si přišli 
na své, když si při hraní čáry s céčky mohli za-
vzpomínat na svá školní léta, či maminky, kte-
ré zkoušely, jak se skákala guma, a strhly i své 
dcery ke společné hře. Dopoledne na náměstí 
kromě živé hudby v podání Swing bandu Dobříš 
zpestřily svým skvělým vystoupením také děv-
čata a seniorky z TJ Sokol Dobříš.
Koho jste vlastně v ulici mohli potkat? Například 
Děti bez mobilu – s vlastnoručně sešitými díly 

deky, se kterou usilují o zápis do České knihy 
rekordů. Také RC Dobříšek mělo zajímavý pro-
gram: hlídací koutek pro školkové děti a skákací 
minihrad. Vodohospodářská společnost Dobříš, 
spol. s r.o., přivezla dobříšskou vodu a zajišťova-
la tak po celé dopoledne pitný režim zcela zdar-
ma. „Vem si, co potřebuješ – dej, co můžeš“ – 
v tomto duchu se nesl bazárek, se kterým přišel 

Dokas Dobříš, s.r.o. 
Masky, hraní čáry, 
kreslení bylo možné 
vytvořit a vyzkoušet 
u MAS Brdy–Vltava, 
o.p.s. TJ Sokol připra-
vil pro děti různé po-
hybové aktivity, jako 
byl slalom, švihadlo, 
jízda na koloběžce. 
Vyzkoušet si bojové 
sporty bylo možné 
s Kapap Czech, Ge-
-Baek Hosin Sool, 
anebo jste si mohli 
zaskákat na minit-
rampolínách s Fitfor-
mou. V chumlu dětí 

i rodičů nebyla u výroby koupelové soli a mýdla 
ani vidět Iva Petřinová, která tuto tvořivou díl-
ničku vedla. Skvělé, ještě teplé rohlíčky od Po-
travin Bedřich provoněly roh u pošty. Představit 
svoji činnost a své šité výrobky přišly také ženy 
z Rukama Nohama. 

pokračování na straně 6 
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Zažili jsme město jinak 

pokračování ze strany 5 

Na náměstí program skončil úderem dvanácté 
hodiny, ale ještě od dvou odpoledne bylo mož-
né zavítat na hřiště v ulici Boženy Němcové, 
kde spolek Provas Dobříš připravil samostatný 
dvouhodinový program, který si také našlo cel-
kem dost návštěvníků. 
Posledním místem byla Prokopova zahrada, již 
mělo odpoledne a v podvečer oživit cvičení, 
jóga a degustace čaje. Návštěvnost zde však 
byla téměř nulová.
V sobotu také ve městě probíhala sportovní 
a  náborová akce Dobří(š) v pohybu, do které 
byly zapojeny TJ Sokol Dobříš, Sportovní aka-
demie Dobříš, Taekwon-Do ITF Circle, Kapap 
Czech. Dobří(š) v pohybu však nebyla záležitostí 
pouze jednoho dne, již v týdnu byla možnost 
navštívit přihlášené sportovní spolky, tělocvič-
ny, hřiště, kde se vám věnovali trenéři z Veřejné 
sportovní akademie, Fitformy, Ge-Baek Hosin 
Sool, Tělárny – Industry Gym, Aerobik Studia 
Orel Dobříš, Tenis centra Dobříš či RC Dobříšek, 
a to zdarma.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří 
svou účastí na těchto akcích přispěli k obohace-
ní aktivit v Dobříši, obyvatelům ulice Za Poštou 
za vyparkování svých vozů a všem, kteří v sobo-
tu navštívili Zažít město jinak a přispěli tak k pří-
jemné atmosféře, která se zejména celé dopole-
dne náměstím a ulicí nesla. 
Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor 

projektu Zdravé město a místní Agenda 21

„Vybarvi si svoji MASku“ mělo úspěch
Místní akční skupina Brdy–Vltava vybarvovala s dětmi MASky a s dospělými při legendární 
hře čára diskutovala nad připravovanými výzvami. Akce Zažít město jinak se velmi povedla 
a těšíme se na další ročník.

V sobotu 14. září 2019 jsme se zú-
častnili, stejně jako další neziskové 
organizace, akce Zažít město jinak. 
Naše organizace nese název Místní 
akční skupina Brdy–Vltava, zkráceně 
jí však říkáme MAS, proto i naše mo-
tto pro sobotní dopoledne bylo jasné: 
„Vybarvi si svoji MASku“. S dětmi jsme 
vybarvovali masky a s rodiči zatím de-
batovali nad podpořenými projekty 
a připravovanými výzvami místní akč-
ní skupiny. Dopoledne uběhlo jako 
voda, vybarvili jsme spoustu krás-
ných masek a prodiskutovali hodně 
zajímavých témat. Jsme velice rádi, že jsme mohli lidem říci, co v MASce děláme. Pokud byste se 
chtěli dozvědět více, navštivte naše stránky www.brdy-vltava.cz. 
Velké díky bychom chtěli touto cestou vyjádřit Šárce Krůtové, koordinátorce projektu místní Agen-
dy 21, která akci po organizační stránce zaštítila, a pokud jsme cokoli potřebovali, vždy nám vyšla 
maximálně vstříc.

Za MAS Brdy–Vltava 
Ing. Kateřina Boukalová, Ph.D.

Den vzniku samostatného 
československého státu
Město Dobříš vás srdečně zve na slavnostní pi-
etní akt u příležitosti 101. výročí vzniku samo-
statného československého státu. Uskuteční 
se v pondělí 28. října od 8.30 hodin na Míro-
vém náměstí u pomníku padlým v 1. sv. válce, 
kde uctíme jejich památku tradičním polože-
ním věnce.

6. Ročník slavnostního pochodu na Čtyřmezí 

KDY: pondělí 28. 10. 2019 
Slavnostní pěší průvod čtyř obcí se vypraví 

v 9.00 hodin od radnice města Dobříše
Pěší trasa vede z Mírového náměstí přes 

sanatorium a dále po turistické žluté značce
(délka cca 15 km tam a zpět).

Pro fyzicky méně zdatné lze vyjít z parkoviště 
pod Studeným vrchem po červené turistické 

značce (délka cca 6 km tam a zpět).
Občerstvení na místě zajištěno. 

Pořadatel: město Dobříš, 318 523 422.

Čtyřmezí – 6. ročník slavnostního 
pochodu
Město Dobříš chystá na pondělí 28. října 2019 
od 9.00 hodin již 6. ročník slavnostního pocho-
du na Čtyřmezí – místo, kde se setkávají hranice 
katastrálních území čtyř obcí – Buková u Příbra-
mi, Dobříš, Hostomice a Rosovice. Trasy budou 
tradičně dvě (6 km a 15 km – tam a zpět) a v cíli 
bude připraveno občerstvení a hudební zpest-
ření. Více informací na www.mestodobris.cz.

Šárka Krůtová, DiS., 
vedoucí oddělení vnitřních věcí

Tvoříme DOBŘÍŠ – poděkování
Nultý ročník soutěže je za námi a jeho výsledky již známe. Dovolte mi však podívat se na tuto akci 
z trochu jiného úhlu.
Jménem koordinátorů celého projektu bych chtěl navrhovatelům poděkovat za:
• inspiraci pro obyvatele, úředníky i politiky
• nápady, jak vylepšit veřejný prostor, ve kterém všichni žijeme
• odvahu, s níž vystoupili se svými projekty při veřejné prezentaci
• empatii a snahu zlepšit konkurenční návrhy v rámci projednávání
• čas, který byli ochotni věnovat propagaci svého nápadu
• poukázat na to, co ve městě chybí různým věkovým generacím – od patnáctileté studentky po 

paní myslící nejen na svého vnoučka, ale i ostatní děti z okolí
• šíření „pozitivní nákazy“ pro příští ročník do těch částí našeho města, ze kterých nepřišel žádný 

návrh.
Zároveň bych chtěl poděkovat i všem hlasujícím, že díky nim můžeme považovat nultý ročník za 
úspěšný. 324 hlasujících je téměř stejný procentuální poměr na počet obyvatel jako v blízké Příbra-
mi v jejich druhém ročníku, kde lidé hlasovali o projektech za milion korun. Přátelské a sjednocující 
prostředí při uskutečňování celého projektu bylo velmi inspirující. Předpokládáme, že nový ročník 
„Tvoříme Dobříš 2020“ bude spuštěn v průběhu letošního listopadu. Objem financí na projekt bude 
navýšen. Těšíme se na vaše zajímavé nápady!

Mirek Sochor, zastupitel za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty
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Knihovna opět otevřena, rekonstrukce 
Sportovní haly pokračuje

Od 24. dubna letošního roku probíhá rekonstrukce sportovní haly 
v Dobříši, která kromě zateplení střešních prostor a obálky budovy řeší 
i dílčí prostory užívané knihovnou a restaurací.
Rekonstrukce knihovny spočívala ve výměně oken, topení a byl částeč-
ně opraven podhled. Celou přestavbu se podařilo rozdělit na etapy tak, 
aby některé užívané prostory nemusely být uzavřeny po celou dobu 
výstavby. První ucelenou a dokončenou částí jsou prostory užívané kni-
hovnou, kde byly stavební práce zahájeny 1. července 2019 a dokonče-
ny 20. srpna 2019. Dne 23. srpna zde provedl šetření stavební úřad za 
účelem uvedení do předčasného užívání a knihovna byla následně pro 
veřejnost znovu otevřena 9. září 2019.
Nyní se stavba soustředí na další etapu, kterou je restaurace a vstupní 
vestibul. Zde musíme řešit vícepráce – např. po vybourání příček bylo 
zjištěno, že stávající sádrokartonový podhled je napřímo našroubován 
do „plechového“ podhledu Feal, což je nepřípustné. Podhled bude str-
žen a nahrazen správnou technologií. Asi nejnáročnější částí je výměna 

Bzdinka: stromy budeme nejen kácet, 
ale i sázet

Aktuální stav topolové aleje Bzdinka nyní řeší odbor místního rozvoje ve 
spolupráci s odborem výstavby a životního prostředí města Dobříše. Na 
základě posudku zpracovaného nezávislým arboristou bude navrženo 
celkem 27 stromů ke kácení a u ostatních bude proveden bezpečnostní 
řez. Důvodem ke kácení je zhoršená provozní bezpečnost v dané lokalitě 
a nízká perspektiva stromů.
Kompenzací ekologické újmy vzniklé pokácením bude pravděpodobně 
výsadba směsi dřevin, a to dubu letního, více druhů javoru, směsi ovoc-
ných stromů (třešní a švestek), střemchy obecné a jilmu habrolistého.
Žádost o kácení je ve stavu rozpracovanosti, předpokládaný termín káce-
ní bude pravděpodobně do konce roku 2019, termín náhradní výsadby 
do 31. března 2020.

Bc. Klára Loudová, referentka odboru místního rozvoje

Školáci mají pět nových učeben

Na konci září 2019 byl úspěšně dokončen projekt s názvem „Budování 
a modernizace odborných učeben, laboratoří, venkovních pavilónů pro 
výuku a naučných zahrad při ZŠ v obcích ORP Dobříš“. Celkem bylo vybu-
dováno pět odborných učeben.
V Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, jsou to učebna fyziky 
a  chemie a laboratoř fyziky a chemie; v 2. základní škole Dobříš, Škol-
ní 1035, jde o jazykovou učebnu, počítačovou učebnu a učebnu fyziky 
a chemie.
Všechny učebny byly stavebně zrekonstruovány, dále byly zrekonstruo-
vány dívčí a chlapecké toalety v 6. pavilonu 2. ZŠ Dobříš, byl dodán nový 
nábytek a byly vybaveny nejmodernější IT/AV/PC technikou. Celkové ná-
klady projektu činí 15 361 276 Kč, z toho přiznaná dotace z Integrované-
ho regionálního operačního programu činí 13 722 297,30 Kč. 
Stavební úpravy odborných učeben včetně elektroinstalací provedla firma 
CASPINA, s.r.o. Dodavatelem nábytku a pomůcek byla firma ŠKOLAB, s.r.o., 
interaktivní tabule, vizualizéry, PC techniku dodala firma AV Media, a.s., 
pomůcky do jazykové učebny dodala firma NEOLUXOR, s.r.o. Všem do-
davatelům děkujeme za profesionálně odvedenou práci a věříme, že se 
žákům a učitelům bude v nově vybudovaných učebnách líbit.

Ing. Markéta Samcová, 
projektový manažer 

odboru místního rozvoje

Učebna fyziky a chemie, ZŠ Dobříš, Komenského nám. 35

střechy ve sportovní hale. Ta je hotová ze dvou třetin a smlouva o dílo 
počítá s termínem ukončení prací 17. ledna 2020.
Současně připravujeme projektové podklady k dlouho diskutované 
úpravě vnitřních prostor, kdy by mělo dojít k přesunu posilovny a rozší-
ření prostor nářaďoven. Dále by měla být do sportovní haly přesunuta 
horolezecká stěna, která byla ze statických důvodů demontována v tě-
locvičně 1. ZŠ.
O dalším postupu budeme informovat v příštích vydáních DL.

Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje

Rekonstrukce tělocvičny 1. ZŠ Dobříš  
– a co bude dál?
V pondělí 23. 9. 2019 byla dokončena další etapa rekonstrukce tělocvičny 
1. ZŠ, a to výměna sportovní podlahy. Stávající podlaha z parket byla vy-
bourána a byla nahrazena novou, jejíž vrchní vrstva je z litého polyuretanu.
Nová podlaha splňuje nejnovější požadavky pro provozování sportov-
ních aktivit (absorpce nárazu, odraz míče apod.). Nové sportoviště je 
svým lajnováním připraveno na tyto sporty: volejbal, basketbal, sálová 
kopaná, florbal a házená.
Celkové náklady stavby jsou 888 970 Kč bez DPH. Stavební práce prová-
děla firma Profil plus, spol. s r.o.
Na objektu tělocvičny je dále plánována výměna další části střešní kryti-
ny, a to nad gymnastickým sálem a nad šatnami. 
Stávající plechová krytina bude stržena a nahrazena PVC folií. Důvodem 
záměny materiálu je nedostatečný sklon střechy pro plech. 

pokračování na str. 8
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Venkovní učebna s naučnou přírodní 
zahradou

Kromě velkých stavebních projektů na 2. ZŠ, o kterých jsme vás informo-
vali již dříve, proběhla během letních prázdnin v areálu této školy, v pro-
storu mezi 3. a 4. pavilonem, stavba venkovní učebny. Jedná se o dřevěný 
altán, který pojme až 30 žáků a již od září je za příznivého počasí využíván 
k environmentální a ekologické výuce.
Během tohoto měsíce zde budou instalovány dvě naučné poznávací ta-
bule a škola si z vlastních prostředků pořídila čtyři vyvýšené záhony, které 
by měly být osazeny bylinkami a okrasnými květinami. 
V této souvislosti bychom vás rádi požádali, pokud máte přebytky 
semen víceletých rostlin, zda byste je mohli škole věnovat. 
Celkové předpokládané náklady projektu činí přibližně 585 tis. Kč a jsou 
spolufinancovány ze Státního fondu životního prostředí částkou 394 976 
korun. 

Za odbor místního rozvoje 
Monika Počtová

Slavnostní otevření skautských 
kluboven 18. září 2019

Jsou tomu tři roky, co nás napadlo, že by v prostorách Papežanky mohly 
vedle klubovny oddílu Zlatý list vzniknout další skautské klubovny. V těch 
měsících vznikal oddíl Varta, který se neměl kde scházet, a v dřevem ob-
loženém domečku u Papeže se střídaly oddíly Minnehaha a Lampyris. 
Problém s prostorami, který nad námi visel už dlouho, se stal na podzim 
roku 2016 krizovým. Právě v tu chvíli se objevil náznak, že možnost získat 
další prostory v Papežance může být reálná. Uplynuly tři roky a ve středu 
18. září 2019 jsme slavnostně otevřeli klubovny oddílů Lampyris a Varta.
Na břehu rybníka Papeže je tedy o dvě klubovny víc. Týdně proběhne ve 
všech klubovnách dohromady 14 skautských schůzek a tento kout měs-
ta tím dostává velmi speciální ráz. Jsem ráda, že skauti mohou přispívat 
k tomu, aby se okolí našeho rybníka stávalo příjemným místem pro trá-
vení volného času a odpočinek. Jsem ráda, že máme místo, které může-
me nazývat svým. Velké, neuvěřitelné díky patří těm několika statečným, 
kteří se za nás, skauty, vydali vyjednávat. Stejný vděk pociťujeme k městu, 
se kterým jsme nalezli společnou řeč a které pro nás všechny prostory 
zrekonstruovalo a pronajalo nám je. Ceníme si přístupu bývalého starosty 
pana Stanislava Vacka, který stál na počátku naší spolupráce, i současné 
starostky paní Jany Vlnasové, se kterou jsme projekt dokončili. 
Doufáme, že podobný příběh čeká i ty skautské oddíly, které ve svém 
městě zatím za novou klubovnu bojují neúspěšně.

Za středisko prof. Oliče Lucie Uriková

Děti ve 2. MŠ mají opravené hygienické 
zázemí

Děti ve 2. MŠ v Přemyslově 
ulici mohou při pobytu na 
zahradě využívat opravené 
hygienické zázemí, ve kterém 
byl kromě výměny umyvadel 
a toalet nově osazen i sprcho-
vý kout. Byly provedeny nové 
obklady stěn i dlažba, nové 
rozvody teplé i studené vody 
a byl osazen radiátor pro vy-
tápění prostoru. 
Zázemí je přístupné ze zádve-
ří vstupu na zahradu, takže 
děti nemusejí přecházet přes 
třídy nebo obíhat budovu, ale 
mohou přímo využívat novou 
koupelnu. A v případě špat-
ného počasí, bláta nebo jiné 
nehody mohou rovnou využít 
i novou sprchu.
Opravu zázemí projektově zpracoval Ing. arch. Jan Zbíral, stavební práce 
realizovala firma Dokas Dobříš, s.r.o. Stavební práce byly zahájeny 29. čer-
vence 2019 a dokončeny 31. srpna 2019. Celkové náklady na opravu ne-
překročily 264 373 Kč vč. DPH.

Ing. Jitka Šafářová, odbor místního rozvoje

• Celková cena projektu: 585 000 Kč
 Výše dotace: 394 976 Kč
• Cena stavby učebny: 383 760 Kč
 Zhotovitel: Ing. arch. Miloslav Vaj-

tr, V Brůdku 77, Praha 5
• Cena vybavení dřevěným nábyt-

kem: 81 892,80 Kč
 Dodavatel: Vladimír Šourek, Sedli-

ce 51, Rožmitál pod Třemšínem

• Cena didaktických pomůcek (na-
učné tabule): 56 507 Kč

 Dodavatel: Awocado, s.r.o., Colli-
nova 421, Hradec Králové

Termín dokončení celého projektu 
(včetně pořízení rostlinného mate-
riálu a zahradnického náčiní): konec 
října 2019

pokračování ze str. 7 
Zároveň bude opraven hromosvod. Výměna krytiny je prováděna, pro-
tože na střeše se již objevuje koroze plechu a výměna krytiny slouží jako 
prevence proti případné havárii.
Práce by se měly provádět v říjnu a měly by být ukončeny do 15. listopa-
du. Při rekonstrukci bude provoz v těchto prostorech omezen. Podrob-
nosti budou sděleny po výběru zhotovitele, tj. v týdnu od 30. září.
Věříme, že nově rekonstruované prostory se sportovcům a všem uživate-
lům budou líbit.

Ing. Vladimír Melichar, referent odboru místního rozvoje
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Pracovní četa Brdy–Vltava si stále 
doplňuje kvalifikaci

Přestože je pracovní četa nasmlouvaná od okol-
ních obcí na poměrně dlouhou dobu dopředu 
a práce je opravdu hodně, nezapomínáme na 
další vzdělávání formou rekvalifikací. Proto se 
mimo své běžné pracovní povinnosti čtyři naši 
zaměstnanci zúčastnili dalšího plánovaného 
rekvalifikačního kurzu „Práce s křovinořezem“, 
který proběhl v květnu. Tento kurz obsahoval 
jak teoretickou část, tak i praktický nácvik situa-
cí v terénu. Kromě samotné práce se strojem se 
účastníci seznámili s jeho konstrukcí a údržbou. 
Nutností je také znát nařízení vlády o bližších po-
žadavcích na způsob organizace práce a pracov-
ních postupů při práci v lese a na pracovištích 
obdobného charakteru. Kurz zaštiťovala Vyšší 

odborná škola a Střední lesnická škola Bedřicha 
Schwarzenberga v Písku. Celkově strávili pra-
covníci v kurzu 25 hodin a výstupem z něj jsou 
osvědčení o úspěšném absolvování zkoušky.
Závěrem léta, během něhož se pracovníci vě-
novali kromě jiného vyžínání a přípravě prostor 
pro pohodlný pobyt místních a rekreantů na 
březích Vltavy v Županovicích, byl realizován 
již třetí letošní rekvalifikační kurz pro šest osob 
z  řad účastníků našeho projektu. Tentokrát šlo 
o „Údržbu městské zeleně“ a probíhal opět pod 
záštitou Vyšší odborné školy a Střední lesnické 
školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku. Obsah 
byl velmi široký, od výsadby stromů a květin, 
druhů trávníků, pedologie až k vhodnému che-
mickému ošetření rostlin. Tento kurz v rozsahu 
100 hodin byl stejně jako předchozí rozdělen 
na teoretickou a praktickou část. Po úspěšné 
závěrečné zkoušce obdrželi účastníci osvědče-
ní, které jim pomůže při následném profesním 
uplatnění na volném pracovním trhu.
V tuto chvíli je projekt „Podpora dlouhodobě ne-
zaměstnaných v regionu Brdy–Vltava“ za svou 
polovinou a do jeho skončení plánujeme nabíd-
nout cílové skupině alespoň dva běhy vhodných 
rekvalifikací, o jejichž konání budeme informovat.

Tento projekt s registračním číslem 
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009236 

je spolufinancován Evropskou unií.

Za realizační tým Brdy–Vltava, o.p.s., 
Eva Lenhartová

Informace pro rodiče nově 
narozených občánků města 
Dobříše
Vítání občánků města Dobříše se koná již 
mnoho let – tradičně na dobříšském zámku, 
v  krásném prostředí Zrcadlového sálu. Rodiče 
nově narozených dětí si však musí sami zažá-
dat o účast na tomto slavnostním obřadu, kam 
jsou zváni pouze na základě vyplněné přihlášky. 
Přihlášku na vítání občánků je možné nově od 
ledna 2019 stáhnout na webových stránkách 
města, popřípadě si ji vyzvednout na matrice 
Městského úřadu Dobříš, Mírové náměstí 119.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku k vítání 
občánků včetně souhlasu se zpracováním osob-
ních údajů doručte nejlépe osobně na matriku 
Městského úřadu Dobříš, popř. zašlete e-mai-
lem matrika@mestodobris.cz, nebo poštou. 
Formulář obdržíte přímo na matrice, popř. je 
zveřejněn na stránkách města Dobříš.
Vítání občánků města Dobříše se mohou zú-
častnit děti, které mají v době podání žádosti 
o přivítání na Dobříši trvale hlášený pobyt. Zá-
roveň musí být jeden z rodičů v době narození 
dítěte trvale hlášen na Dobříši (dle usnesení RM 
č. 11/9/2018 RM ze dne 24. 4. 2018).
O termínu a konkrétním čase konání budou ro-
diče, kteří své dítě k vítání nahlásili, informováni 
prostřednictvím pozvánky, která jim bude zaslá-
na na jimi uvedenou adresu.
V případě dotazů můžete kontaktovat matriku 
na tel. 318 533 313 a 318 533 316.

Odbor správních agend

Ad „Dycky Dobříš“
Paní Helena Kahounová ve svém kritickém člán-
ku „Dycky Dobříš“ v minulém čísle Dobříšských 
listů zmiňuje také komisi pro životní prostředí 
a  ekologii: „Byla ustanovena komise pro zeleň, 
ale má to jednu vadu. Na jaře vznikla, sešli se, 
řekli si, co budou dělat, ale neudělali nic.“
Ve skutečnosti se komise od té doby každý mě-
síc schází a skoro na každém jednání se zelení 
ve městě zabýváme. Opakovaně i zlepšením 
stavu zeleně a zkrášlením náměstí květinami. 
Předsedkyně komise Mgr. Taťána Belúchová 
mj.  vypracovala (a komise pak předala radě 
města) dva návrhy na úpravu zeleně a květino-
vou výzdobu náměstí. Nicméně komise nemá 
výkonnou pravomoc, je poradním orgánem 
rady města. Na základě doporučení komise byla 
například spuštěna internetová aplikace umož-
ňující účast veřejnosti při plánování dalšího 
ozelenění města. Zápisy z dosavadních jednání 
a další doporučení komise pro životní prostředí 
a ekologii jsou na webových stránkách města: 
www.mestodobris.cz/rok-2019/ds-25821/archi-
v=1&p1=60009.
Problém je ale v tom, že jsme o práci komise od 
jara neinformovali. Výtku paní Kahounové tedy 
přijímáme, pokusíme se to napravit a budeme 
se snažit o činnosti komise dávat vědět. Komi-
se přitom vítá iniciativu okrašlovacího spolku 
a  váží si jeho práce. Paní Kahounovou a další 
členy okrašlovacího spolku jsme pozvali na zá-
řijové jednání komise a problematiku jsme po-
drobně prodiskutovali.

MVDr. Jaromír Bláha, člen komise 
pro životní prostředí a ekologii

Proč jsem podpořil MESOH
Na jednání zastupitelstva 12. září 2019 jsem  
MESOH podpořil a tady chci vysvětlit, co mě 
k tomu vedlo. Hlavní důvody byly čtyři:
1. V Dobříši se moc netřídí.
2. Se systémem MESOH si kupujeme cenné zku-

šenosti.
3. Spolupráce s Dokasem nefunguje efektivně.
4. Systém bude umožňovat anonymní svoz.

K systému se řada lidí vyjadřuje ve stylu: „Již dáv-
no třídím a víc to nejde.“ Pojďme se ale podívat 
na čísla.
Ve sběru směsného odpadu jsme mírně nad 
průměrem, v plastu jsme výrazně pozadu, v pa-
píru jsme kolem průměru. Přeci se ale nespoko-
jíme s tím, že jsme průměrní. Nejde jen o pla-
netu a dobrý pocit. Za 5–10 let budou zakázané 
skládky a s tím bude spojený několikanásobný 
nárůst poplatků za likvidaci směsného komu-
nálního odpadu. A na květnovém setkání sám 

pan starosta z Jílového uvedl, jak se zavedením 
MESOHu sám překvapeně zjistil, o kolik on sám 
začal třídit lépe.
Ke druhému bodu. Slyšel jsem řadu návrhů, jak 
by se sběr a svoz odpadu mohl dělat jinak. My 
ale nehledáme změnu, my hledáme zlepšení. 
Firma za systémem MESOH odhaduje na zákla-
dě zkušeností z jiných obcí, že bychom se mohli 

v objemu SKO dostat až o 30  % 
níže. To nám žádný jiný návrh ne-
dokáže věrohodně nabídnout.
Řada měst vyčleňuje svoje tech-
nické služby do samostatné spo-
lečnosti, aby fungovaly efektivněji. 
V Dobříši je bohužel spolupráce 
mezi městem a Dokasem přehlíd-
kou neefektivity. Pokud jde o svoz 
a zpracování odpadu, město pro-
plácí faktury a má minimální mož-
nost kontroly. Systém MESOH zvýší 
transparentnost, a pokud bude 
následně na Dokas přenesena část 
zodpovědnosti za efektivitu celého 

systému, je to krok na cestě správným směrem.
Některé připomínky k MESOHu se týkaly od-
padového dotazníku a práce s osobními údaji. 
Někomu nevadí data poskytnout, jiní to pova-
žují za zásah do soukromí. Proto bude doplněna 
varianta svozu s anonymním čárovým kódem. 
Ti, kdo se pro ni rozhodnou, mohou využívat stej-
né služby svozu jako ostatní. Systém pro ně bude 
dražší, protože nebudou čerpat slevy, ale i tak 
jsem rád, že můžeme tuto variantu nabídnout.

Mgr. Adam Böhm, zastupitel
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A zase ty odpady
Jen krátce opět k problematice odpadů, kterou 
v současné době žije celé město Dobříš. Na za-
stupitelstvu města konaném dne 12. 9. 2019 
schválila vládní koalice svými jedenácti hlasy 
obecně závaznou vyhlášku o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, třídění, využívání 
a  odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území města 
Dobříše (dále jen „odpadová vyhláška“). Dále 
vládnoucí koalice vzala na vědomí informaci 
o zavádění motivačního a evidenčního systému 
pro odpadové hospodářství ve městě Dobří-
ši. Na celé věci je smutné to, že taková zásadní 
věc, jako je odpadové hospodářství, je vedením 
města od samého počátku (dovolte mi to slovo) 

„tlačena“ silou jedenácti hlasů oproti deseti.
Je s podivem, že město doposud nebylo schop-
no identifikovat nákladovou cenu odpadů. Ne-
víme, kolik činí skutečná cena svozu popelnice. 
Vedení města nedokázalo občanům vysvětlit, 
proč v okolních vesnicích (kam navíc svozová 
firma Dokas, spol. s r.o., dojíždí) je svoz odpadu 
levnější než v Dobříši. Celý motivační a evidenč-
ní systém svozu odpadů je nespravedlivý, neboť 
je výhodný jen pro ty, kteří nemají v Dobříši tr-
valý pobyt. Na zastupitelstvu města dne 12. 9. 
bylo vládnoucí stranou přímo řečeno, že na ty, 
kteří nemají v Dobříši trvalý pobyt, systém nedo-
padá (tedy neplatí za svoz). Dobříšští občané tak 
zřejmě budou v ceně svozu odpadu doplácet na 

Jsou návrhy alternativního systému svozu odpadů 
míněny vážně?
Již od červnového jednání ZM (20. 6) usiluje 
opoziční zastupitel Tomáš Helebrant o prosaze-
ní alternativního systému svozu odpadů, který 
by nahradil systém MESOH. Jsou však jeho návr-
hy míněné reálně a vážně? Nebo se jedná o pou-
hou hru, kterou se pokouší hrát s voliči a s koalicí 
PRO DOBŘÍŠ, ODS a KDU-ČSL?
Posuďte sami: Komise pro životní prostředí 
a ekologii jednala o původním návrhu Tomáše 
Helebranta už 15. července 2019. A poskytla mu 
detailní věcná i odborná vyjádření (15stránkový 
zápis naleznete na webu města). Čekal bych, že 
T. Helebrant v červenci nebo nejpozději v srp-
nu poskytne zastupitelům a komisi svůj pře-
pracovaný návrh. Nestalo se tak. Místo toho se 
T. Helebrant 27. srpna ve svém článku na webu 
dobrisskoaktualne.cz podivil, že město nečeká 
na jeho nový návrh (v pořadí už třetí) a rozesílá 
do schránek letáky o systému MESOH. 

Cituji z jeho článku: 
„Návrh byl projednáván, avšak zastupitelstvo 
o něm nehlasovalo a postoupilo ho k projedná-
ní komisi životního prostředí, na kterou jsem byl 
také pozván. Na jednání komise zaznělo mno-
ho věcných argumentů a informací. Na základě 
toho jsme návrh ještě upravili. Očekával jsem, 
že bude projednán v září a poté zastupitelé roz-
hodnou, jaké řešení je pro Dobříš nejlepší. … 
Stejně tak místo diskuze a hlasování o alterna-
tivním návrhu na zářijovém zastupitelstvu do-
stali spoluobčané již v srpnu pokyny ke spuštění 
MESOH od 1. října 2019.“
Jak jsem se dozvěděl z vyjádření koaličních za-
stupitelů, Tomáš Helebrant jim zaslal svůj nový 
návrh až 9. září, tedy na poslední chvíli před jed-
náním ZM dne 12. září 2019. Co si o tom myslíte? 
Je, nebo není to hra?

Daniel Konopáč

Opravdu neříká opozice pravdu o odpadech?
Bývalo dobrým zvykem, že když je s někým na stránkách Dobříšských listů vedena polemika, má 
dotyčný právo se k danému článku v témže čísle vyjádřit. To už bohužel neplatí.
V DL 9/2019 vyšel článek pana Konopáče „Proč opozice neříká o odpadech pravdu?“. Na tento manipu-
lativní článek obsahující nepravdy a překrucující skutečnosti mohu tedy reagovat až nyní. O postoupe-
ní mého návrhu na spravedlivější, levnější, účinnější a občany neurážející systém nějakým sledováním 
toho, kdo, co, kolik a kde vyhodil, vyplňováním dotazníků, prohlášení a s pochybným systémem slev 
jen pro ty, kteří se do systému zaregistrují, rozhodlo červnové zastupitelstvo. Jednání komise proběhlo, 
a o tom nikdo z opozice nemlčel, jak píše pan Konopáč. Naopak na základě jednání jsme přijali některé 
argumenty, návrh upravili a znovu předložili k diskuzi na zářijové zastupitelstvo. Koalice však nejprve 
schválila vyhlášku k MESOHu a veškeré následné návrhy opozice na pozastavení jeho implementace do 
doby připravení cenové vyhlášky zamítla, stejně tak jako můj upravený návrh.
Dovolávání se doporučení komise pro životní prostředí je úsměvné vzhledem k tomu, že komisi tvoří 
paní Vlnasová, pan Vlnas, dva další kandidáti z PRO DOBŘÍŠ a zástupce KDU-ČSL. V radě byl prosa-
zen předem vybraný MESOH, konkurenční nabídky byly vyřazeny z formálních důvodů, které nebyly 
např. spol. JRK dodnes sděleny. Opozice byla obelhána, když jí bylo sděleno dva týdny po podpisu, že 
smlouvu paní starostka ještě nepodepsala. Nebyl splněn slib občanům, že o odpadech se bude disku-
tovat nejdříve s nimi. S opozicí se nikdy nejednalo o nalezení nejlepšího řešení pro Dobříš, a to nejen 
co se odpadů týče. Vše tlačí koalice svými 11 hlasy z 21.
Není Dobříš příliš malá na to, abychom zde měli zavedené manýry velké politiky, místo abychom se 
bez předsudků bavili přátelsky jako sousedé o všem, co dobrého pro Dobříš uděláme? Tak jsem si to 
aspoň představoval, než jsem se stal zastupitelem.

Mgr. Tomáš Helebrant, zastupitel

Vyjádření redakce: Článek na webu Dobříšsko aktuálně, na nějž pan Konopáč reaguje, nebyl pa-
nem Helebrantem – ani nikým jiným – v době redakční přípravy článku podepsán (autor článku 
se prezentuje jako „Opoziční zastupitelé“). Pan Helebrant je v příspěvku pana Konopáče zmiňován 
v obecně známých souvislostech; redakce nepředpokládá, že by se odkazy na veřejný zápis z jedná-
ní orgánů města mohly dotýkat cti, důstojnosti nebo soukromí pana Helebranta.

Náměstí v Dobříši jako 
skanzen socialismu?
Také se divíte, že i třicet let od konce budování 
socialismu musíme v centru města uskakovat 
autům, autobusům, náklaďákům a stydět se za 
něj?
Možné příčiny?
1. Politikaření – velké investice jako knihovna 

a náměstí nejsou opakovaně politicky cenné 
pro vedení Středočeského kraje. Nebudou fi-
nancovat to, za co by politické „body“ získala 
dobříšská radnice vedená „opozičními stra-
nami“.

2. Postkomunistické mentální návyky, osobní 
vazby a arogance moci. Mám zkušenost s ta-
kovým jednáním některých úředníků města 
i kraje. Pro ilustraci reakce krajského radního 
Martina Hermana (za ANO) na můj podnět 
k  velmi špatné kvalitě středočeských silnic: 
„Pokud nechcete vidět, tak nevidíte. Pokud 
chcete vidět, podívejte se na přiložený graf (po-
čet km opravených silnic ve STČ kraji za posled-
ní tři roky), ten vás třeba vyvede z omylů, které 
nám všem neustále rozesíláte.“

Vypovídací hodnota jeho „grafu“ je bez dato-
vých podkladů nulová. Navíc lže – psal jsem mu 
jednou. Projeďte se třeba do Slap nebo krajskou 
silnicí na Sanatorku a uvidíte sami, v jakém sta-
vu máme silnice.
Lhaní, arogance a kamarádšofty, na které jsme 
si zvykli v dobách socialismu, zůstaly v mentál-
ní výbavě i mnoha politiků a úředníků na všech 
úrovních státní moci. Vyžadujme proto i po dob-
říšských zastupitelích a úřednících racionální 
chování a vůli k nalezení řešení v zájmu věcí ve-
řejných. Jinak bude i nadále místní politika pře-
devším vzájemným napadáním, odsouváním 
rozhodnutí a hledáním všech, i sebemenších 
důvodů, proč něco nejde a nepůjde. 
Výsledkem bude čím dál tím větší destrukce 
a chaos ve společně sdíleném životním prostoru 
a centrum města zůstane ztělesněním promar-
něných šancí a naší hlouposti.
Veřejná a politická funkce – členství v zastupi-
telstvu – s sebou nese práva, zodpovědnost 
a také riziko kritiky ze strany občanů. Pokud ne-
jsou politici ochotni diskutovat s občany a cítí se 
kritikou především osobně dotčeni, jsou podle 
mého názoru na tuto funkci nezralí. 

Jíra Drvoštěp Štěpo, Dobříš

Vyjádření Martina Hermana:
Připravujeme třeba investici do Středočeské 
knihovny, opravujeme školy či muzea, stavíme 
obchvaty a nejrůznější dopravní řešení, ale nic 
nejde udělat okamžitě. Za poslední tři roky jsme 
znásobili investice do dopravních staveb. Snažil 
jsem se panu Drvoštěpovi Štěpovi odpovídat 
věcně a asertivně.

svoz odpadů těch, kteří zde nemají trvalý pobyt.
Bohužel z jednání vedení města je zřejmé, že 
není v této věci ochotné nalézt kompromis 
a  zohlednit také ty občany, kterým motivační 
a evidenční systém svozu odpadů není blíz-
ký. Diskuze není připuštěna, vždy se jedná jen 
o představení již přijatého (viz pozvání na „Večer 
otázek a odpovědí k systému MESOH“ na den 
23. 9. 2019, kam jsou zváni příznivci a odpůrci).

Mgr. Jindřiška Romba, 
zastupitelka Hnutí otevřená radnice
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Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, je tu  
Týden knihoven a s ním plná nůše nabídek:

VÝLET K JEZERU COMO – úterý 1. 10. 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. 10. od 
12.00 do 17.00
Komentované prohlídky knihovny, malé občers-
tvení, kvízy a soutěže…

KINO KNIHOVNA – středa 2. října od 19.00
Konečně zase promítáme. V čase uzávěrky jed-
náme o programu, který najdete včas na plaká-
tech, webu a fb knihovny…

CHRONICKÉ BOLESTI ZAD – čt. 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 obtížemi. Vstupné 
50 Kč; káva/čaj v ceně.

PEVNOST BOJAJÁR – pátek 4. října od 12.00 
do 18.00

Tak zase po roce – možná letos naposledy… 
Naše nejoblíbenější a nejstrašidelnější „úniková 
hra“ s Otcem Sůvou a novými přetěžkými, od-
pornými a strašidelnými úkoly! Malé děti mohou 
soutěžit 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
Průvodkyně Iva Petřinová vás provede Dobříší 
a  řekne vám leccos, co jste nevěděli. Vhodné 
pro zájemce jakéhokoli věku. Kapacita omeze-
na, hlaste se předem. Start před radnicí. Tímto 
programem se naše knihovna hlásí ke Dni archi-
tektury, který probíhá na mnoha místech v  re-
publice. Děkujeme MPSV ČR za podporu akce.

KAVÁRNA KNIHOVNA – neděle 6. října od 14.00 
do 17.00
Na rozloučenou s Týdnem knihoven kávička 
zdarma. Několik různých zcela neinstantních 
druhů z Pražírny Voznice.

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!

ROZKULAČENO – do 30. října
Výstava Ústavu pro studium totalitních režimů 
s  podtitulem Půlstoletí perzekuce selského 
stavu. Co znamenali sedláci pro českou společ-
nost? Proč a jak usilovaly nacistická a komunis-
tická diktatura o jejich zničení? Co z jejich světa 
přežilo dodnes? Nenechte si ujít!

Týdnem knihoven pochopitelně nekončíme:
RADOSTNÉ TVOŘENÍ – úterý 8. října od 16.00
Workshop pod vedením všestranné výtvarnice 
Aleny Marešové, s níž je radost tvořit cokoliv! Vy-
zkoušejte si drátování, korálkování, paličkování, 
výrobu šperků a jiné techniky. Vstupné 40 Kč.
Na dílnu navazuje výstava Šikovné ruce.

ŠIKOVNÉ RUCE – ve vitrínách oddělení pro 
dospělé do 31. října
Malá výstava ručních prací, vzniklých pod vede-
ním A. Marešové. Součástí výstavy Senior klubu 
Příbram jsou i výrobky seskupení Tvořivé dílny 
Březové Hory, které se věnuje převážně pracím 
pro Nedoklubko, neziskovou organizaci podpo-
rující předčasně narozené děti a jejich rodiny.

PŘÍBĚHY MALÉ LUPITINY GONZÁLES – úterý 
29. října od 16.00

Divadlo Loutky bez hranic vás zavede do rodiny 
malé Lupitiny. Právě začíná Día de los Muertos – 
mexický sváteční Den mrtvých – a bude se tan-
čit, zpívat a vyprávět. I v Zemi mrtvých se všichni 
rádi od srdce zasmějí! Veselá výprava do Mexika 
za tamní barevnou oslavou Dušiček, abychom si 
připomněli, že smrti není třeba se bát, protože 
je to přirozená součást našeho života. Předsta-
vení získalo několik mezinárodních ocenění. 
Vstupné 60 Kč. Kapacita velmi omezena, rezer-
vujte si u nás vstupenky! Děkujeme MPSV ČR za 
podporu akce.

PODZIMNÍ MINITÁBOR S KNIHOU 
– 29./30. října
Příměstský tábor s tématem Dušiček a Hallo-
weenu je bohužel již plně obsazen. Děkujeme 
MPSV ČR za podporu akce.

BOoK con – pátek 1. až neděle 3. listopadu
Konečně! Fanoušci sci-fi a fantasy, je to tady! 
Besedy se spisovateli, komiksovými vydavate-
li a s mnoha dalšími, virtuální realita a nejrůz-
nější hry – deskové, karetní, RPG a novinky na 
PS4. 

Knihovna v říjnu: dílna, divadlo, kino, Bojajár, 
čajovna, kavárna…

Více informací na knihovnadobris.eu/book-con/ 
a facebook.com/fantasyvíkend/.
Děkujeme MPSV ČR za podporu akce.

Výtvarná dílna s Jíťou: PANÁČEK Z BRAMBOR 
– pondělí 4. listopadu od 12.00 do 17.00
Tak tohle bude vážně zábava! Rozhodně větší 
než ty brambory loupat nebo dělat bramborový 
salát. Vstup volný, materiál zdarma.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
– přihlaste se!
Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze otvíráme další ročník virtuálního uni-
verzitního studia. Téma semestru: Genealogie, 
6 přednášek celkem za 300 Kč – dvakrát měsíčně 
v pondělí od 10.00. Pouze pro důchodce. Více in-
formací v knihovně a na www.knihovnadobris.eu. 
Děkujeme MPSV ČR za podporu programu.

MALÁ DOBŘÍŠSKÁ UNIVERZITA
V novém semestru se těšte na přednášku o chro-
nických bolestech zad, dále na téma sametové 
revoluce v podání skvělého Martina Gromana 
a na Yvonu Fričovou a povídání o městu Brasi-
lia, které nemá obdoby… Zvýhodněná cena za 
3 přednášky je 150 Kč. Nabízíme též předplatné 
jako dárkový balíček. Děkujeme MK ČR za pod-
poru programu.

ANGLIČTINA I PRO SENIORY 
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. Děkujeme MPSV 
ČR za podporu programu.

JÓGA S DÁŠOU 
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.

POMOZTE DĚTEM POZNAT HISTORII DOBŘÍ-
ŠE (a okolí)!
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atrak-
tivní formě barevného komiksu renomované-
ho autora Karla Jerieho. Hledáme možnosti 
financování tohoto projektu a prosíme vás 
o  jeho podporu. Přispět je možné do sbírkové 
kasičky v knihovně, infocentru, prodejně COOP 
a  v  zámecké restauraci nebo na sbírkový účet  
č. 115-9851610297/0100.

A na závěr důležité upozornění:
V PONDĚLÍ 28. 10. JE KNIHOVNA ZAVŘENA  
– slavíme. Slavte také!
V ÚTERÝ 29. 10. JE PROVOZ ODDĚLENÍ PRO 
DĚTI POUZE DO 16.00.

Milí čtenáři, přejeme vám i nám, ať jste u nás 
v říjnu jako doma! A doma jako v knihovně: žád-
ný stres, žádné starosti…

Z knihovny zdraví Romana Bodorová
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 � 5. října Spirituál kvintet: Jednou budem dál 
aneb 30 let svobody. 

Slavnostní koncert k výročí sametové revolu-
ce na zámku Dobříš.
Hudební vzpomínání na sametovou revoluci 
a písně, které nám dávaly naději: 
Jednou budem dál, Slyším mlýnský kámen, Mojžíš, 
Až se k nám právo vrátí a další.
Koncert zahájí úvodním slovem paní Ivana Le-
nerová. Koncert pořádá město Dobříš ve spo-
lupráci s Kulturním střediskem Dobříš a zám-
kem Dobříš.
Zámek Dobříš – Zrcadlový sál od 19.00 ho-
din. VYPRODÁNO!

 � 6. října Sylva Krobová, Jan Jirucha a orchestr
Koncert k nové desce Dívám se do noci. 
Pořádá ZUŠ Dobříš k třiceti letům něžné a same-
tové revoluce.
Společenský sál KD Dobříš od 20.00 hodin. 
Vstupné dobrovolné!

 � 10. října vernisáž výstavy: Zrcadlo života. 
Marie Sibaiová, Lenka Svobodová a Petra 
Boukalová.

Výstava obrazů Zrcadlo života vám nabídne 
odraz tvorby tří malířek – Lenky Svobodové, 
nové obyvatelky Dobříše, výtvarnice a lek-
torky Marie Sibaiové z Prahy a malířky Petry 
Boukalové z nedalekých Nesvačil. V Zrcadle 
života uvidíte barevné příběhy zralých žen, 
jejich tužby, emoce, fantazii i lásku k výtvarnu, 
umění a barvám. Malířky ve své tvorbě použí-
vají různá média a techniky: olej, akryl, olejové 
pastely, akvarel, pouring i mozaiky. Na vernisá-
ži vystoupí i talentovaná dobříšská muzikantka 
Anna Vtípilová.
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteční 
ve čtvrtek 10. října 2019 od 18.00 hod. Výsta-
va potrvá do 10. listopadu 2019. Otevřeno 
po–čt 8.30–16.00, pátek a sobota zavřeno, 
neděle 14–16 hod. Vstup zdarma!

 � 11. října: Hraje vám Swing band Dobříš
Na svůj tradiční koncert vás zvou dobříšští swin-
gaři. Jako vždy se můžete těšit na koncert pří-
jemné swingové muziky.
Společenský sál KD, pátek 11. října od 20.00 
hodin. Vstupné dobrovolné.

 � 18. října: Slet bubeníků 2019 
S podtitulem: BUBNY LÉČÍ – Velká koncertní 
muzikoterapie
Pavel Fajt vás zve na letošní ročník sletu těmito 
slovy: „Po rychlém a neoblomném úmrtí Romka 
Hanzlíka, který je spjat od začátku s projektem 
Slet bubeníků jako zaštiťující agentura AMP, 

Připravujeme na listopad

8. listopadu: Zrní – koncert skvělé kapely
Program k 30. výročí sametové revoluce:
15. listopadu: Plastic People of the Uni-
verse – New Generation
16. listopadu: Vernisáž výstavy fotografií 
Handy Rysové z listopadu 89 a dnů poté...
16. listopadu: Beseda s účastníky sameto-
vé revoluce v Dobříši
17. listopadu: Václav Havel – Audience. 
Hraje ochotnický soubor Podbrdské národní 
divadlo
19. listopadu: Techtle Mechtle a Kočky 
v novém pořadu „Tančírna“. Předprodej vstu-
penek od 1. října v Trafice u Davida. Vstupné: 
290 Kč / na místě 310 Kč.
21. listopadu: Snow film fest 2019.
29. listopadu: Fast Food Orchestra – kon-
cert.

jsme se rozhodli letos využít léčebné síly bub-
nů. Život může být nečekaně ukončen a my 
věnujeme tento ročník Romkovi Hanzlíkovi. 
Koncertní program BUBNY LÉČÍ bude vytvá-
řen s ohledem na magickou sílu bubnů, ša-
manských rituálů, pozitivní a laskavé ener-
gie. Osobně mám zkušenost s muzikoterapií, 
kterou čas od času provozuji v různých zdra-
votních i  sociálních zařízeních, a chtěl bych 
tuto, řekněme, přidanou hodnotu bubnových 
partů povýšit na koncertní událost. Letošní Slet 
bubeníků nebude tedy spojen prvoplánově se 
hřmotnými a razantními party, s disonantními 
zvuky, s propletenými a útočnými polyrytmy, 
s nacvičenými nástupy či unisono party. Ne-
říkám, že tam některé tyto věty z našeho bu-
benického slovníku nebudou, ale naší snahou 
bude nalezení harmonie a rytmického řádu 
Všehomíra.“

All star team 2019:
Pavel Fajt – koncertní bubny, bicí souprava, 
elektronika, zpěv. Miloš Vacík – brazilské bubny, 
percussion, zpěv. Broněk Pavlíček / Ephraim 
Goldin – africké bubny, zpěv. Pavel Koudelka 
– bicí souprava. Ivana Mer – zpěv, klávesy. Petr 
Gablas / Michal Grombiřík – cimbál, zpěv.
Každý ze zúčastněných hudebníků je sólistou či 
vedoucím jednoho či více hudebních souborů. 
Je samostatně známou osobností a naprostým 
garantem kvality.
A Pavel Fajt ještě dodává: „Letos poprvé a výji-
mečně vyzýváme ctěné publikum: Přineste si 
svoje bubínky, bubny, chřestidla zvonce a řeh-
tačky!!! Na závěr si uděláme bubnový mejdan.“
Společenský sál KD Dobříš, pátek 18. října 
2019 od 20.30 hod. Vstupné: 270 Kč (před-
prodej) a 300 Kč (na místě). Předprodej vstu-
penek v Trafice u Davida. Rezervace vstu-
penek pro zájemce, kteří nejsou z Dobříše, 
na tel.: 318 521 302.

 � 20. října: Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a další...
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš. 
Společenský sál KD, neděle 20. října 2019 od 
17.00, vstupné dobrovolné.

 � 22. října: Dialog dvou světů – program 
s hercem Janem Potměšilem a houslistou 
a skladatelem Václavem Návratem 

V neobvyklé formě pořadu se konfrontují a pro-
línají dva umělecké světy: divadelní a hudební. 
Pro známého herce Jana Potměšila se rok 1989 
stal osudovým mezníkem, prožil jej přímo ve 
výboru stávkujících studentů. A při jedné z cest 
utrpěl svou vážnou nehodu. 
Václav Návrat byl v té době členem komorního 
souboru České filharmonie Pražští madrigalisté, 
a tedy přímo poblíž centra změn.

Oba umělci mají mnoho co vyprávět, ze svých 
vzpomínek a zážitků. Jako vrchol zazní závažné 
hudební dílo Václava Návrata Jan Palach.
Společenský sál KD Dobříš, úterý 22. října 
od 19.00. Vstupné: 80 Kč. Studenti, důchodci 
a ZTP 40 Kč. Pořádá město Dobříš.

 � 23.–26. října: Podzimní divadelní festival 
Pořádá Dobříšský divadelní spolek Kruh ve spo-
lupráci s KS Dobříš. 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE v Muzeu 
hraček Dobříš 

Téma: Podzimní vě-
neček na dveře se zví-
řátkem.
Neděle 13. října 2019 
Přijďte si užít podzim-
ní náladu do muzea 
hraček. Vytvoříme si 
krásný věneček z pa-
píru a přírodních ma-
teriálů.
Tvořit budeme od 

12.30 do 16.00 hod. Cena: 20 Kč děti, 30 Kč do-
spělí. Materiál v ceně.

Pozvánka
Charita Starý Knín a Sdružení „Dej mi šanci“ po-
řádají ve středu 2. října 2019 seminář „Jak při-
stupovat k riziku u dětí a mladých lidí s hen-
dikepem“, který se uskuteční od 9 do 13 hodin 
v Domě nad vodou na adrese Pražská 271, Dob-
říš. Vstup volný.
Bližší informace na tel.: 730 925 459.
Seminář je podpořen z dotačního programu 
MPSV Rodina a Nadačního fondu Avast. 
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Sametový podzim začíná
Letos 17. listopadu si připomene-
me 30. výročí sametové revoluce, 
Den boje studentů za svobodu 
a  začátek pádu socialistického re-
žimu a s ním i železné opony. Také 
město Dobříš se zapojí do připo-
mínek této významné události řa-
dou kulturních a hudebních akcí, 
které se připravují ve spolupráci 
s KS Dobříš, Městskou knihovnou 
Dobříš, zámkem Dobříš a s místní-
mi skauty a sokoly.
První událostí bude koncert skupi-
ny Spirituál kvintet nazvaný „Jed-
nou budem dál“, který se koná v Zr-
cadlovém sále dobříšského zámku. 
Přijďte si v sobotu 5. října od 19 hod. 
poslechnout známé písničky jako 
„Slyším mlýnský kámen“, „Mojžíš“, 
„Až se k nám právo vrátí“ nebo zrov-
na tu, která dala koncertu jméno.
V úterý 22. října od 19 hod. se v KD 
Dobříš uskuteční pořad „Dialog 
dvou světů“. Jde o komponovaný 
program s hercem Janem Potměši-
lem a houslistou a skladatelem Vác-
lavem Návratem. Na závěr protago-
nisté večera pobesedují s diváky.
Celý měsíc listopad bude v knihovně 
k vidění tematická výstava fotografií 
Hany Rysové a její dílo bude rovněž 
možné zhlédnout od 13. listopadu 
do 22. prosince v kulturním domě.
V rámci Sametového podzimu zve 
Městská knihovna Dobříš na před-

nášku publicisty Martina Gromana 
„Sametová revoluce“, která pro-
běhne ve čtvrtek 7. listopadu od 
17 hod.
V pátek 15. 11. ve 20.30 hod. zahá-
jí koncert hudební skupiny Plastic 
People of the Universe/New Ge-
neration sametový víkend, který 
bude v sobotu 16. listopadu mezi 
9 a 12 hod. pokračovat skauty po-
řádanou hrou s úkoly pro děti a ro-
diče. V 16 hod. následuje vernisáž 
výstavy Hany Rysové, v 17 hod. pak 
beseda s dobříšskými pamětníky 
listopadových událostí a v 18 hod. 
v sokolovně vypukne taneční zába-
va. V neděli 17. listopadu v 18 hod. 
sehraje Podbrdská divadelní spo-
lečnost v kulturním domě hru Vác-
lava Havla „Audience“.
Sametový podzim symbolicky zavr-
ší v neděli 17. listopadu v 17.17 hod. 
společné vyzvánění zvonů, které 
se rozezní ve třiceti městech České 
republiky současně. Dobříš byla 
zahrnuta do této připomínky spo-
lečností Post Bellum – Paměť náro-
da. V rámci této akce bude dobříš-
ským školám nabídnuto jedenáct 
workshopů pro žáky druhého 
stupně, které interaktivní a zážitko-
vou formou seznámí mládež s  vý-
znamnými historickými událostmi 
20. století.

Tým projektu Sametový podzim

Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2019
Město Dobříš se v lednu tohoto roku přihlásilo do 1. ročníku celorepub-
likového kola amatérské filmové soutěže „Antifetfest aneb Jde to i jinak! 
2019“, kterou vyhlásily městská část Praha 12 ve spolupráci s Národní sítí 
Zdravých měst ČR. Jako organizátoři obvodního kola jsme oslovili dobříš-
ské školy s možností přihlásit svůj amatérský filmový snímek s námětem 
rizikového chování, např. drogová závislost, šikana, záškoláctví, krimina-
lita, domácí násilí apod.
Do obvodního kola se přihlásila Základní škola Dobříš, Komenského nám. 35, 
s filmem Chudinka, jehož tématem je šikana a poruchy příjmu potravy. Sní-
mek žákyň loňské 9.C (Emma Běhunková, Tamara Jitka Křížková, Anežka 
Popková a Michaela Vlašaná) postoupil až do celorepublikového finále, 
které proběhne ve dnech 16.–17. října 2019 v Lomnici nad Popelkou, kam 
jsou tvůrkyně snímku pozvány. Reprezentantkám naší základní školy, kte-
ré se zúčastní celorepublikového finále, přejeme v Lomnici nad Popelkou 
mnoho úspěchů a nevšedních zážitků.

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

Radúz a Mahulena na zámku
Sdružení pro ob-
novu dobříšských 
varhan a římskoka-
tolická farnost zvou 
všechny příznivce 
krásné hudby na 
6.  benefiční koncert 
pod názvem „Radúz 
a Mahulena“ pořáda-
ný v neděli 13. října 
2019 od 19.00 ho-
din v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.
Na koncertu zazní skladba Pohádka Radúz a Mahulena od Josefa Suka, 
Dvořákův Slovanský tanec a Symfonie č. 7 A dur od Ludwiga van Beetho-
vena v podání Vinohradského symfonického orchestru (VISYO) pod ve-
dením Viktora Hrušky a Matěje Vody. 
Dobrovolné vstupné je určeno na projekt obnovy dobříšských varhan.

Ivo Kylar

Židovské tradice a zvyky v Muzeu Dobříš
Zveme vás na zajímavou výstavu po-
jednávající o židovských tradicích 
a zvycích. Výstava vychází především 
ze sbírek a stálých expozic Židovské-
ho muzea v Praze, seznamuje také 
s náboženstvím a historií Židů na úze-
mí Čech a Moravy.
Každý panel výstavy je věnován jed-
nomu tématu, např. pramenům judai-
smu, židovskému kalendáři, oslavě ša-
batu a jednotlivým nejvýznamnějším 
svátkům, jako je Nový rok a Den smí-
ření, Pesach, Šavuot, Sukot, Chanuka 
a  Purim. Druhá část expozice je pak 
věnována hlavním událostem život-
ního cyklu – narození, svatbě a úmrtí.
Součástí každého panelu je vysvětlující text a téměř dvacet vyobrazení 
nejzajímavějších kultových předmětů, rukopisů a památek převážně ze 
sbírek Židovského muzea v Praze vztahujících se k danému tématu.
Oslava židovských svátků je velmi tradiční, proto zde najdeme docho-
vané rukopisy, předměty a vyobrazení od 13. do 20. století (v některých 
případech až do současnosti).
Výstava trvá od 1. září do 29. října 2019 a lze ji navštívit kdykoli za 
cenu běžného vstupného.
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Zdravotní tělesná výchova
I na naší škole sledujeme nejnovější trendy 
a metody, které pomáhají zkvalitnit a zefektivnit 
výuku. Z tohoto důvodu nemůžeme opome-
nout nejnovější statistiky, které uvádějí, že již 
více než 42 % dětí v ČR má problémy se špatným 
držením těla a problémy s tím spojené – bolesti 
hlavy, nadváhu, bolesti zad a další… Od nového 
školního roku tak mohou děti navštěvovat krou-

Robotika na naší škole

V letošním roce pro naše žáky otevíráme krou-
žek robotiky, při kterém se žáci prvního i druhé-
ho stupně seznámí s malými robůtky Ozoboty. 
Díky těmto skvělým robotům proniknou do tajů 
programování, rozvinou schopnost logického 
uvažování a naučí se spolupracovat v týmu. 
Robotika prožívá v současné době velký boom, 
proto ani naše škola nezůstává v této oblasti po-
zadu: investujeme do různých stavebnic a naši 
pedagogové se pravidelně účastní konferen-
cí zaměřených na robotiku a IT problematiku. 

V současné době disponujeme patnácti Ozobo-
ty, stavebnicí LEGO Mindstorms a stavebnicemi 
VEX IQ včetně hracího pole.
Díky tomuto vybavení se naši žáci v červnu moh-
li zúčastnit celostátní soutěže VEX IQ Challenge, 
kde se svým vlastnoručně postaveným a napro-
gramovaným robotem obsadili krásné dvanácté 
místo z 33 soutěžních týmů. I do budoucna bude 
naší snahou zdokonalovat výuku robotiky a se-
znamovat žáky s novinkami v této oblasti.

Mgr. Monika Cieślik

Školní družina ve 2. ZŠ Dobříš
Na naší škole máme už po ně-
kolik let deset oddělení školní 
družiny. Zapsáni jsou i žáci ze 

čtvrtých tříd a několik žáků z pátého ročníku. 
Na každý školní rok máme dané roční téma, od 
kterého se pak odvíjí náplň výchovně-vzdě-
lávací práce v jednotlivých měsících. Letos 
jsme vybrali téma „Ukaž, co umíš“ a budeme 
se věnovat například těmto tématům: umím 
být kamarád, mám šikovné ruce, já jsem mu-
zikant, smím prosit, jsem rád v přírodě apod. 
Plánujeme také různé soutěže, výlety a akce ve 
škole i  mimo školu. V nejbližší době nás čeká 

návštěva kina v Příbrami a výlet na rozhlednu 
v Mokrsku.
V letošním školním roce máme také možnost 
zařadit do programu odpoledních zájmových 
činností práci v různě zaměřených kroužcích, 
které mají pomáhat dětem být ve škole úspěš-
nější. Jedná se o kroužky čtenářské, badatelské 
a kroužek deskových her.
Naším cílem je poskytovat dětem možnost 
smysluplného využívání volného času a dát 
jim příležitost strávit příjemné chvíle se svými 
kamarády.

Eva Pletichová, vedoucí vychovatelka

Sportovně-turistický kurz 6. ročníku 
v Českých Budějovicích

V 9.00 jsme vyrazili vlakem z Příbrami směr Čes-
ké Budějovice. Ve vlaku byla legrace. Poté, co 
jsme přijeli trolejbusem na vysokoškolské kole-
je, kde jsme se hned ubytovali, jsme se šli sezná-
mit s parkem Stromovka, kde jsme se rozdělili na 
dva týmy – Alfa a Beta – a hráli speciální „schov-
ku“. Následující dny jsme se věnovali orientač-
nímu běhu (nejprve jsme běhali ve dvojicích 
a na závěr nás čekal individuální závod) a vod-
ním sportům. Vyzkoušeli jsme si paddleboardy 
a rafty na divoké vodě v uměle vybudovaném 
kanálu v Českých Budějovicích. Zahráli jsme si 
několik turnajů v softbalu, který nás velmi bavil, 
a turnaj ve frisbee. Měli jsme možnost vyzkoušet 
také discgolf. Ve čtvrtek večer jsme hráli divadlo 
a užili si „afterparty“. Poslední den ráno jsme se 
sbalili, pak hráli různé hry, rozdělovali ceny a di-
plomy a pomalu se odebírali na vlakové nádraží. 
Když jsme dorazili do Příbrami, museli jsme se, 
plni zážitků, bohužel rozloučit. Už se těšíme na 
další společný výlet.

Žáci 6.B, 2. ZŠ Dobříš

2. ZŠ DOBŘÍŠ

MILÍ PŘEDŠKOLÁCI, 
ZVEME VÁS SPOLEČNĚ S RODIČI NA 

v úterý 5. 11. 2019 v 16.00 hodin.

Zájemce prosíme o přihlášení e-mailem 
na adresu 2.zsdobris@seznam.cz, 

nebo telefonem na číslo 318 521 002.

Těšíme se na vás 
a připravujeme další společná setkání.Co nového v ZŠ Trnka?

Než se pustíme do usilovné 
školní práce, chceme se po 

prázdninách opět sladit a posílit kamarádské 
vztahy. A k tomu slouží adaptační kurzy. Kam 
jsme letos vyjeli? O tom napsaly samotné děti.
Druhá třída: Na adaptačním kurzu bylo dobré, že 
jsme byli piráti. Chodili jsme s jednou nohou a učili 
jsme se spolupracovat. Bylo to zábavné.
Třetí třída: Naše třída byla na třídním ladění 
v Čími. Byli jsme tam první týden v září a bylo to 
super v tom, že jsme tam měli téma „Harry Potter“ 
a vyráběli jsme košťata a hůlky a taky nesmíme 
zapomenout na klobouky. Nechyběly ani Kameny 
mudrců. Celou třídu to moc bavilo.
Čtvrtá třída: Druhý týden v září jsme jeli na ad-
patační kurz do Bohutína. Naše téma bylo Narnie 
–  Stříbrná židle. Každý den jsme se vypravili na 
dlouhý výlet, při kterém jsme měli plno zajímavých 
aktivit. Na konci našeho putování jsme našli nejen 
prince Riliana, ale i ztracený poklad. Moc jsme si 
to užili.
Pátá třída: Shromáždili jsme se u chatek v Junior 
Campu v Nové Živohošti. Hned druhý den jsme 

vyrazili na výlet. Po celou dobu pobytu jsme hráli 
různé zábavné hry. Poslední den se v areálu kona-
la zámkařská soutěž.
Šestá třída: My jsme byli v Jizerských horách. Kaž-
dé ráno jsme začínali rozcvičkou a pak už nás če-
kaly výlety a hry. Tématem byl „Hraničářův učeň“. 
Velkým překvapením bylo, když nás navštívili naši 
další učitelé schovaní pod kápí. Bylo to tam bezva.

TRNKAKCE zvou děti na další outdoorový pří-
městský tábor. Akci pořádáme během podzim-
ních prázdnin, 29.–30. října 2019. Děti zažijí 
spoustu legrace, lanových překážek, šifrovaček 
a zajímavých her zážitkovou pedagogikou. Více 
informací a přihlášky naleznete na www.zstrn-
kadobris.cz/domu/trnkakce.
ZŠ TRNKA všechny srdečně zve na druhý TRNKO-
VÝ FASHION BAZAR dámského oblečení a  do-
plňků, který se bude konat ve dnech 8. a 9. listo-
padu (pátek večer, sobota dopoledne) v budově 
školy. Výtěžek z prodeje oděvů bude použit na 
další rekonstrukci prostor budovy ZŠ TRNKA.

Markéta Svobodová, učitelka ZŠ Trnka

žek Zdravotní tělesná výchova, který pořádáme 
ve spolupráci s projektem zdravypohybdetem.
cz. Děti se zde naučí vnímat přirozený pohyb 
a také, jak správně pracovat se svým tělem – vše 
hravou a zábavnou formou. Ve spolupráci se 
zdravypohybdetem.cz proběhne na naší škole 
také na míru vytvořený program plný pohybu, 
jehož součástí bude preventivní vyšetření dětí 
zkušenými fyzioterapeuty s dlouholetou praxí. 
Více informací o chystaných novinkách se dozví-
te na webových stránkách školy nebo na www.
zdravypohybdetem.cz.

Ing. Petr Hlinka
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Září v ZŠ Lidická

Nový školní rok začal na ZŠ 
Lidická jako již tradičně při-
vítáním v tělocvičně školy. 

Po úvodním týdnu se aktivity rozjely naplno. 
V  rámci projektových pátků se vydali všichni 
žáci na dopolední vycházku po okolí Dobříše 
a  následující týden proběhla Ochrana člověka 
za mimořádných událostí, spojená s různými ak-
tivitami na dané téma. Dále nás čeká dopravní 
soutěž Mladých cyklistů v Příbrami a návštěva 
příbramského kina s filmem Hodinářův učeň. 
Žáci I. stupně koncem září ještě vyrazí do příro-
dy zažít Šípkománii, kdy nasbírají různé plody 
včetně šípků a následně z nich ve třídách vyrobí 
různorodé postavičky.  

Nová PRIMa informatika na gymnáziu

Ministerstvo školství připra-
vuje novou koncepci roz-
voje digitálních dovedností 

a  informatiky, která by měla prolínat všemi 
předměty. Nový způsob výuky se testuje na 
vybraných školách. V  této prestižní skupině 
nechybí ani Gymnázium Karla Čapka. Pilotní 
ověřování potrvá do června 2020. Poté by 
podle nové koncepce měly začít učit všechny 
školy v ČR.
Ministerstvo tímto ověřováním získává zpětnou 
vazbu od škol, jak v praxi fungují nově navržené 
učební materiály k rozvoji informatiky u žáků. 
Na testování jdou evropské dotace z projek-
tu Podpora rozvíjení informatického myšlení 
(PRIM). Pokusné ověřování řídí samo minister-
stvo a realizuje ho všech devět pedagogických 
fakult v ČR ve spolupráci s Národním ústavem 
pro vzdělávání.
Gymnázium Karla Čapka na ověřování spolu-
pracuje s Pedagogickou fakultou Univerzity 
Karlovy. Již v posledních dvou letech jsme ve 
výuce ICT začali intenzivněji podporovat rozvoj 
programování a robotiky napříč ročníky. Do vý-
uky jsme postupně zařadili Arduino, Micro:bit či 
naposledy mBoty.

Pokusné ověřování nové koncepce informati-
ky u nás letos proběhne v tercii a sextě. Jedna 
skupina tercie si vyzkouší výuku dle materiálů 
Programování ve Scratch II. Scratch je vizuální 
programovací jazyk, ve kterém lze vytvářet in-
teraktivní prostředí, animace, jednoduché hry, 
ale i základní algoritmy. Je to skvělý odrazový 
můstek do vyspělejšího světa počítačového 
programování.
Sexta si již v předchozích letech vyzkoušela pro-
gramování ve Scratch i s Micro:bity. Tento školní 
rok budou žáci ze sexty programovat v jazyce 
Python dle materiálů Základy programování 
v jazyce Python pro střední školy. Python vyniká 
svojí přístupností pro začínající a mírně pokro-
čilé programátory. V poslední době se díky své 
jednoduchosti rozšiřuje na vysoké školy nejen 
IT zaměření.
Po pilotním kroužku robotiky v druhém polo-
letí uplynulého školního roku byly vypsány pro 
naše žáky na první pololetí tři kroužky s ICT za-
měřením: programování a kódování micro:bit, 
robotika a programování mBot / C++ a psaní 
všemi deseti.

Daniel Hošek, 
Gymnázium Karla Čapka Dobříš

Informační okénko ze ZUŠ
V červnu přišlo do základní umělecké školy k zá-
pisu opět enormní množství dětí a v prvním zá-
řijovém týdnu se uskutečnily hojně navštívené 
dodatečné přijímací zkoušky. Celkově se dosta-
vilo přes sto nových uchazečů o hudební obor 
a přes šedesát dětí o obory ostatní. Těší nás, že 
zájem o umělecké vzdělávání je konstantně vel-
mi vysoký, přesto škola momentálně nemůže 
uspokojit poptávku z kapacitních důvodů. ZUŠ 
Dobříš aktuálně disponuje 545 místy pro výuku 
uměleckých předmětů a tento stav je prakticky 
stále naplněn. Není to problém nový, ale dlou-
hodobý. Souvisí mimo jiné i s přílivem mladých 
rodin na Dobříšsko a již několik let čeká na své 
řešení, respektive vyřešení.

Vzhledem k nedostatku prostor pro výuku jsme 
o letních prázdninách opakovaně podnikli 
kroky směřující k postupnému vyřešení této 
záležitosti. Díky vstřícnosti paní starostky Jany 
Vlnasové a za její kooperace proběhlo několik 
společných setkání s panem ředitelem ZUŠ Ja-
nem Voděrou při hledání vhodných prostor pro 
naše potřeby. Z několika potenciálních nabídek 
pak vyvstala užší spolupráce se ZŠ Trnka a její 
paní ředitelkou Janou Derflovou, která vyšla 
ochotně vstříc naší poptávce. Kromě stávajících 
detašovaných pracovišť – ZŠ Lidická, Gymná-
zium Karla Čapka Dobříš, Kulturní dům Dobříš, 
ZŠ Trnka – bude tedy ZUŠ Dobříš v tomto škol-
ním roce 2019/2020 v odpoledních hodinách 
využívat více z prostorů ZŠ Trnka. Zde bude 
probíhat výuka přípravné hudební výchovy, ky-
tary, zobcové flétny, klavíru a violoncella. Věří-
me, že kooperace obou institucí bude fungovat 
k oboustranné spokojenosti.
Do blízkého budoucna pak hledíme s optimis-
mem. Při společných jednáních a prohlídkách 
potenciálních prostor pro rozšíření výuky umě-
leckých oborů ZUŠ jsme si udělali představu, 
jaké možnosti se momentálně nabízejí. Věříme, 
že se podaří vybudovat detašované pracoviště 
ucelenějšího charakteru, které se rýsuje jako 
vhodné v prostorách podkroví 4. MŠ. Tady by 
pak v budoucnu probíhala výuka akusticky 
vhodných oborů, především oboru výtvarného. 
I zde se setkáváme se vstřícností paní ředitelky 
Moniky Vaňkové a součinnost obou institucí 
vnímáme jako zdravou a do budoucna obou-
stranně vítanou.
Tato varianta vyžaduje samozřejmě více času 
a úsilí; pro co nejlepší výsledek chceme být v úz-
kém kontaktu jak s vedením města a projektan-
tem, tak s vedením MŠ tak, aby stavební úpravy 
byly promyšleny účelně a vhodně. Věříme ale, 
že takto investovaný čas je dobrým vkladem do 
budoucnosti.

Lucie Tóth, ZUŠ Dobříš

Třetí sezóna lesní komunitní školy a školky  
Jsem lesem

Lesní komunitní škola a školka Jsem lesem druhého září v Dobří-
ši slavnostně zahájila třetí rok své existence. Školáci se učí ve smíšeném kolektivu malotřídky. Každý 
měsíc mají jedno téma, ve kterém si osvojují učivo jednotlivých předmětů pro jednotlivé ročníky.
Matematiku se učí především pomocí Hejného metody, ale nevyhýbají se ani klasické matematice. 
Číst se učí genetickou metodou a píší vázaným písmem. Po ukončení ročníků v naší komunitní lesní 
škole má dítě srovnatelné znalosti jako z klasické základní školy, a není tedy problém k nám přestou-
pit i v průběhu školní docházky (a samozřejmě také naopak). 
Kromě běžného vzdělávání se naše škola soustředí především na vytváření bezpečné a přátelské 
atmosféry, která umožňuje dětem učit se od sebe navzájem, spolupracovat na projektech a získávat 
důvěru v sebe sama i ve své schopnosti, a rozvíjet tak svůj potenciál především z vnitřní motivace.
Děti v naší škole jsou v režimu domácího vzdělávání. Vedeme je k tomu, aby uměly samy ohodnotit 
své pokroky a aby s naší pomocí dosahovaly cílů, které si samy vytyčí. U nás nenajdete známky a na 
vysvědčení mají děti slovní hodnocení.
Není zde slyšet zvonění a ani hodiny nejsou pevně časově ohraničené. Vycházíme především z po-
třeb dětí. A protože víme, že učení jde ruku v ruce s pohybem, často střídáme činnosti u stolu a v po-
hybu po velké zahradě či v okolní přírodě. Každý týden se také vydáváme na zajímavé výlety nejen 
do přírody, ale také do měst za divadlem, výstavami či za zajímavými lidmi či činnostmi. 
Pokud věříte, že děti mohou být aktivními činiteli svého vlastního formování a že škola či školka jsou 
víc než příprava na budoucí život, a máte chuť spoluvytvářet budoucnost svých dětí, přidejte se 
k nám. Momentálně máme místo ještě pro čtyři děti z třetí a první třídy. V lesní školce jsou tři volná 
místa pro děti od tří do šesti let.

Barbora Pecháčková Uchytilová, www.skolavlese.cz

M. Fejtová Krajská
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ZÁMEK DOBŘÍŠ – kulturní program 2019 

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 
5. 10. – 5. 12. výstava obrazů Ivety Jiroušové v Galerii JCM – výtvarnice se zaměřuje na přírodní 
motivy (výtvarná technika – olejomalba a enkaustika). Výstava je přístupná s průvodcem po dohodě 
na pokladně zámku. Vstupné: 40 Kč / os. 
5. 10. Spirituál kvintet – koncert „Jednou budem dál aneb 30 let svobody“ – slavnostní koncert 
k 30. výročí sametové revoluce – koncert se bude konat v Zrcadlovém sále zámku Dobříš od 19.00.  
VYPRODÁNO.
13. 10. Radúz a Mahulena – v podání Vinohradského symfonického orchestru – benefiční koncert 
na podporu dobříšských varhan od 19.00 v Zrcadlovém sále – zazní skladby A. Dvořáka: Slovanský 
tanec, J. Suka: Pohádka Radúz a Mahulena a L. van Beethovena: Symfonie č. 7 A dur.

Podzimní sklizeň v Dobříšku 
Školní rok se v Dobříšku rozběhl 
plnou parou a  některé kurzy byly 

velmi rychle zaplněny. Mohli jste nás potkat 
na akci Zažít město jinak. Děti si odnesly pís-
kový obrázek nebo vlastnoručně vyrobené 
mýdlo. Rodiče využili hlídacího koutku pod 
vedením lektorky adaptačního programu 
přípravy na MŠ Pavly Marešové. Nejmenší 
děti si užily na skákacím hradě. Léto se pře-
houplo do podzimu a s ním vás čeká řada 
zajímavých akcí.

Semináře a setkání se Zuzanou Krásovou:
Ještě, než se rozvedeme: 7. 10. 2019 17.30–
19.00.
Jak obnovit vztah, když komunikace mezi part-
nery vázne a vypadá to, že nejlepším řešením je 
ukončení vztahu? Jak pročistit vzduch a vrátit 
do vztahu respekt a porozumění?

Aby děti měly tátu a mámu i po rozvodu: 
18. 11. 2019 17.30–19.00. 
Jak nastavit vztahy mezi bývalými partnery 
tak, aby zůstali oba rodiči? S koncem partner-
ství nepřichází konec rodičovství a zachování 
role mámy i táty je pro další vývoj dítěte klí-
čové. 

Prožitkový workshop pro ženy nejen o osob-
ní značce: 4. 10. 2019 9.30–13.00.
S Ditou Hrudovou budeme hledat odpovědi na 
následující otázky: Kdo jsem? Jaké sny si toužím 
splnit?
Jak mě vidí ostatní? Jak si vytvořím osobní znač-
ku? Jak své plány uvedu do života?

Lampionový průvod: 3. 11. 2019.
Sledujte naše webové stránky, kde budou zve-
řejněny bližší informace. 

Vybíráme z pravidelného programu:
Šikovné prsty pro kluky i holky: po 16.00–18.00.
Rukodělný kroužek pro děti od 6 do 12 let. Vyro-
bíme si dřevěnou bedničku na poklady a vlast-
ní mýdlo do koupelny. Cestou potkáme: pilku, 
smirkový papír, vrtačku, vruty, panty, provázky, 
mýdlovou hmotu, sádru, FIMO hmotu, jehlu 
a nit a další materiály.

Aerobik pro děti od 6 do 10 let: st 17.45–18.45. 
Cvičení je zaměřeno na posilování a protaho-
vání těla a vnímání rytmu. Důraz je kladen na 
respektování zdravého vývoje dítěte. Zátěž ano, 
přetěžování nikoliv. Vede Jana Dvořáková. 

Rukodělné tvoření pro dospívající a dospělé: 
Pletení, háčkování, drhání, vyšívání aj. pod 
vedením Michaely Černé.
Kulišárny junior – 1× za 14 dní
Po 17.00–18.30. 
Kulišárny klasik – 1× za 14 dní
Po 17.00–18.30.

Taneční kurzy pro děti a dospělé:
Pod vedením absolventky taneční konzervatoře 
Duncan Štěpánky Mancové. 
Taneční lekce pro děti od 4 do 6 let
Po 14.30–15.30.
Taneční lekce pro děti od 7 do 10 let
Po 17.00–18.00.
Taneční lekce pro dospělé
Po 18.00–19.00.

Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a ceny  
najdete na rezervačním systému Webooker, od-
kaz přes webové stránky www.dobrisek.cz nebo 
na www.facebook.com/dobrisek, e-mail: info@
dobrisek.cz, adresa: Na Nábřeží 1650, Dobříš. 
Telefon: 608 906 559. 

Říjen ve Skřítkově
Skvělé narozeninové oslavy
Slaví vaše dítko narozeniny? Užijte si ve Skřítko-
vě úžasnou oslavu. Skvělý program vám zajistí-
me ve spolupráci s Veselou rodinou, z.ú. Od září 
pro vás máme připravené nové animační pro-
gramy. Občerstvení si můžete vybrat z naší širo-
ké nabídky. Pokud plánujete oslavu, co nejdřív 
si rezervujte termín – rychle ubývají volná mís-
ta o víkendech. Navíc narozeniny můžete slavit 
i v týdnu, kdy se můžete víc vyřádit. Všechny in-
formace naleznete na www.skritkov.com/oslavy. 
Skřítkovský podzimní tábor
Blíží se podzimní prázdniny a my zveme všech-
ny skřítky o podzimních prázdninách do Skřít-
kova na příměstský tábor.
Skřítkovský tábor se uskuteční 29.–30. října 
2019 a je určen pro školáky ve věku 6–12 let.
Děti zažijí se skvělou animátorkou Sárkou z Ve-
selé rodiny dva dny plné pohybu, tvoření, sou-
těží. Poznají přírodu všemi smysly, při dobrých 
povětrnostních podmínkách budou pouštět 
draky a opékat špekáčky. O vaše děti bude skvě-
le postaráno od 7.30 do 16.30. Celodenní strava 
bude zajištěna – dvakrát svačina, teplý oběd 
a pitný režim během celého dne. Cena tábora je 
1 100 Kč/dítě, jednotlivé dny 600 Kč/dítě. Tábor 
se bude konat při naplnění min. kapacity 10 dětí.
Halloween párty
Halloween párty bude ve Skřítkově i tento rok! 
Společně si ji užijeme v sobotu 26. října 2019 
od 15 hod. Můžete se těšit na skvělý program, 
soutěže, disco, strašidelný fotokoutek a výborné 
občerstvení. Nezapomeňte přijít v halloween-
ských kostýmech. Vstupné 110 Kč / dítě, dopro-
vod zdarma.
Sledujte naše webové stránky a facebook, ať 
vám nic neunikne!

Za tým Skřítkova Ing. Anna Englártová

Qi-gong nově v čajovně
Do naší nabídky masáží od října vedle shiatsu 
přibývají qi-gong masáže. Qi Gong Energy 
masáž kultivuje energii, podporuje volný tok 
energie v těle a spouští samoléčebné procesy 
za použití dotykových a bezdotykových tech-
nik. Kundalini Awakening masáž probouzí naši 
základní životní esenci uloženou v oblasti pán-
ve, otevírá srdce a pracuje s uvolněním bederní 
páteře. Masážemi provází Alena Durajová, www.
durajova.com, tel. 724 899 713.
Říjnové akce v čajovně
Živě z čajovny Dan Vertígo (pátek 25. 10. od 
19.00). Dan Vertígo je multižánrový písničkář 
z Brna, který hraje na kytaru, perkuse a zpívá pís-

ničky o cestování, holkách, popíjení, babičkách 
a bezdomovcích. Těšte se na sypačky, energii, 
improvizaci a místy nemístný humor.
Jóga v čajovně (každé pondělí 20.00–21.30 
a každou středu 19.30–21.00).
Sheng Zhen qi gong (každou sobotu 10.00–
11.15) je cvičení kultivující naši životní energii, 
otevírající naše srdce a zklidňující naši mysl. Pro-
střednictvím série cviků a meditací zbavuje naše 
tělo stagnující energie a následně tělo přijímá 
energii životadárnou. Qi-gongem provází Alena 
Durajová.
Hudební škola YAMAHA: První krůčky k hud-
bě pro děti od 2 let (každé úterý 15.15–16.00). 

Obsahem krůčků jsou jednoduché písně, vyprá-
vění, hudebně-pohybové nástroje a doplňující 
výtvarné či pracovní činnosti. 
Rytmické krůčky pro děti 4–6 let (každé úte-
rý 16.30–17.15). K výuce využíváme speciální 
ozvučené roury boomwhackers, rytmické ná-
stroje a svoje hlasy. Učíme se i základy na zob-
covou flétnu. VOLNÁ MÍSTA. Lektorka Jana To-
mánková, yamaha@dobris.net.
Meditační setkání dětí (středa 2. 10. 16.30–
18.30) Meditace je vhodná pro děti ve věku 
6–12 let. Zvyšuje schopnost koncentrace, em-
patie a schopnost učit se nové. Děti jsou klid-
nější a vyrovnanější. Vede Jana Štrausová, www.
janaterapie.cz.
Otevírací doba: sobota a neděle 17.00–22.00.
Ve čtvrtek a v pátek možná rezervace.
Příkrá 342, www.cajovnadobris.cz, katerina@ca-
jovnadobris.cz

Kateřina Försterová

Město Dobříš, 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

tel.: 318 533 311, 
www.mestodobris.cz,

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Co chystá Pečovatelská služba 
města Dobříše?
Srdečně zveme na oslavu Dne seniorů 4. října 
2019 v 10.00 hodin v anglickém parku. Připojte 
se k nám při tradiční procházce spojené s vy-
stoupením dětí z 2. MŠ Dobříš.
V 18.00 hodin v Kulturním domě Dobříš nás 
k poslechu i k tanci doprovodí School Band ZUŠ 
Dobříš, předtančení Sokol Dobříš, a navíc bude 
přichystáno drobné občerstvení.
V rámci týdne sociálních služeb zve Pečovatelská 
služba města Dobříše seniory, zájemce o pečova-
telskou službu, pečující, opečovávané i příznivce 
na Den otevřených dveří 8. října 2019. Přijď-
te se podívat přímo do domu s pečovatelskou 
službou na Dukelském náměstí 443 v Dobříši. 
Rádi vás provedeme našimi prostory a poradí-
me ohledně péče – hygieny, nákupů, doprovo-
dů apod., ohledně kompenzačních pomůcek 

a  sociálního poradenství. Nabídneme vám také 
možnost masáží, pedikúry nebo praní prádla pro 
veřejnost.
Těšíme se na vás na obou akcích, které pro vás 
rádi připravujeme!

Zaměstnanci Pečovatelské služby města Dobříše

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

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ pro 50+ je každý čtvr-
tek (s výjimkou 10. října) od 18.30 do 19.30 
v  Pastoračním centru sv. Tomáše. Jde o cviče-
ní na zlepšení fyzické kondice a stability a na 
protažení svalů – také podle možností a přání 
účastníků. Cvičení vede lektorka ze Seniorfi tnes, 
z.s., poplatek je 70 Kč.

Výtvarný kurz pro děti (7–14 let) začíná 2. říj-
na. Opět jej povedou zkušení lektoři a výtvar-
níci, Mgr. Daniela Doubková a akad. malíř Miro 
Pogran. Obsahem kurzu je odborné vedení dětí 
při jejich výtvarném projevu, aby si děti správ-
ně osvojily základní výtvarné techniky, jako je 
kresba, malba, grafi ka, keramika aj., podle zá-
jmu a  věku dětí. Kurz bude každou středu od 
14.30 (skupina A) a od 16.00 (skupina B) v Pas-
toračním centru sv. Tomáše. Cena za pololetí je 

JSTE VY NEBO VÁŠ BLÍZKÝ

• zdravotně nebo tělesně postižený 
• senior
• po úrazu
• nemocný?

Rádi byste zajistili péči o sebe nebo svého 
blízkého v domácím prostředí?
Na péči nemusíte být sami! 

POMŮŽEME VÁM
• s hygienou
• s doprovody
• s nákupy i s péčí o domácnost
• poskytneme sociální poradenství
• zapůjčíme bezplatně kompenzační pomůcky 

Jsme registrovaný poskytovatel sociálních slu-
žeb a jsme tu pro vás.
Nabízíme také masáže, pedikúru a praní prádla 
pro veřejnost.

Pečovatelská služba města Dobříše
Kontaktujte nás každý pracovní den mezi 
7.30–15.30.
Osobně na Dukelském náměstí 443, Dobříš, 
telefonicky: 318 522 874, 
e-mailem: ps.dobris@seznam.cz.
www stránky: psdobris.cz.

Dobříšští muzikanti na rozhledně Štěpánka
Stejně jako v minulých letech, i letos vyjel v druhé polovině srpna Dobříšský pokleslý orchestr lido-
vých nástrojů na svoji tradiční muzikantskou dílnu do Pasek nad Jizerou, malebné obce na rozhraní 
Krkonoš a Jizerských hor.
V nádherném prostředí Památníku zapadlých 
vlastenců s expozicí houslařství vystoupilo 
houslové trio s pásmem lidových písní, a s poko-
rou tím vzdalo hold paseckému písmákovi a za-
kladateli krkonošské houslařské školy Věncesla-
vu Metelkovi (1807–1867), jehož osud inspiroval 
K. V. Raise k sepsání románu Zapadlí vlastenci.
Pro klienty v rokytnickém seniorském domě pak 
muzikanti připravili hodinové vystoupení. Vyvr-
cholením pobytu byl, letos už popáté, hudební 
doprovod tradičního Štěpánova jarmarku u roz-
hledny Štěpánka (958 m n. m.) v Příchovicích, 
kterým bylo připomenuto 127. výročí položení 
základního kamene k této výjimečné stavbě. Vystoupení se setkalo s příznivým ohlasem stovek ná-
vštěvníků, z nichž řada přišla v dobových kostýmech. Mezi návštěvníky nechyběli místodržící arcivé-
voda Štěpán, kníže Kamil Rohan, ani Krakonoš – dobříšští muzikanti se však v této společnosti vůbec 
neztratili a přivezli si pozvánku i na příští rok.

Ing. Petr Jandura

1400  Kč/14 lekcí. Přihlašování na pcstomas@
volny.cz, nebo osobně v kanceláři, po přihlášení 
podáme podrobnější informace.

KRUHOVÉ TANCE s Evou Fenclovou budou 
v sobotu 12. října od 17 do 19 hodin. Poplatek je 
200 Kč. Děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč. V Pas-
toračním centru sv. Tomáše.

Více než 4 200 km sama americkou divočinou
je název besedy, kterou pořádáme ve středu 
23. října od 19.00. Hostem je Monika Benešo-
vá, autorka knížky Moje Pacifi cká hřebenovka. 
Monika se navzdory velmi vážným zdravotním 
a psychickým problémům rozhodla zdolat Pa-
cifi ckou hřebenovku, jednu z nejtěžších tras na 
světě. Přes všechna nebezpečí a překážky se 
jí tak podařilo splnit si svůj sen. Beseda bude 
s  promítáním fotografi í a bude spojena s pro-
dejem a autogramiádou knížky. V Pastoračním 
centru sv. Tomáše, vstupné dobrovolné.

Klubíčka a setkání pro děti s výukou nábo-
ženství jsou každý čtvrtek. Rozpis skupin podle 
věku dětí najdete na webových stránkách far-
nosti.

Dne 25. září 2019 jsme 
vzpomenuli prvního výro-
čí, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná maminka, 
paní Marie Uzlová z Dobříše.

Stále vzpomínají dcery 
a syn s rodinou.

Dne 11. října 2019 si připo-
meneme 15 let od úmrtí 
pana Antonína Mochána 
z  Dobříše. 30. listopadu by 
se dožil 80 let. Kdo jste ho 
znali, vzpomeňte s námi.

Manželka Marie a dcera 
Jarka s rodinou.

Šedesát manželských let, jak výjimečná věc! 
Říká se, že diamanty jsou věčné. Diamantovou 
svatbu oslaví 24. října 2019 manželé Marie a Ja-
roslav Simrovi z Dobříše.

Gratuluje celá rodina.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Poděkování
Ráda bych poděkovala hodné a čestné paní, 
která 20. srpna tohoto roku našla v odloženém 
nákupním vozíku mou peněženku a odevzdala 
ji vedoucímu prodejny COOP. Tato paní mi vráti-
la víru, že dobrý člověk ještě žije.
Ještě jednou moc děkuji.

Jindra Puchtová, Dobříš
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Podbrdská výstava nanovo 
Již po pětačtyřicáté se letos otevřely pomyslné brány Podbrdské výstavy drobného zvířectva, kona-
né dříve v dobříšském zámeckém parku, v posledních letech pak v parku Husově. Tradiční výstavu, 
kterou pořádá Základní organizace Českého svazu chovatelů Dobříš, bylo možno navštívit v sobotu 
14. a v neděli 15. září. V pátek 13. září dopoledne se během posuzování zvířat přišly podívat děti 
z dobříšských mateřských škol. 

Pro návštěvníky z řad laické i od-
borné veřejnosti byla připravena 
expozice králíků, holubů, drůbeže 
a exotického ptactva. K vidění byly 
také fretky a činčily, které již dávno 
nejsou chovány jako kožešinová 
zvířata a lidé si je běžně pořizují 
coby domácí mazlíčky.
„Exponáty“ na výstavu dodali ne-
jen členové naší dobříšské orga-
nizace, ale svými odchovy přispěli 
i chovatelé odjinud. Zvířata, která 
byla určena k prodeji, si mohli zá-
jemci ihned odnést domů. Nejen 
pro dětské návštěvníky, jichž přišlo 
nespočet, byly připraveny ukázky 
králičího hopu. Ten u nás již poně-

kolikáté prezentovali chovatelé ze spřátelené ZO ČSCH Suchomasty. Zájemci o tento sport si mohli 
na místě zapůjčit králíčka a skákání si s ním vyzkoušet.
„Díky podpoře, jíž se nám dostalo ze strany Městského úřadu Dobříš, jsme mohli letos některá zvířa-
ta ubytovat ve zcela nových klecích,“ říká předseda dobříšského spolku Kamil Junger. „Dosavadní vy-
bavení již dosluhuje a je zcela nevyhovující, kontrast mezi starými a novými klecemi byl do očí bijící. 
Proto patří dobříšskému městskému úřadu i sponzorům, kteří nás podpořili, ať už materiálně, nebo 
fi nančně, velký dík. Do budoucna bychom rádi v obnově výstavního fundusu pokračovali,“ dodal. 
Vítězné poháry zůstaly nejen v domácí dobříšské organizaci, ale některé putovaly taktéž k jineckým, 
čisovickým, hostomickým a občovským chovatelům. 

Za ZO ČSCH Dobříš Michaela Brožková

Sokol? 
Říjen plný akcí

V sobotu 5. října naše jednota pořádá již tradič-
ní drakiádu na louce nad rybníkem Bzdinka. 
Akce proběhne od 14.30 do 16.00 za příznivé-
ho počasí. Přijďte s námi pouštět draky, zasou-
těžit si o nejhezčího a nejlépe létajícího draka 
a  mnoho dalšího. Akci zakončíme jako vždy 
opékáním buřtíků.

V úterý 8. října se bude konat lampionový 
průvod v rámci akce Večer sokolských světel. 
Průvod vyrazí v 18.00 od sokolovny k rybníku 
Papeži, kde společně vypustíme lodičky se svíč-
kami. Připomeneme si osud našich sokolských 
předků, kteří byli během 2. světové války po-
zatýkáni a mučeni. Od letošního roku se tento 
den stal významným dnem České republiky 
a  v  kalendáři ho najdeme jako Památný den 
sokolstva.

O týden později, 12. října, se naši členové vy-
praví na sokolský podzimní sraz v přírodě, kte-
rý se v letošním roce uskuteční na Strži ve Staré 
Huti. Čeká nás den plný nevšedních úkolů, her 
a soutěží.

V sobotu 19. října od 9.00 do 13.00 v dobříš-
ské sokolovně pořádá oddíl žen Burzu vše-
ho, co vám doma překáží. Informace a místo 
na  prodej možno zarezervovat u Vlasty Černé 
na tel. 607 837 328.

Za TJ Sokol Dobříš Gita Otavová 

Nejstarší český maraton Praha–Dobříš se po 112 letech 
dočká dalšího pokračování
Nejstarší český maraton – „Marathon Praha–Dobříš“ – oslaví v letošní obnovené podobě 112. naro-
zeniny. Už v roce 1908 ho totiž odstartoval legendární sportovní buditel a spoluautor olympijské 
charty Jiří Guth-Jarkovský. Buďte při tom letos i vy!

V již zmiňovaném roce 1908 začalo 
vše tím, že kníže Colloredo-Manns-
feld, sportovní nadšenec a protek-
tor závodu, věnoval stříbrný pohár 
jako hlavní cenu pro nejrychlejší-
ho běžce, určil trať (tenkrát ještě) 
z Prahy-Smíchova do Dobříše v dél-
ce 40  kilometrů a dal tím podnět 
organizátorům závodu z S. K. Sla-
via. Díky tomu v nově vytvořeném 
závodu odstartovalo z tehdejšího 
kraje Prahy šest běžců doprováze-
ných nejméně 20 cyklisty, dvěma 
automobily a čtyřmi fi akry do Dob-
říše. Pořadí běžců v tehdejším závo-

dě ještě lze dohledat v Národní knihovně ČR, časy prvních dvou však bohužel nikoliv, neboť byli v cíli 
dříve, než to stihl ofi ciální časoměřič na fi akru...
Letos se běží v neděli 20. října jako součást tradičního a respektovaného seriálu zážitkových běhů 
Mizuno Trail Running Cup. Odstartuje se v 11 hodin z pravého břehu Vltavy v Braníku. Trasa povede 
podél řek Vltavy a Berounky až do Radotína, poté okolo Lipenců do lesa pod Kopaninou k Jílovišti 
a dále brdským hřebenem na vrchy Červená Hlína (467 m) a Skalka (555 m), přes Kytín a Voznici až 
na okraj Dobříše do areálu SK Vlaška. Trať měří klasických 42,195 km, ale pozor – při tom nasbírá 
převýšení 864 metrů!
Závod je určen všem, kdo si troufnou tuto vzdálenost uběhnout a mají chuť si užít neopakovatel-
nou atmosféru podzimních Brd. Více informací naleznete na webu www.trailrunningcup.cz/sezo-
na-2019/dobris/#propozice. A pozor – pořadatel uvítá pomoc dobrovolníků! Máte-li tedy zájem být 
součástí tohoto ojedinělého závodu a na celou maratonskou distanci si netroufnete, ale chcete běž-
ce podpořit z pozice pořadatele, kontaktujte ředitele závodu Martina Dvořáka (dvorak@sportgroup.
cz) a dozvíte se více informací včetně fi nančních podmínek.

Těšíme se na vás!

Hledáte nové zkušenosti? 
Chcete smysluplně trávit volný čas?

Staňte se dobrovolníkem 
pro onkologicky nemocné

Dobrovolníci Amelie 
docházejí ve Středo-
českém kraji na onko-
logické oddělení do 
Nemocnice Na Pleši 
nebo připravují tvoři-
vé dílny pro
nemocné.

Nabízíme:
• Úvodní školení v oblasti onkopsychologie
• Pravidelnou supervizi a metodické vedení
• Vzdělávání a neformální akce pro tým dobro-

volníků

Školení dobrovolníků 21.–22. 11. 2019
Centrum Amelie Praha, Šaldova 15, Praha 8
E-mail: dina.risianova@amelie-zs.cz, 
tel.: 608 458 303

Amelie, z.s., Šaldova 15, Praha 8 – Karlín
Více na: www.facebook.com/amelie.zs
www.amelie-zs.cz
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TJ Sokol Dobříš
vás zve na

DRAKIÁDU
sraz 6. 10. 2019 ve 14.30
na louce nad Bzdinkou

Soutěž o nejhezčího 
a nejlépe létajícího draka

Program:
14.30–16.00 pouštění draků
16.00 – vyhlášení výsledků

od 16.15 – pečení vlastních buřtíků

Za deštivého počasí se akce ruší!
www.sokoldobris.cz

www.facebook.com/TJSokolDobris

Největší škola taekwon-do v ČR vstupuje do nové sezóny

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou sezónu. 
Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umě-
ní taekwon-do i vy! Jsme největší školou v Če-
chách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. 

Již několik let po sobě se nám podařilo obhájit 
celkové vítězství na mistrovství České republiky 
a patříme do nejlepšího STM v ČR.
Při tréninku klademe důraz na originální hodno-
ty bojových umění, jimiž jsou zdvořilost, čest-
nost, vytrvalost a sebeovládání. Školu vedeme 
pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho 
Yonga, jako jediní v republice nově vyučujeme 
i další korejská bojová umění taekkyon, gumdo 
a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok, jen u nás získáte 
zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, 
chrániče) zdarma. Proto neváhejte a přidejte se 
k nám každé úterý od 16.45 v tělocvičně u „sta-
ré školy“ města Dobříš. Pro bližší informace na-
vštivte náš web tkd.cz.
Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat radnici 
města Dobříš a městu samotnému za granty, jež 
nám pro podporu naší školy a jejího fungování 
vyčlenily.

Nikol Křížová, 
Ge-Baek Hosin Sool

Z práce Městské policie Dobříš za srpen 2019
1. 8. v 1.25 hod. Strážníci pomohli nemocné 
paní, 95 let, která doma v ulici Azalková na Vě-
trníku upadla a kterou příbuzní nemohli zved-
nout.
V některých částech Dobříše se pohybuje liška. 
Není třeba ji odhánět či plašit, odejde sama. 
Ředitel centra Ochrany fauny Hrachov sdělil, že 
vzteklina se zde nevyskytuje; lišky mají mladé 
a v blízkosti lidí hledají potravu, např. u otevře-
ných kontejnerů nebo z pohozených odpadků. 
Zvíře není nebezpečné, jen vyhledává snadno 
dostupnou potravu. Liška v dnešní době žije již 
způsobem městského zvířete, jako je např. koč-
ka nebo pes.
14. 8. v ranních hodinách byli strážníci přivoláni 
do domu s pečovatelskou službou na Dukel-
ském náměstí. Jedna ze zdejších nájemnic ne-
otvírala, protože upadla a nemohla vstát. Byla 
zamčená zevnitř, s klíči ponechanými v zámku. 
Přivolaní hasiči se k paní dostali přes světlík
a  na místo byla přivolána i rychlá záchranná 
služba. Lékařka nařídila odvoz do nemocnice 
v Příbrami. 
24. 8. v 6 hod. došlo v ulici Příbramská k do-
pravní nehodě. Řidič, cizí státní příslušník, svou 
rychlou jízdou poškodil nejen své vozidlo, ale 
i lampu veřejného osvětlení, která se při prud-

kém nárazu naklonila směrem do silnice, a hro-
zilo, že se zřítí na projíždějící vozidla. Řidič, který 
nehodu způsobil, nadýchal skoro 2 promile al-
koholu. Nehodu řeší Dopravní inspektorát Poli-
cie ČR Příbram. 
30. 8. ve 21.50 hod. se u baru na Mírovém ná-
městí strhla rvačka. O součinnost strážníky po-
žádala Policie ČR. Situaci dostali přítomní stráž-
níci i policisté společně pod kontrolu. Případ 
dále řeší Policie ČR. 

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Redakčně kráceno.

Program zápasů MFK 
Dobříš – říjen 2019

Muži A
 5. 10. sobota 16.00 Český Brod – MFK Dobříš 
 12. 10. sobota 15.30 MFK Dobříš – Ostrov 
20. 10. neděle 10.15 Meteor Praha – MFK Dobříš
 26. 10. sobota 14.30 MFK Dobříš – Louny
 2. 11. sobota 14.00 Slaný – MFK Dobříš
Muži B
 5. 10. sobota 16.00 Lety – MFK Dobříš B 
 13. 10. neděle 15.30 MFK Dobříš B – Loděnice
 19. 10. sobota 15.30 Jinočany – MFK Dobříš B 
 27. 10. neděle 14.30 MFK Dobříš B – Cerhovice
 2. 11. sobota 14.00 Milín – MFK Dobříš B 
Dorost starší (mladší)
 5. 10. sobota 10.15 (12.30) 
MFK Dobříš – Slaný (hř. Pičín)
 28. 10. pondělí 10.15 (12.30) 
MFK Dobříš – Beroun
Žáci starší (mladší)
 6. 10. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Beroun
 20. 10. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Psáry
 3. 11. neděle 10.15 (11.55)
MFK Dobříš – Švermov

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

Zábavné odpoledne se složkami integrovaného záchranného systému
V neděli 8. září 2019 se na hřišti Městského fot-
balového klubu Dobříš v Lipkách konal 4. ročník 
akce s názvem „Zábavné odpoledne se složkami 
IZS“. Akce byla určená všem věkovým skupinám. 
Mohly se zde seznámit s činností, technikou 
a vybaveností složek integrovaného záchranné-
ho systému (IZS) podle svého zaměření.
Na akci byla k vidění Policie ČR z oddělení Pří-
bram-venkov, která představila techniku použí-
vanou k výkonu služby v CHKO Brdy, Policie ČR – 
Poříční oddělení Slapy (technika k výkonu služby 
na vodě), Policie ČR – Pyrotechnická služba (druhy 
nalezené munice), Policie ČR – Služba dopravní 
policie (Škoda Superb a VW Transporter pro vy-

šetřování dopravních nehod), Policie ČR – Služba 
cizinecké policie (služební vozidlo na zjišťování 
padělků dokladů a peněz), Zdravotnická záchran-
ná služba Středočeského kraje (sanitní vozidlo), 
Vězeňská služba ČR – věznice Příbram Bytíz (po-
hotovostní skupina – výstroj a výzbroj), Celní sprá-
va ČR – Celní úřad pro Středočeský kraj (psovod 
se služebním psem na vyhledávání OPL, taktická 
skupina, zabavené živočišné druhy zvířat, zabave-
né padělky výrobků patentově chráněných světo-
vých značek), Městská policie Dobříš (psovod se 
služebním psem, technika, výstroj a výzbroj, mož-
nost získání dětského „zbrojního průkazu“...

pokračování na straně 20
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Zábavné odpoledne se složkami IZS

pokračování ze strany 19
... za střelbu vzduchovkou a prakem, daktylosko-
pické karty, dětský řidičský průkaz, diplom za rych-
lostní zkoušku před radarem), BESIP Team (otočný 
trenažér), Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Dobříš (technika a výzbroj k zásahům) a také Peso-
klub s informacemi a nabídkou psů k adopci.
Neodmyslitelnou součástí byly dynamické ukáz-
ky jednotlivých složek. Mohli jsme sledovat, jak 
příslušníci celní správy zadrží řidiče, který ne-
respektoval výzvy k zastavení. Posléze služební 
pes celníků nalezl ve vozidle ukrytý kontraband 
omamných látek. Mladí hasiči z Jednotky sboru 
dobrovolných hasičů Dobříš veřejnosti ukázali, 
jak si umí poradit u domu, kde došlo k výbu-
chu plynu, a při poskytnutí první pomoci. Jejich 
starší kolegové pak veřejnosti ukázali, co může 
způsobit laické hašení pánvičky s rozpáleným 
olejem na plynovém vařiči.
Pozadu nezůstali ani strážníci Městské policie 
Dobříš. Pronásledovaný bankovní lupič se po-
kusil předejít svému zatčení střelbou ze střelné 
zbraně, ale jeho plány překazil přítomný služeb-
ní pes Městské policie Dobříš.
Poděkování patří všem příslušníkům složek IZS, 
vedení města Dobříš a městské policii, vedení 
Městského fotbalového klubu Dobříš a restau-
raci Na Hřišti za vstřícnost při pořádání tak roz-
sáhlé akce.

Strž. Bc. Václav Svoboda,  
manažer prevence kriminality

Městská policie a lidé bez domova
Občanům Dobříše zejména vadí, že někteří lidé bez stálého přístřeší dělají nepořádek okolo 
popelnic, když je přehrabují a vybírají. Zpravidla se jedná o sociálně slabší jedince, a sankce 
jsou tak na těchto osobách v podstatě nevymahatelné – nic nevlastní a nikde nebydlí.

Pouhou svou přítomností v „relaxačních mís-
tech“ Dobříše sice mohou někteří jedinci vy-
volávat u některých obyvatel nelibost; pokud 
se však svým jednáním nedopouštějí žádného 
protiprávního jednání, není důvod k zásahu. 
K sankčnímu řešení protiprávního jednání je 
vždy nutné, aby byly naplněny všechny znaky 
skutkové podstaty přestupků. Zápachem nebo 
špinavým oblečením se žádného protiprávního 
jednání nedopouští.
Městská policie úzce spolupracuje se sociálním 
odborem – sociální pracovnicí a kurátorkou. 
Ta svým klientům poskytuje odborné poraden-
ství, pomáhá jim se zajištěním ubytování (pře-
dává kontakty na azylové domy a ubytovny), 
příjmu (vyřízením dávek hmotné nouze), hle-
dáním zaměstnání nebo registrace v evidenci 
uchazečů o zaměstnání, ochranou zdraví, pří-
padně zajištěním léčby. Tato spolupráce je však 
založena na dobrovolnosti. Sociální pracovnice 
nabízí pomoc, která může být buď přijata, nebo 
odmítnuta.

Redakčně kráceno.

Strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš

Pravomoci strážníků městské policie
Požadovat prokázání totožnosti, zjištění jména, 
příjmení, data narození a bydliště. 

Předvést na Policii ČR osobu, která přes opětov-
nou výzvu strážníka pokračuje v jednání naru-
šujícím veřejný pořádek nebo ohrožujícím život 
nebo zdraví jiných osob.

Provést v pracovní době zákrok nebo úkon, pří-
padně učinit jiná opatření, je-li páchán trestný 
čin nebo přestupek či jiný správní delikt anebo 
je-li důvodné podezření z jejich páchání. Každý 
je povinen uposlechnout výzvy zakročujícího 
strážníka.

Požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která 
může přispět k objasnění skutečností důležitých 
pro odhalení přestupku nebo jiného správního 
deliktu nebo jeho pachatele, jakož i ke zjištění 
skutečného stavu věci. Dále vyzvat osobu, aby 
se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo 
k  sepsání zápisu o podání vysvětlení, nebo vy-
zvat osobu, aby předložila doklady.

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
– jednosměnný provoz pondělí–pátek
– plný nebo zkrácený úvazek
SKLADNÍK
–  jednosměnný provoz pondělí–pátek
Pracovník EXPEDICE
– vyřizování objednávek zákazníků
Pracovník VÝKUPU OBALŮ
– možné na plný i zkrácený úvazek

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ:
Velkoobchod potraviny, drogerie ve 
Velkotržnici Lipence, Praha 5, přijme na pozici:

Tel.: 777 661 111, 
608 777 977 po 14. hodině

– všechny pozice mají 1× za 3 týdny 
   sobotní směnu 6.30–13.00 hod.

Léčebna dlouhodobě nemocných 
MEDI HELP

Masarykovo sanatorium 
Dobříš

Nabízíme nástupní plat 
30 000 Kč hrubého 

(včetně pohyblivé složky mzdy), 
pravidelné odměny, 26 dní dovolené 

a další zaměstnanecké výhody.

Kontakt: 
Bc. Zuzana Kremrová
telefon: 318 541 263 

PŘIJME 

na lůžka následné péče.
FYZIOTERAPEUTY
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 
dne 9. 9. 2019:
Zastupitelstvo obce Stará Huť schválilo:
– Rozpočtové opatření č. 10/2019 v přednese-

ném znění;
– Plán fi nancování obnovy vodovodů a ka-

nalizací ve smyslu § 8 odst. 11 zákona 
č.  274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích pro veřejnou potřebu pro Obec Stará 
Huť 2019–2028;

– Podmínky pro poskytování dodávek pitné 
vody a odvádění odpadních vod pro budou-
cí výstavbu v obci Stará Huť;

– Vnitřní směrnici č. 2/2019 o zadávání zakázek 
malého rozsahu;

– Darovací smlouvu na radiostanici ruční 
SMART SA TR 1021 DB/SA Pegas, nabíječ 
jednonásobný HR 5939 AB mezi Obcí Stará 
Huť a Českou republikou, Hasičským zá-
chranným sborem Středočeského kraje, IČO: 
70885371;

– Příkazní smlouvu na organizaci a vedení 
celého průběhu zadávacího řízení dru-
hem zjednodušeného podlimitního řízení 
dle ustanovení § 53 a dalších §§ zákona 
č. 143/2016 Sb., o zadávání veřejných zaká-
zek ve znění pozdějších předpisů směřující-
ho k uzavření smlouvy o dílo s vybraným do-
davatelem na podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce s názvem Mateřská škola 
Stará Huť, uzavřenou mezi Obcí Stará Huť 
a  Ing. Josefem Bártou, veřejné zakázky s.r.o. 
Kutná Hora, IČO: 06704697;

– Smlouvu o dílo na zpracování územní stu-
die Stará Huť – východ mezi Obcí Stará Huť 
a Ing. Arch. Milanem Salabou;

– omezení maximálního počtu 30 parcel pro 
výstavbu rodinných domů v lokalitě Stará 
Huť – východ;

– Kupní smlouvu na pozemek parc. č. 835/30 
v k.ú. Stará Huť; 

– oddělení pozemku parc. č. 265/47 v k.ú. Stará 
Huť dle GP 1337-5/2019 – budoucí komuni-
kace za ulicí Neprašná;

– vymáhání odvodu daně za porušení rozpoč-
tové kázně dle výsledku kontrolního zjištění 
podle § 60 zákona č. 280/2009 Sb., daňový 
řád, ze dne 18. 7. 2019 a následného penále 
za prodlení s odvodem za porušení rozpoč-
tové kázně od společnosti Tendra spol. s r.o. 
na základě uzavřené Smlouvy ze dne 

15.  6.  2016 na organizaci zadávacího řízení 
a dotačního managementu akce „Svážíme 
bioodpad z obce Stará Huť“;

– zadání a realizaci průzkumných vrtů v obci 
Stará Huť společnosti Envirex s.r.o.;

– Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
regionu Brdy–Vltava na období 2018–22;

– navýšení počtu žáků základní školy ze stáva-
jících 100 na 115 žáků;

– fi nanční dar ve výši 30 000 Kč bývalému ob-
čanu Staré Huti, postiženému bleskovou po-
vodní dne 1. 9. 2019;

– fi nanční příspěvek 30 000 Kč oddílu národní 
házené formou navýšení dotace a uzavření 
dodatku veřejnoprávní smlouvy na rok 2019.

Zastupitelstvo obce Stará Huť neschválilo:
– záměr prodeje části pozemku parc. č. 835/1 

o výměře cca 100 m2 v k.ú. Stará Huť.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
– výsledek kontrolního zjištění podle § 60 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ze dne 
18.  7. 2019 a povinnost daňového odvodu 
a následný platební výměr na penále za pro-
dlení s odvodem za porušení rozpočtové ká-
zně z důvodu nedodržení podmínek v  prů-
běhu zadávacího řízení;

– schválení závěrečného účtu svazku Dobříš-
ska a Novoknínskaza rok 2018; 

– zprávu o výsledcích kontrol Svazku Dobříš-
ska a Novoknínska;

– vyrozumění o výsledku šetření České inspek-
ce životního prostředí ze dne 19. 8. 2019, č.j. 
ČIŽP/41/3448/2019;

– aktualizaci a rozšíření Generelu území chrá-
něných pro akumulaci povrchových vod (Ge-
nerel LAPV) o lokalitu Nový Knín na Kocábě 
se záporným stanoviskem obcí.

V diskusi zazněly dotazy občanů na dopravní 
značení na ulici Knínská (konec obce) v souvis-
losti s omezením rychlosti a také upozornění 
na zvýšený provoz v okolí školy, zejména před 
začátkem vyučování;
– pan Klika informoval o odletu čapí rodiny se 

čtyřmi mláďaty dne 26. 8.;
– paní Váňová poděkovala za úspěšný zásah 

hasičů při silném dešti dne 1. 9.;
– pan Řechka poděkoval SPOZ za obřad vítání 

občánků pro jeho dceru.

Čipování psů 
Od 1. ledna 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, že je 
pes označený mikročipem. Od tohoto data by 
měl být na území České republiky označený 
každý pes. Štěňata musí být označena mikroči-
pem nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří 
mají jasně čitelné tetování provedené před 
3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí 
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykoná-
vat veterinární léčebnou a preventivní činnost 
(jsou registrovaní u Komory veterinárních lé-
kařů ČR). Pořizovací cena mikročipu se pohy-
buje mezi 120–450 Kč a závisí na jeho typu. 
Další částku si soukromí veterinární lékaři 
účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s in-
jekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je 
umístěn v aplikační jehle a je sterilně apliko-
ván do podkoží zvířete. Obal mikročipu je vy-
roben z biokompatibilních materiálů, na kte-
ré organismus zvířete nereaguje jako na cizí 
těleso. Mikročip je pouze pasivním nosičem 
informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj 
energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální 
čtecí zařízení.
Za psa bez označení bude od roku 2020 hro-
zit správní řízení s uložením až dvacetitisícové 
pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako 
kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Jak již bylo uvedeno výše, na základě zmíně-
né novely veterinárního zákona je s účinností 
od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině 
platné pouze pokud je pes označen mikroči-
pem, případně označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011. Není 
tedy možné tuto proceduru odkládat až do 
dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel 
neučinil, je nutné nechat psa označit nejpoz-
ději do konce roku 2019, jinak bude očkování 
považováno za neplatné.

Zdroj: www.stabruntalsko.cz

Pozvánka
Zveme na společné setkání spoluobčanů 
v  Kulturním domě ve Staré Huti ve čtvr-
tek 24. října 2019 od 18 hodin. Budeme 
společně diskutovat nad tématy, která vás 
zajímají. Nabídneme vám záznam některých 
historických událostí v obci, ukončení rekon-
strukce kulturního domu, dále několik témat 
do budoucna – rekonstrukce mateřské školy, 
kabiny ve sportovním areálu Rafanda. 

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

Zprávičky z mateřské školičky
Vážení čtenáři,
vítáme Vás po prázdninách opět u zpráviček z naší školičky. Stejně jako každý rok, 
tak i letos jsme u nás přivítali nové žáčky. Přejeme jim, ať do školky chodí s potě-

šením a odchází s úsměvem. Společně jsme se v prvních dnech seznamovali s novými kamarády, 
prostředím školky, se zahradou i s jejím okolím. Počasí nám přálo i při nedalekých procházkách po 
Staré Huti. Sváteční atmosféra při divadelním představení Kejklíř děti nadchla. Připomněli jsme si 
známé pohádky jako Hrnečku, vař!, Stolečku, prostři se! a O kohoutkovi a slepičce. Se stejným nad-
šením jsme ve školce přivítali i paní dentální hygienistku, která dětem přiblížila důležitost správné 
péče o chrup v příjemné a hravé formě. Velice děkujeme Potravinám Koruna ve Staré Huti za spon-
zorský dar cereálních sušenek BEBE Dobré ráno pro ZŠ i MŠ Stará Huť. Nejen našim novým žáčkům, 
ale i všem ostatním, přejeme úspěšný vstup do nového školního roku a touhu po poznávání, která 
bude postupně naplňována. A těšíme se na nové společné zážitky. Kolektiv MŠ
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Základní škola
Krásný podzim přejeme všem 
našim žákům, rodičům a přá-
telům základní školy ve Staré 

Huti. Po dvouměsíční odmlce se opět hlásíme 
a budeme Vás informovat o činnostech v naší 
skvělé škole. Nastoupili jsme 2. září 2019. Tento 
první den ve škole nám nepřálo počasí, a tak se 
přivítání žáků a zvláště prvňáčků odehrálo ve 
vestibulu naší školy. Všichni byli překvapeni, 
jak nám zase škola přes prázdniny zkrásněla. 
Moc děkujeme Obecnímu úřadu a to panu sta-
rostovi Dragounovi, panu Slepičkovi a Kalátovi 
za skvěle odvedenou práci při renovaci školy. 
První měsíc proběhl úspěšně a kapacita školy 
se plně naplnila.
18. září 2019 se žáci 3–5. ročníku zúčastnili výu-
ky dopravní výchovy.
A co nás čeká v říjnu... Hned 1. října 2019 pojedou 
žáci 4–5. ročníku na dopravní hřiště do Příbrami, 
kde budou přezkoušeni z dopravních předpi-

sů a ti úspěšní získají řidičský průkaz cyklisty.
4. října 2019 se uskuteční setkání třídních par-
lamentářů. I v tomto roce bude pracovat školní 
parlament pod vedením PaedDr. Zdeňky Ha-
lenkovské.
7.–11. října 2019 rozveselíme školu barevným 
týdnem. Každý den všichni žáci přijdou do ško-
ly oblečeni v daných barvách /červená, žlutá, 
modrá, zelená a pruhovaná/.
16. října 2019 v 8. hod. proběhne sběr starého 
papíru. Obracíme se proto na všechny přátele 
školy, zda by nám v tento den nepřinesli nějaký 
ten balíček starého papíru. Předem moc děku-
jeme.
25. října 2019 uspořádáme podzimní „Draki-
ádu”. Uvidíme, zda nám bude počasí přát a čí 
drak zvítězí...
A pak hurá na podzimní prázdniny, které bu-
dou 29.–30. října 2019.

Dana Kunrtová

Sport – kopaná
Dospělí 
 5. 10.  SK Pečice – TJ Stará Huť 16.00
 12. 10. TJ Sokol Dolní Hbity – TJ St. Huť 16.00
 19. 10. TJ St. Huť – TJ Sokol Hvožďany 15.30
 27. 10. SK Litavan Bohutín – TJ St. Huť 14.00
 2. 11. TJ Stará Huť – TJ Zduchovice 14.00 

Mladší žáci – utkání hraná ve Staré Huti
 6. 10. TJ Stará Huť – TJ Rosovice 10.00
 13. 10. TJ Stará Huť – MFK Dobříš B 10.00

 27. 10. TJ Stará Huť – TJ Sokol Pičín 10.00
3. 11. TJ Stará Huť – SK Nový Knín 10.00

Starší přípravka – utkání hraná ve Staré Huti
 19. 10. TJ Stará Huť – MFK Dobříš 9.00
 9. 11. TJ Stará Huť – TJ SK Nová Ves 9.00

Útok střílí jako z tanku,  
soupeři chcem dát vždy branku.

Chceš-li toto vidět, tak tu nesmíš chybět.

Obecní knihovna ve Staré Huti zve širokou 
čtenářskou veřejnost na již na tradiční po-
hádkovou babičku ve čtvrtek dne 17. října 
v 17.00 hod. Tentokrát s tématem „Kahouno-
viny“. Chtěli bychom připomenout spisovate-
le z našeho regionu Jiřího Kahouna, který žil 
a pracoval nedaleko Berouna. Představíme po-
hádky a příběhy z jeho bohaté tvorby pro děti.

Blahopřání

V měsíci říjnu oslaví své životní jubileum paní 
Jaroslava Zoubková a pan Václav Mašek. 

Srdečně blahopřejeme!

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat svým dětem a jejich 
rodinám za krásnou oslavu naší zlaté svatby. 
Překvapení v podobě písniček a milé přítom-
nosti harmonikářky paní Jaré nám udělalo ob-
ravskou radost.

Manželé Mikyskovi 

Děkuji SPOZ a OÚ ve Staré Huti za milou ná-
vštěvu paní Anně Pechanové a Jaroslavě Bře-
zinové, gratulaci a dárek k mým narozeninám.

Cihelková Naděžda

Děkuji členkám SPOZ a OÚ s panem starostou 
a členům hasičského sboru za milé a vřelé bla-
hopřání a dary. Velice mě to potěšilo.

Josef Štádler

Klub důchodců ve Staré Huti pořádá v úte-
rý 22. října 2019 zájezd do Polska a na zá-
mek Slatiňany. Odjezd je v 6 hod. od kap-
ličky. Poplatek je pro členy 200 Kč, ostatní 
400  Kč. Přihlášky přijímá paní Drozdová ka-
ždý čtvrtek od 15 do 16 hod. v klubovně OÚ.

Postrádáte nějaké informace ve zpravodaji 
Nový směr? Kontaktujte nás. 

Obec Stará Huť, Karla Čapka 430,  
262 02 Stará Huť,  

tel.: 318 522 269, www.starahut.eu

Foto: MŠ Stará Huť – Divadelní představení Kejklíř Povídání s dentální hygienistkou o důležitosti správné péče o chrup



Nejprve bychom se mohli podívat trochu do 
historie a připomenout si časovou posloupnost, 
která vyvrcholila ziskem dvojnásobného titulu 
Mistryň ČR pro děvčata ze Staré Huti.
V roce 2013 se pod vedením trenérů Jiřího Peš-
ka a Jany Peškové konal nábor malých nadějí. 
V tu dobu ještě nikdo netušil, do jakých rozmě-
rů se za 6 let házená ve Staré Huti, co se týká 
mládeže, dostane.
Na hřišti se sešla malá děvčátka, mnohá z nich 
před míčem spíš uhýbala, než aby jej chytala. 
Házenkářský míč pro ně v tu dobu představoval 
těleso obřích rozměrů. V průběhu prvního půl 
roku se trénovala celková pohybová aktivita, 
pohybová koordinace, teprve později, jak děv-
čata rostla, začala se přidávat i míčová technika.
 

Rok se s rokem sešel a holky začaly hrát své 
první zápasy, nejdříve na malé hřiště a branky. 
Přišly první výhry, radosti, ale také samozřejmě 
prohry, smutky, zklamání, první slzy.

Děvčata se v dalších letech zocelovala, zdoko-
nalovala svoji techniku a učila se taktické pojetí 
zápasu, tak jak to po nich vyžadovalo trenérské 
duo. Jedná se o styl, který se opírá o velkou atle-
tičnost, přímočarost a čistou hru bez faulů.
A tak se začaly dostavovat i první úspěchy. 
V  roce 2016 děvčata vyhrála oblastní přebor 

a nominovala se tak na Mistrovství České repub-
liky 2017 mladších žákyň, na kterém obsadila 
krásné 5. místo.

V následujícím roce navázala na tituly z oblast-
ních soutěží a tak v roce 2018 jela naše děvča-
ta na Mistrovství ČR do Žatce s cílem bojovat 
o  cenný kov. Po velmi náročných zápasech se 
4  výhrami a 1 remízou přišla sladká odměna 
v podobě titulu Mistryň České republiky! 

Jednalo se o mezník a velký úspěch pro starohu-
ťskou národní házenou, především ale o velkou 
motivaci pro naše holky obhájit toto senzační 
umístění i v následujícím roce.
Po titulu v oblastním přeboru se děvčata kvalifi-
kovala na závěrečný turnaj Mistrovství ČR 2019, 
které se konalo v západočeských Nezvěsticích. 
Cíl byl jasný, pokusit se obhájit titul Mistryň 
České republiky a stát se tak po druhé za sebou 
nejlepším celkem republiky v kategorii mlad-
ších žákyň. Dopředu bylo jasné, že největšími 
konkurentkami v boji o titul bude domácí druž-
stvo Nezvěstic, což se ukázalo jako správná pro-
gnóza. Avšak po dvou výhrách nad moravskými 
soupeřkami ze Studénky a Vracova si děvčata 
druhý den poradila i s Mostem a přišel na řadu 
klíčový zápas turnaje.
Před fantastickou kulisou nakonec naše děvčata 
uspěla, odrazila drtivý nápor soupeřek a zvítězi-
la o jediný gól poměrem 6:5. Na hřišti propukla 
velká euforie. Bylo jasné, že pokud následující 
den potvrdí děvčata roli favoritek a porazí v zá-
věrečném utkání družstvo Krčína, stanou se 
podruhé za sebou Mistryněmi ČR v kategorii 
mladších žákyň.
Přání se stalo skutečností a naše děvčata mohla 
slavit zisk svého druhého titulu! Toho nejvyšší-
ho, kterého mohou ve svém sportu a věkové 
kategorii vůbec dosáhnout.

Oslavy historického úspěchu starohuťských házenkářek 
si užili desítky fanoušků
V sobotu 7. září 2019 se v areálu házenkářského hřiště ve Staré Huti konala slavnostní akce, 
kdy byly oceněny Mistryně české republiky mladších žákyň pro rok 2018 a 2019. Přesto, 
že počasí příliš nelákalo, přišlo děvčata podpořit na 60 příznivců národní házené.

Samotnému ceremoniálu v sobotu 7. září 2019 
předcházel zápas mladších žákyň a mladších 
žáků. Byla to spíše exhibice, která měla navodit 
tu správnou slavnostně sportovní atmosféru pro 
naše mistryně. Také se představily nejmladší ta-
lenty naší starohuťské házené pod vedením Šár-
ky Strakové a Martiny Haváčkové. Nutno dodat, 
že národní házená se stala ve Staré Huti opravdu 
oblíbeným sportem, o čemž svědčí i široká mlá-
dežnická základna, která se stále rozrůstá. 
Než začal samotný slavnostní akt, uctili jsme 
minutou tichu památku zesnulého pana Milana 
Hejnice, dlouholetého hráče a fanouška národní 
házené ve Staré Huti.
Starosta obce pan Petr Dragoun ve svém proslo-
vu poděkoval jak hráčkám a trenérům, rodině 
Peškových, ale také dlouholetému hráči a před-
sedovi národní házené ve Staré Huti panu Janu 
Stambergovi. Zároveň představil návrh výstav-
by nových kabin, které doplní kvalitní vybave-
ní a zázemí obou sportovišť. Slova se ujal také 
předseda Tělovýchovné jednoty Stará Huť pan 
Jiří Moták. Oba pánové poděkovali děvčatům 
a celému trenérskému sboru za výbornou práci 
a propagaci obce. Hráčky i trenéři byli za svoji 
vynikající práci odměněni dárky z rukou pana 
starosty. 

Následovalo předání zlatých medailí za vítězství 
v oblastním přeboru pro mladší žákyně a stříbr-
ných medailí pro starší žákyně. Předání medai-
lí se ujal člověk, jenž je nesmazatelně spojen 
s národní házenou ve Staré Huti, vynikající hráč 
a trenér František Pešek. 
Nemohla chybět ani česká státní hymna.



Po přípitku byl děvčatům odhalen banner jako 
stálá připomínka jejich obrovského úspěchu 
a motivace pro mladší hráče. 
Obrovský dík patří rodině Pešků. Především pak 
Jirkovi a Janě za obrovskou vůli, nasazení, práci, 
kterou na hřišti odvádí. Je zatím mnoho hodin 
příprav a práce. Ale hodiny strávené jak na hřišti, 
tak i na různých společných akcích se zúročují 
a přinášejí své ovoce.

Samozřejmě velký dík patří rodičům za čas, kte-
rý tráví na hřišti. Ať už se jedná o tréninky nebo 
víkendy na zápasech. Podporují své ratolesti na 
cestě za tak výbornými výsledky. A především 
ve svých dětech pomáhají pěstovat lásku ke 
sportu a pohybu vůbec.

Silný vztah ke sportu a národní házené zvlášť 
předal právě pan František Pešek s manželkou 
Vlastou svým dětem. 
Všichni členové rodiny Pešků se od mala více 
či méně intenzivně národní házené věnují. 
Hráčsky i trenérsky. Jirka hraje už od 6 let. Již 
v roce 1991 získal tým Staré Huti v Poháru ČR 
žáků 3.  místo. Dorostenci obsadili v roce 1995 
3. místo na Mistrovství ČR. Od roku 1994 hrál 
tým Staré Huti 2. ligu. V roce 1998 se pak dostal 
svým vítězstvím do 1. ligy. V roce 2005 obsadil 
1. místo v Českém poháru. Nepřetržitě hrál náš 
tým 1. ligu až do roku 2009. Osobními úspěchy 
Jirky Peška jsou pak tituly nejlepšího střelce, nej-
lepšího hráče, v tabulce nejlepších střelců a hrá-

čů se však umísťoval nepřetržitě. Byl vyhlášen 
Mistrem národní házené, byl několikanásobný 
reprezentant, v současné době hostuje v TJ Avia 
Čakovice, kde hraje 1. ligu, zároveň působí jako 
hlavní trenér výběru Čech při mezizemských 
utkáních. 

Jana Pešková, dlouholetá hráčka národní há-
zené ve Staré Huti již od svých 8 let, je dalším 
důkazem toho, že se správným nasazením lze 
spojit vášeň ke sportu, rodinu i práci. Obětavě 
se ujímá své pozice vedoucí týmu a svědomitě 
zajišťuje pro tým organizační a administrativní 
zázemí, je neoddělitelnou a nepostradatelnou 
součást týmu. 

Na podtržení toho, že rodina Peškova spolu 
s dalšími stejně zanícenými rodinami myslí ná-
rodní házenou naprosto vážně a jako svůj život-

ní styl, konají se již po 28 let každoročně spor-
tovní zápolení, kde jsou týmy sestaveny pouze 
z rodinných příslušníků.

Na závěr je nutné připomenout i stále více ak-
tivní pomoc ostatních dospělých hráčů národní 
házené při vedení dětských týmů. Již zmíněné 
Šárka Straková a Martina Haváčková se aktivně 
věnují nejmladší generaci, Lukáš Velebil a Filip 
Fišer pak významně pomáhají s mistrovským tý-
mem, nyní již hrajících v kategorii starších žaček 
a dorostu. 
Budeme přát našim děvčatům do budoucna, ať se 
jim daří, ať mají ze hry radost. Je vytvořená skvělá 
parta, která má velkou sportovní, ale i osobní bu-
doucnost. Z malých nadějí se stávají velké slečny, 
tak jim držme palce, ať se jim podaří dosáhnout 
obdobných úspěchů i v dalších letech.
Národní házené zdar! ff, mg
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