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Firma Bobcat otvírá v Dobříši evropskou centrálu
Společnost Doosan Bobcat EMEA v rámci svého kampusu v Dobříši otevřela 11. října 2019 centrálu pro region 
EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika). Doplňuje tak výrobní závod a tréninkové a inovační centrum, kde vznikají 
stroje Bobcat pro Evropu i celý svět. Slavnostního otevření areálu se zúčastnil také Karel Havlíček, ministr průmy-
slu a obchodu ČR, management závodu i paní starostka Jana Vlnasová. Viz str. 2.

SNOW FILM FEST 2019

Podzim je plný kultury a zábavy. 
Jedna z akcí, SNOW FILM FEST, 
přináší ty nejlepší filmy o zim-
ních sportech z celého světa 
i z domácí produkce.

Protanči se sametem
Tanečníci TK Sokol Carola získali 
v soutěžích během října 30 me-
dailí za své výkony. V duchu sa-
metové revoluce pořádají zába-
vu a zvou k tanci!

Po 112 letech obnovený 
maraton Praha–Dobříš 
se záštitou a finanční 
podporou města Dobříš 
Nejstarší český maraton s účas-
tí 160 závodníků vyhráli míst-
ní běžci a reportáž proběhla 
i v České televizi.

Zrekonstruovaná školní 
jídelna ve 2. ZŠ předána 
do užívání 
S posledním říjnem se žákům 
otevřela nově zrekonstruova-
ná jídelna a varna ve 2. ZŠ ve 
Školní ulici. Rekonstrukce byla 
realizována za plného provo-
zu s  minimálním dopadem na 
chod školy. Původní kapacita 
jídelny se zvýšila téměř 2,5krát, 
na 1 200 obědů.

Adventní trhy města 
Dobříš 

Adventní trhy s tradičními pro-
dejci pečiva, zeleniny, zavaře-
nin, ale i novými prodejci s dár-
kovým zbožím vlastní výroby 
proběhnou v neděli 1. prosince 
2019 od 8 do12 hod. na Komen-
ského náměstí.

DOBŘÍŠSKÝ SAMETOVÝ PODZIM

Celá republika slaví 30. výročí same-
tové revoluce – a Dobříš samozřejmě 
také. Naše město se připojilo k pres-
tižnímu projektu organizace Post 
Bellum 30 MĚST PAMĚTI NÁRODA, 
v  jehož rámci chce společně s  Pra-
hou a dalšími městy silně akcento-
vat odkaz události, která předělila 
dějiny našeho státu. V rámci tohoto 
projektu byly natočeny vzpomínky 
tří pamětníků a na dobříšských ško-
lách proběhne 11 workshopů. 

pokračování na str. 2

Foto: (Zleva) Gustavo Otero, ředitel českého závodu v Dobříši, starostka města Jana Vlnasová, 
ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
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DOBŘÍŠSKÝ SAMETOVÝ PODZIM

pokračování z titulní strany
Město Dobříš i další pořadatelé k připomínce 
17.  listopadu nabízejí veřejnosti mnoho progra-
mů: kromě říjnového koncertu Spirituál kvintetu 
a programu Dialog dvou světů se můžete těšit na 
mnoho dalších zajímavých akcí pro děti i dospělé:
LISTOPAD – výstava fotografií Hany Rysové 
v knihovně od 1. do 30. 11. 
Martin Groman: SAMETOVÁ REVOLUCE – před-
náška v knihovně ve čtvrtek 7. 11. od 17.00 
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HANY RYSOVÉ v KD 
od 13. 11. do 22. 12.
Chvíle pro pohádku: PTALA SE FRANTIŠKY 
MARTA – v knihovně ve čtvrtek 28. 11. od 17.00 

Oslavy vyvrcholí pestrým programem od 
pátku 15. do neděle 17. 11.:
SAMETOVÝ VÍKEND 
PLASTIC PEOPLE OF THE UNIVERSE – NEW 
GENERATION – v pátek od 20.30 v KD
Koncert neslavnější české undergroundové ka-
pely!
OD DEVIZOVÉHO PŘÍSLIBU PO SVOBODNÉ 
VOLBY – v sobotu, od 9.00 do 11.00 v sokolovně
Hra s úkoly pro děti a rodiny, vstup volný.
HANA RYSOVÁ – VERNISÁŽ VÝSTAVY v sobo-
tu v 17.00 v KD
Fotky z listopadu najdete v knihovně i v KD: za-
tímco první výstava vybírá spíše artefaktové zá-
běry, druhá se soustředí více na dokumentární 
aspekt fotografií.
DOBŘÍŠ NA ZLATÉ STEZCE K DEMOKRACII 
– v sobotu od 18.00 v KD
Besedu s pamětníky sametové revoluce Janou 
Veselou, Jaromírem Bláhou, Vladimírem Šprun-
glem a dalšími moderuje Adam Böhm. Vstup 
volný.
TANEČNÍ ZÁBAVA V SOKOLOVNĚ – v sobotu 
od 20.00 
K tanci hraje oblíbený Dynamic Karla Čiháka. 
Vstupné 150 Kč.
SPOLEČNÉ VYZVÁNĚNÍ ZVONŮ v celé republi-
ce v neděli v 17 hodin 11 minut
Před třiceti lety nás spojilo zvonění klíčů – v den 
třicátého výročí propojí hlas zvonů symbolicky 
třicítku měst v republice. 
AUDIENCE – v neděli od 18.00 v KD
Hra Václava Havla v podání Podbrdského národ-
ního divadla. Vstupné 100 Kč.

Přejeme vám, abyste tři desetiletí svobody 
oslavili dle svých představ, a doufáme, že vám 
k tomu nabídka Dobříšského sametového pod-
zimu pomůže. 

Za tým organizátorů R. Bodorová

Čestný občan Klement
Symbolicky, v měsíci listopadu, kdy oslavíme 30 let od sametové revoluce, bude zastupitelstvo měs-
ta rozhodovat o odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi. Skutečnost, že první komu-
nistický prezident je stále čestným občanem Dobříše, se objevila při přípravě podkladů k udělení 
čestného občanství dlouholetému kronikáři města panu Oldřichu Průšovi.
Odejmutí čestného občanství člověku, za jehož éry došlo k mnoha vykonstruovaným procesům 
a řada nevinných byla popravena, vnímám jako důležitý krok k zařazení našeho města po bok měst 
a obcí, která se již s tímto dědictvím z doby totality dokázala vypořádat.

Miroslav Sochor, zastupitel za KDU-ČSL a nezávislé kandidáty

Pochod na Čtyřmezí již po šesté

Víte, co to je a kde leží Čtyřmezí? Je to místo – 
označený bod styku čtyř katastrálních území, 
a to obcí Buková u Příbramě, Dobříš, Hostomice 
a Rosovice – a leží v místě zvaném Kuchyňka – 
sedlo. V den státního svátku vzniku samostatné-
ho československého státu se uskutečnil již po 
šesté slavnostní průvod s městským praporem 
z dobříšského náměstí. Okolo 9. hodiny vyšla 
skupina cca 15 účastníků s cílem dorazit do 
12.  hodiny na Čtyřmezí. Další skupinka z Dob-

říše vycházela z parkoviště Dobříš, Na Hradci 
v  11 hodin. Z  obou dobříšských tras dorazilo 
na 12. hodinu cca 45 lidí pěšky, ale i na kole. 
Krátce po poledni po společném zpívání státní 
hymny s Dobříšským pokleslým orchestrem li-
dových nástrojů pozdravili starostové zúčastně-
ných obcí zhruba 130 pochodníků, kteří dorazili 
z  různých směrů. Atmosféra setkání byla velmi 
příjemná a přátelská. „Pokleslíci“ a občerstvení, 
které zajistilo SDH Buková u Příbramě, navodili 
po zdolaných kilometrech chuť posedět, popo-
vídat si, poslechnout si pěknou lidovou písničku 
a zahřát se něčím teplým. Letos se pochod velmi 
vydařil. Tak zase za rok – na Čtyřmezí. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS.,
 koordinátor projektu 

Zdravé město Dobříš a MA21 

Akce se uskutečnila v rámci kampaně NSZM ČR 
„Dny zdraví“.
Realizováno v rámci: „Přívětivý a přátelský úřad 
města Dobříše“, 
reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Firma Bobcat otvírá v Dobříši evropskou centrálu

Společnost Doosan Bobcat EMEA v rámci své-
ho kampusu v Dobříši otevřela 11. října 2019 
centrálu pro region EMEA (Evropa, Blízký vý-
chod a Afrika). V nově postavené budově sídlí 
management a další pracovníci firmy. Doplňují 
tak výrobní závod a tréninkové a inovační cen-
trum, kde vznikají stroje Bobcat pro Evropu 
i celý svět. 
Slavnostního otevření areálu se zúčastnil také 
Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu 
ČR, management závodu i paní starostka Jana 
Vlnasová.
Gustavo Otero, prezident Doosan Bobcat 
EMEA, uvedl: „Otevřením nové centrály v Dobříši 
dokončujeme investici, která má díky soustředění 
vývoje, výroby i vedení firmy na jednom místě so-

cioekonomický význam pro celý region a v rám-
ci našeho oboru je výjimkou. Za dobu působení 
Doosan Bobcat v ČR jsme investovali přibližně 
3 mld. Kč, pětinásobně zvýšili výrobu a více než 
ztrojnásobili počet zaměstnanců (cca 1 400 
v dobříšském kampusu). Do budoucna počítáme 
s dalším náborem dělnických profesí i expertních 
pozic ve vývoji.“
Jana Vlnasová, starostka města Dobříše, doplňu-
je: „Bobcat je v Dobříši doma již mnoho let. Nyní 
je zde ale centrála pro téměř polovinu světa. 
Firma je naším největším místním zaměstnava-
telem – skoro každý známe někoho ze sousedů, 
kdo u firmy pracuje. Jsme rádi, že firma dokonči-
la své plány na expanzi a věřím, že i nadále bude 
naším dobrým sousedem.“ 

Výzva redakce: Podělte se o svou radost!
Vážení čtenáři, 
do vánočního čísla Dobříšských listů bychom 
vám rádi nabídli možnost podělit se o svou ra-
dost a vděčnost za to, čeho se vám v letošním 
roce dostalo. Možná jste překonali obtížné 
období, zdravotní výzvy, dostali jste nečeka-
ný „dar“, podařilo se vám osobně či společně 
něco pěkného vytvořit nebo vám někdo po-
mohl v náročné situaci? Pokud máte chuť se 
o své poděkování podělit s ostatními, pošlete 
do redakce krátkou zprávu (max. 2–3 věty) 
a případně fotku, pokud je to vhodné. 
Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.
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Vše na jednom místě – v Dobříši
Jen v letošním roce investice firmy v Dobříši do-
sáhnou půl mld. Kč. Tržby Doosan Bobcat (pro 
region EMEA) v loňském roce činily přibližně 
19,6 mld. Kč, přičemž dobříšská továrna vyrobila 
rekordních 17 206 strojů. Letos společnost plá-
nuje 20% nárůst výroby, a poprvé tak překoná 
hranici 20 000 vyrobených strojů.
Trojpodlažní budova centrály v Dobříši za 
250  milionů Kč se rozkládá na 1 561 m2 a pro 
200 zaměstnanců nabídne kancelářské prostory 
o více než 3 370 m2 užitné plochy. Samozřejmos-
tí je dostatečný počet parkovacích míst včetně 
nabíjecích stání pro elektromobily. Investovalo 
se také do vybudování zelených ploch o výměře 
více než 7 000 m2.

Doosan Bobcat v číslech:
– Světový lídr v oblasti výroby kompaktních 

stavebních strojů a významný výrobce ze-
mědělských strojů.

– Tržby v EMEA regionu přibližně 19,6 mld. Kč 
v roce 2018.

– Souhrnná investice za dobu působení Doosan 
Bobcat v Dobříši (od roku 2007) dosahuje 
3 mld. Kč.

– 1 400 pracovních míst v dobříšském kampusu, 
z toho 150 ve vývoji a 200 v managementu.

– Tréninkové centrum „Bobcat Institute“ ročně 
vyškolí kolem 5 000 dealerů a zákazníků.

– Produkce v dobříšské továrně dosáhla 
17 206 strojů v roce 2018 (20% nárůst v roce 
2019).

České nakladače – světová jednička
Firma v Dobříši vyrábí zhruba polovinu globální 
produkce strojů Bobcat. Mezi tyto stroje patří 
především kompaktní stavební a zemědělská 
technika, jako jsou smykové a pásové naklada-
če, v nichž je Bobcat globální jedničkou, nebo 
minirypadla včetně E10e, prvního jednotunové-
ho elektrického bagru na světě. Doosan Bobcat 
EMEA dále vyrábí teleskopické nakladače a ma-
nipulátory, kompresory a generátory a více než 
stovku druhů příslušenství. 

Další informace o společnosti Bobcat najdete na 
www.bobcat.com, o Doosan Group naleznete 
více na www.doosan.com/en.

Do lesa s lesníkem
Město Dobříš spoluorganizuje již 6 let krásnou 
akci pro děti „Do lesa s lesníkem“, kterou připra-
vuje Nadace dřevo pro život. Tento rok máme 
štěstí, že se může na Dobříši konat dokonce 2×. 
Ve čtvrtek 3. října vyrazily děti z menších škol 
okolo Dobříše k altánu na Králově stolici, pěkné-
mu výletnímu místu mezi Dobříší a Mokrovraty, 
a kromě zástupců nadace a lesních pedagogů je 
přivítal i zástupce majitele okolních lesů pana 
Leonharda Josefa Colloredo-Mansfelda a pra-
covníci Vodohospodářské společnosti Dobříš. 
Děti ze třetích až pátých tříd škol v Obořišti, Oso-
vě, Rosovicích, Mokrovratech, Malé Hraštici a Ne-
číni viděly, jakou práci dá lesníkům starat se dob-

ře o les. Mohly si přímo v terénu zkusit zasadit 
stromek, dozvěděly se, jaké dřeviny se v lese sází, 
kdy a proč a pochopitelně také čím. Seznámily 
se konkrétně s dalšími činnostmi během růstu 
dřevin, s měřením stromů, lesnickými mapami, 
s tím, jaká je v lese úloha myslivců. A  konečně 
viděly, i jak se strom kácí, co je k tomu potřeba 
a jak ho dostat z lesa. Vodohospodářská společ-
nost Dobříš vysvětlovala, jaká je úloha kvalitní-
ho lesa pro koloběh vody v přírodě a připravila 
i kreativní dílničku, aby předvedla, jak se se dře-
vem dále pracuje. Děti si ve skupinkách vyráběly 
hmyzí domečky. Hmyz totiž nejen v městském 
prostředí nachází stále méně míst pro svůj vývoj.

Druhá akce se konala v úterý 8. října za účasti 
společnosti Colloredo-Mannsfeld, s.r.o., v lesích 
za Trnovou, jako každý rok, a účastnily se děti ze 
ZŠ Trnka a 2. ZŠ Dobříš. Netradičně se vyráběly 
ze dřeva krmelce, které vlastník lesů následně 
daroval školám. Společně pak vyberou vhodné 
místo v lese k jejich umístění. 
Je nezbytné o důležitosti lesa, správné péči 
o něj a o vodě v krajině stále mluvit a vychová-
vat mladou generaci k lásce k přírodě. 

Ing. Alena Harmanová, 
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

A z reakcí účastníků vybíráme:
„Při měření obvodu kmene a výšky stromů jsme 
se přesvědčili, že bez matematiky se neobejde-
me, stejně jako bez zeměpisných znalostí při prá-
ci s mapou, i když lesnickou. Nahlédli jsme i pod 
pokličku sokolnictví a dozvěděli jsme se, jakým 
způsobem pečují myslivci o zvěř. Nejhezčí podí-
vaná na nás však byla v kreativní dílně, kde jsme 
pracovali se dřevem. Konečně jsme se při společ-
né práci na výrobě krmelce zahřáli a nevnímali 
sychravé počasí a přicházející déšť. Hřála nás též 
myšlenka, že všech šest námi vyrobených krmelců 
bude sloužit zvěři v okolních lesích. Rádi bychom 
poděkovali všem sponzorům, především Nadaci 
dřevo pro život, lesní správě Colloredo-Mannsfeld, 
městu Dobříš a společnosti CDP.“

Žáci IV. ročníku 2. ZŠ Dobříš

„Nádherně dřevem vonící krmelec nám organizá-
toři darovali a my už se těšíme, že do něho bude-
me v zimě nosit zvířátkům dobroty. Celá akce byla 
velmi pečlivě zorganizována a dětem se věnovalo 
množství lesních pedagogů, kteří svou práci dělají 
s láskou a nadšením, což se pak odráželo i na tom, 
jak s dětmi pracovali. Bylo to krásné dopoledne, za 
které moc děkujeme, a už teď se těšíme na příští 
rok.“

Hana Ošťádalová, učitelka ZŠ Trnka

Zrekonstruovaná jídelna a varna ve 2. ZŠ  
až pro 1 200 obědů
S posledním říjnem se žákům otevřela nově zrekonstruovaná jídelna a varna ve 2. ZŠ ve Školní ulici 
v Dobříši. Rekonstrukce byla realizována za plného provozu s minimálním dopadem na chod školy. 
Původní kapacita jídelny se zvýšila téměř 2,5krát na 1 200 obědů. Děti si na uvítanou pochutnaly na 
řízku s bramborem.

Projekt novostavby školního pavilonu a rozší-
ření kapacity jídelny a varny s přístavbou hos-
podářského pavilonu byl zahájen v únoru 2018. 
Celková investice vložená do školního zařízení 
byla 40,1 mil. Kč, z toho 14,06 mil. Kč platilo měs-
to Dobříš a dotace Ministerstva financí byla ve 
výši 26,04 mil. Kč. Stavbu realizovala společnost 
Vistoria CZ, a.s., a technický dozor investora za-
jišťovala Publikon Bohemia, s.r.o. 
Během stavebních prací se ukázalo, že u suteré-
nu hospodářského pavilonu nebylo dlouhodo-
bě dobře řešeno odvodnění dešťové kanalizace 
a bylo nutno provést úpravu. Původní elektro-
rozvaděč v objektu nevyhovoval z kapacitních 
důvodů nově navržené technologii, a proto byl 
zřízen nový se souhlasem ČEZu. Do varny byly 
instalovány nejmodernější gastrotechnologie 

– konvektomaty, elektrický čtyřplotýnkový spo-
rák, výrobníky chlazených nápojů, mrazicí boxy 
atd. Výrazným prvkem je i nový sběrný pás pro 
odkládání špinavého nádobí a dále pásový mycí 
stroj včetně tepelného čerpadla a sušicí zóny.
Dne 15. 10. 2019 proběhla finální kontrola hos-
podářského pavilonu a do protokolu byly uvede-
ny nedodělky, které nebyly vážné povahy a od-
straněny byly do 31. 10. 2019. Technický dozor 
ocenil profesionální přístup generálního zhoto-
vitele a všech účastníků výstavby v průběhu ce-
lého procesu. Projekt, ve kterém je zadavatelem 
město, si klade náročnější požadavky na řízení 
stavby, než to je obvyklé u komerčních investic. 
Předčasné užívání stavby je povolené do 30. 6. 
2020. Celková kolaudace bude v březnu 2020.

Redakce DL, Ing. Markéta Samcová
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6. prosince 2019 v 16 hodin  
– Setkání se sv. Mikulášem, 

rozsvícení vánočního stromu 
na náměstí a ohňostroj

Tak jako každý rok, přiví-
táme advent a blížící se 
vánoční svátky na dobříš-
ském Mírovém náměstí.
Družina svatého Miku-
láše letos navštíví dob-
říšské náměstí v pátek 
6.  prosince. Program 
začíná v 16 hodin.
Můžete se opět těšit 
na vystoupení dětí 

z místních škol a další program, který připra-
vují členové spolku Disk v čele s Ivanem Sut-
narem. Nechme se překvapit. 
Nebude chybět ani sladká odměna za výkony 
na pódiu a rozsvícení velkého vánočního stro-
mu. Program vyvrcholí tradičním ohňostrojem 
v cca 18.30 hodin.

Adventní trh v neděli 1. prosince  
na Komenského náměstí

Pravidelný regionální trh bude v době adventu 
laděn do vánoční atmosféry. Můžete si nakoupit 
místní produkty od tradičních prodejců pečiva, 
zeleniny, zavařenin, ale i dárkové zboží vlastní 
výroby od nových obchodníků. 
Trh proběhne v neděli 1. prosince 2019 v době 
od 8 do 12 hod. na Komenského náměstí.

Tvoříme Dobříš 2020
Letos v nultém ročníku participativního rozpočtu získal nevíce hlasů návrh venkovní posilovny 
v Lipkách. Ten se v těchto dnech realizuje. V tuto chvíli se vybírá vhodná podoba konstrukce. 
Dne 11. 11. 2019 bude spuštěn sběr návrhů pro rok 2020. Částka, která se na projekty bude rozdělo-
vat, by však měla být vyšší než letos. Našim cílem je přesvědčit kolegy zastupitele, aby v rozpočtu na 
rok 2020 podpořili položku pro projekty participativního rozpočtu ve výši 500 tisíc Kč. 
Pravidla zůstávají téměř beze změn. V novém ročníku mezi základní pravidla patří: návrh může po-
dat osoba starší 15 let. Každý může podat jen jeden návrh. Podmínkou pro zařazení do hlasová-
ní je účast navrhovatele na prezentaci návrhů. Pro tato setkání s veřejností předpokládáme 1 až 
2 termíny. Navrhovaný projekt nesmí propagovat produkty či služby komerčního, náboženského či 
politického charakteru. Celková částka může být využita jedním vítězným návrhem. Pokud nebude 
realizací vítězného návrhu vyčerpána celá částka, ze zbývajících návrhů budou realizovány návrhy 
na základě počtu obdržených hlasů, a to v pořadí od nejúspěšnějšího návrhu až do vyčerpání vyčle-
něných prostředků. Návrhy bude možné podávat do 25. 1. 2020. Harmonogram a detailní pravidla 
jsou zveřejněna na stránkách https://tvorime.dobris.cz.

Koordinátoři: Pavel Svoboda, Miroslav Sochor, Šárka Krůtová 

Stručné informace ze 7. zasedání Zastupitelstva města 
Dobříše
Veřejné zasedání se uskutečnilo 12. září 2019 ve 
společenském sále Kulturního střediska v Dob-
říši. Přítomno bylo dvacet členů zastupitelstva. 
Starostka Bc. Jana Vlnasová v úvodu zasedání in-
formovala o odstoupení člena ZM Mgr. Jaroslava 
Melši, který rezignoval jak na svůj mandát zastu-
pitele a člena Rady města Dobříše, tak na svoji 
funkci předsedy komise stavebního a územního 
rozvoje a člena školské rady. V souladu se záko-
nem o volbách do zastupitelstev obcí nastoupi-
la na uprázdněný mandát náhradnice volební 
strany ODS, paní Mgr. Ivana Lenerová, která se 
svého mandátu vzdala dne 9. 9. 2019. Dne 10. 9. 
2019 tak vznikl mandát druhému náhradníkovi 
Mgr. Tomáši Vokurkovi, DiS., který byl v rám-
ci programu tohoto zasedání zvolen druhým 
dlouhodobě neuvolněným místostarostou.
Dále starostka informovala, že radě města byla 
panem Oldřichem Průšou předložena Kronika 
města Dobříše za rok 2018 a pan Průša ozná-
mil, že po 25 letech ukončí ke konci r. 2019 svou 
kronikářskou činnost. Všichni zastupitelé si ve-
lice váží práce, kterou pan Průša od roku 1994 
pro město vykonává a vykonával. Zastupitelé 
udělili svým usnesením panu Oldřichu Průšovi, 

jako zvláštní projev úcty a uznání za mimořádné 
zásluhy v oblasti vedení kroniky a archivnictví, 
čestné občanství města Dobříše. 

ZM dále schválilo:
 � Nového člena finančního výboru, pana 

Ing. Lukáše Hořejšího
(Z důvodu neslučitelnosti dvou funkcí nově zvo-
leného místostarosty.)

 � Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019, o sta-
novení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem na území města Dobříše

Na základě zavedení motivačního a evidenč-
ního systému pro odpadové hospodářství je 
nezbytné učinit potřebné změny v OZV o stano-
vení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území města Dobříše. Účinnost OZV je od 1. 10. 
2019. Do 30. 11. 2019 proběhl testovací provoz 
a sběr informací, na základě kterého bude sta-
novena hodnota EKO bodu s tím, že na zasedá-

ní ZM 12. 12. 2019 bude moci dojít ke schválení 
OZV o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů s účinností 
od 1. 1. 2020 – zavedení tzv. kapitačních plateb.

 � Rozpočtové opatření č. 3/2019 s navýšením 
ORG. 232 o 32 000 Kč.

(Rozpočtové opatření zohledňuje skutečnosti, 
které nebyly známy v době schvalování rozpoč-
tu města na rok 2019.) 
Celkový objem příjmové stránky rozpočtu se tou-
to rozpočtovou změnou zvyšuje o 3 243 tis. Kč 
(příjmy činí celkem cca 320,6 mil. Kč) a výdajové 
stránky rozpočtu se snižuje o 13 974 tis. Kč (vý-
daje dosáhnou celkem cca 368,9 mil. Kč). 
Plánovaný zůstatek na účtech bude po akcepto-
vaných změnách činit 14 787 tis. Kč.

 � Investiční záměr na akci „Stavební úpravy 
objektu VĚTRNÍK“, který bude předložen 
do programu Výstavby pro obce ze SFRB

Investiční záměr na akci „Stavební úpravy ob-
jektu VĚTRNÍK“, který byl předložen do progra-
mu Státního fondu rozvoje bydlení – „Výstavby 
pro obce“. Celkové náklady akce: 27 076 930 Kč 
včetně DPH; celkové způsobilé náklady: 
6  317  050  Kč včetně DPH; max. výše dotace – 
podpora de minimis: 12 892 500 Kč; spoluúčast 
města Dobříše: 14 184 430 Kč. Žádost o dotaci 
byla podána v druhé polovině září 2019.

 � Návrh na pořízení změny Územního plánu 
města Dobříše – změna využití pozemků 

Záměrem navrhovatele je ve stávajícím objektu 
v areálu společnosti FOUS střechy v ploše VK 
provozovat drobnou výrobu – klempířské čin-
nosti. Areál společnosti FOUS střechy je umístěn 
v zastavěné části k.ú. Dobříš, v ulici U Pivovaru 
mezi společností BIOS a Penny Marketem. Změ-
na ÚP bude zahrnuta do změny č. 3 ÚP, o jejímž 
pořízení rozhodlo ZM dne 12. 9. 2017.

 � Odstranění zápisu duplicitního vlastnictví 
k pozemku p.č. 348/206 

(Jedná se o pozemek situovaný poblíž Domo-
va seniorů Dobříš. Odstranění duplicity bude 
provedeno formou souhlasného prohlášení, 
kterým bude uznáno výlučné vlastnické právo 
Středočeského kraje.)

ZM vzalo na vědomí:
� Zápis komise pro životní prostředí a ekologii 

ze dne 8. 7. 2019; 
� informaci o zavádění motivačního a evidenč-

ního systému pro odpadové hospodářství ve 
městě Dobříši;

� návrh systému nakládání s odpadem ve 
městě Dobříši od 1. 1. 2020 předložený 
Mgr. Tomášem Helebrantem;

� zápis z jednání kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše konaného dne 30. 7. 
2019;

� zápis z jednání finančního výboru Zastupi-
telstva města Dobříše konaného dne 10. 9. 
2019;

� schválení závěrečného účtu Svazku obcí 
Dobříšska a Novoknínska za rok 2018;

� zápisy o provedených kontrolách revizní ko-
misí Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska;

� přehledy o plnění příjmů a čerpání výdajů 
rozpočtu města k 31. 7. 2019;

� žádost Základní organizace Českého zahrád-
kářského svazu Dobříš a doplňující informace 
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Výsledky systému EKO-KOM za rok 2018
Město Dobříš je jako většina obcí v České republice zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťu-
je třídění, recyklaci a využití obalového odpadu (papíru, plastu, skla, kovů a nápojových kartonů). 
Tento systém provozuje autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., která je pod dohledem 
Ministerstva životního prostředí. V rámci systému jsou mimo jiné obcím přerozdělovány finanční 
prostředky plynoucí z plnění zákonných povinností výrobců a distributorů uvádějících obaly nebo 
balené výrobky na trh. Systém dále sleduje množství a toky jednotlivých vytříděných komodit. 
Na  základě dat poskytnutých společností si pak může obec utvořit představu o tom, jak si vede 
v porovnání s různými velikostními skupinami (tzn. obce od 5001 do 15 000 obyvatel, území obcí 
s rozšířenou působností – viz ORP Dobříš, Středočeský kraj, celá ČR) v třídění odpadů. 

Z poskytnutých dat (viz graf) lze například vyčíst, že průměrný občan města Dobříše vyprodukoval 
v roce 2018 o 30 kg směsného komunálního odpadu (odpad z popelnic) méně v porovnání s průměr-
ně vyprodukovaným odpadem ve Středočeském kraji. V případě tříděného odpadu však v průměru 
vytřídíme na Dobříši téměř o 7 kg méně plastového odpadu. V porovnání s celorepublikovým prů-
měrem jsme podobně úspěšní v třídění papíru (21,2 kg na obyvatele) a naopak nadprůměrní ve 
sběru skla (17,5 kg na obyvatele). Vynikáme též v třídění nápojových kartonů (1,1 kg na obyvatele). 
Stále je však nutné brát na zřetel zejména propastný rozdíl mezi množstvím námi vyprodukovaného 
směsného komunálního odpadu, který končí na skládkách (v menší míře ve spalovnách) a množ-
stvím vytříděných komodit, které lze následně opět materiálově využít. 

Ing. Kateřina Rambousková, odbor životního prostředí

Upozorňujeme občany, kteří vyplnili odpadový dotazník v novém systému MESOH, aby si zkontro-
lovali 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.)

Označení pytlů a popelnic  
pro svoz odpadu – unikátní 
čárové kódy 

Vyzvedněte si ten svůj na městském úřadě, 
pokud ho ještě nemáte.
V rámci zavádění nového systému pro sběr 
a  třídění odpadu je potřeba, aby si každá do-
mácnost vyzvedla své unikátní čárové kódy pro 
označení odpadových pytlů na městském úřa-
dě. Každý kód má unikátní číslo, nelze ho použít 
opakovaně. Archy s čárovými kódy tedy nekopí-
rujte, nebudou pak platné. Současně si můžete 
vyzvednout i pytle (25 kusů).
V případě, že vám chybí čárový kód na popelni-
ci, vyzvedněte si ho také na úřadě. 
Popelnice bez tohoto označení nebudou od 
1. 1. 2020 vyváženy.

Bc. Dagmar Mášová

k možnosti poskytnutí půjčky nebo bankovní 
záruky na úvěr pro rekonstrukci moštárny;

� oznámení Státního fondu životního prostře-
dí ČR o navržení finanční opravy ve výši 25 % 
z celkové možné částky dotace použité na 
financování projektu „Rekonstrukce chladicí-
ho zařízení – Zimní stadion Dobříš“ a o po-
dání nesouhlasného stanoviska a vyjádření 
města k navržené finanční opravě.

ZM neschválilo:
� Návrh na změnu koeficientu zastavění pro 

funkční plochu SR v sektoru 08 na Větrníku;

� zařazení pozemků v okolí bytových domů 
čp. 1244–1246 do přílohy č. 1 OZV č. 1/2019, 
o veřejném pořádku ve městě Dobříši. 

 (Žádost fyzické osoby ve věci volně pobíha-
jících psů a zařazení pozemků v okolí těchto 
bytových domů pod režim vyhlášky o veřej-
ném pořádku.)

Příští zasedání Zastupitelstva města Dobříše 
se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu 2019 od 
17  hod. v Kulturním středisku Dobříš. Občané 
jsou srdečně zváni.

Uzávěrka příspěvků  
do prosincového vydání Dobříšských listů  

bude 19. listopadu 2019.  
Redakce DL: Ivana Duchoňová 

MěÚ Dobříš, Mírové náměstí 119, 
dobrisskelisty@mestodobris.cz.

Pravidla pro příspěvky: rozsah textu max. 
2 000 znaků včetně mezer, foto v dostatečné 
kvalitě (min. 300 DPI, min. velikost 1,5 MB).
Pravidlo pro zveřejňování reakcí: Vyjádření 
se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se 
původní tvrzení (či jeho část) uvádí na pravou 
míru či zpřesňuje, a to v přiměřeném rozsahu.

Pozvánka na seminář

Dotace pro úspornou 
domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken 
a  dveří, stavba nízkoenergetického domu, 
solární panely, zachytávání dešťové vody – 
i na to můžete získat dotaci!
Státní fond životního prostředí ČR ve spo-
lupráci s městem Dobříš vás srdečně zvou na 
seminář k dotačnímu programu Nová zele-
ná úsporám, který podporuje rekonstrukce 
a výstavbu domů či úsporné zdroje energie. 
Informace získáte také k programu Dešťovka 
zaměřenému na podporu využívání srážkové 
a odpadní vody v domácnostech.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
27. listopadu 2019 v 17 hod. 
Kulturní středisko Dobříš – učebna
Mírové náměstí 68, 263 01 Dobříš

Přijďte si poslechnout, na co lze příspěvek zís-
kat, kolik uspoříte a co vše potřebujete k jeho 
vyřízení. Ukážeme vám, že získat dotaci není 
tak obtížné, jak se může zdát. Prostor bude i pro 
vaše dotazy a individuální konzultace.
Seminář je bezplatný. Dostavit se můžete bez 
předchozího přihlášení.

www.novazelenausporam.cz
www.dotacedestovka.cz

Město Dobříš, 
Mírové náměstí 119, 263 01 Dobříš, 

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

e-mail: epodatelna@mestodobris.cz
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Seniorská obálka – usnadnění tísňové situace  
a první pomoci pro seniory
Městský úřad Dobříš, sociální odbor, nabízí 
seniorům „Seniorskou obálku“, která usnad-
ní řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví 
nebo života seniorů.

Seniorská obálka je projekt Ministerstva práce 
a sociálních věcí (MPSV), který je realizován ve 
spolupráci s dalšími subjekty, převážně z oblas-
ti veřejné správy a dalších subjektů, které svou 
činnost zaměřují na seniory. Cílem projektu je 
výroba a distribuce kompletu Seniorské obálky 
k cílovým skupinám obyvatel, u kterých se dají 
předpokládat zdravotní obtíže a komplikace, 
převážně k seniorům nebo osobám se zdra-
votním postižením (OZP). Posláním projektu je 
maximálně zefektivnit zásah všech složek inte-
grovaného záchranného systému při poskytnutí 
první pomoci v domácím prostředí u postižené-
ho jedince.
Seniorská obálka obsahuje formulář se všemi 
důležitými údaji o uživateli pro efektivní poskyt-
nutí první pomoci, který se vkládá do průhledné 
plastové obálky, a klip s magnetem pro umístě-
ní obálky na dveřích nebo lednici v domácnosti 
nebo na vnitřní straně vstupních dveří do do-
mácnosti.
Seniorskou obálku obdrží zájemci v infocentru 
městského úřadu Dobříš. 
V případě dotazů můžete kontaktovat sociální 
odbor MěÚ Dobříš, sociální pracovnici Mgr. Hanu 
Sedláčkovou, kontaktní tel. 318 533 374, e-mail: 
sedlackova@mestodobris.cz.
Více informací také na www.kr-stredocesky.cz/
web/socialni-oblast/seniorska-obalka

Souhlasím s využitím těchto údajů  
pro potřeby ZZS SCK, p.o. při mém ošetření.

podpis

I.C.E. KARTA Údaje slouží k informaci v situaci tísně
a ohrožení zdraví nebo života

V Y P L Ň T E  T I S K A C Í M  P Í S M E M

Datum vyplnění ZDravotní 
pojišťovna

jméno a příjmení, titul Dat. naroZení
nebo r.Č. 

alergie

nemoCi  oD KDy ?

léKy – náZev DávKa DávKování

KontaKty na blíZKé oSoby

pořaDí  jméno a příjmení  měSto  vZtah  telefon

1

2

3

jméno a KontaKt na 
praKtiCKého léKaře

www.seniorivkrajich.mpsv.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň 
CZ.03.2.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207
Copyright © ZZS JMK, 2018 

Pojďme spolu na hřiště
Město Dobříš se připojilo k říjnové kampani „Dny zdraví“ Národní sítě Zdravých měst ČR, jejíž jsme 
členem. Na středeční odpoledne 2. října byl přichystán na hřišti v ulici Boženy Němcové program 
pro děti i dospělé. Bohužel počasí nám nepřálo, a tak déšť, který se spustil po půl hodině od začátku 
akce, vyhnal i těch několik málo návštěvníků, kteří v tomto nevlídném počasí přišli. A jaký byl vlast-
ně program? Minikurz nordic walkingu s profinstruktorem z Wellness centra Svaté pole, posilování 
pro maminky s kočárkem připravily maminky z Aerobik Studio Orel Dobříš, stejně jako cvičení pro 
zdravá záda do kanceláře. TJ Sokol Dobříš měla nachystané hry pro děti a Spolek odrostlých holek 
(tým skvělých seniorek z TJ Sokol Dobříš) své taneční vystoupení. Tvořivou dílničku – vyrábění z vlny 
a povídání o včelách – přivezla lesní komunitní škola Jsem lesem, dílna Rukama nohama předsta-
vila své výrobky a také tvořivou dílničku na téma „Zpracování materiálů a oděvů, které by se jinak 
vyhodily“, stánek s čistě přírodními produkty představilo Ramissio. Nechyběl ani stánek Vodohospo-
dářské společnosti Dobříš, spol. s r.o., který zajistil pitný režim z dobříšské vody. Celou akci ozvučila 
dobříšská základní umělecká škola. Na akci byly přihlášeny i další spolky, ale středeční předpověď 
počasí je natolik odradila, že se na hřiště nedostavily. Tímto děkuji všem zúčastněným. 

Za město Dobříš Šárka Krůtová, DiS., koordinátor projektu Zdravé město Dobříš a místní Agenda 21
„Přívětivý a přátelský úřad města Dobříše“, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007379

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své cho-
vání a za technické zabezpečení svých domovů proti 
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům 
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním, 

dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

POUČTE SVÉ DĚTI
Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim 
nebezpečí vzniku požáru.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST
Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími 
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY  
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody 
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení. 

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ
V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího 
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

ČTĚTE NÁVODY
Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu 
s průvodní dokumentací výrobce.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ
Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, spo-
ráku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

POZOR NA CIGARETY
Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových 
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

KONTROLA KOMÍNŮ
Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ
Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel uklá-
dejte do nehořlavé nádoby.

1. 

2. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

3. 

4. 

5. 

Dokončení rekonstrukce 
ulice Krátká
Dne 25. 9. 2019 jsme od zhotovitele stavby, fir-
my DOKAS Dobříš, s.r.o., převzali k užívání stav-
bu „Rekonstrukce ulice Krátká“. Jedná se o část 
Dobříše zvanou Malá Strana. Rekonstrukce za-
hrnula ulici Krátká v celé její délce mezi ulicemi 
Plk. B. Petroviče a Bořivojova, které již byly zre-
konstruované dříve. Nová komunikace má dél-
ku 100 m a je řešena jako asfaltová. Šířka zpev-
něné vozovky je nově 4,5 m oproti stávajícím 
4 m před rekonstrukcí. Po obou stranách ulice 
byla vytvořena parkovací stání pro rezidenty, po 
levé straně pak za zeleným, nebo parkovacím 
pásem chodník. V rámci rekonstrukce komu-
nikace proběhla i obnova veřejného osvětlení, 
terénní a vegetační úpravy okolní zeleně.

Bc. Miloš Novotný, 
referent odboru místního rozvoje

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

CZ.1.15/1.1.00/5a.02045
Projekt, který měl za cíl obnovu povrchu v ulici 
Plk. B. Petroviče, byl dokončen před čtyřmi lety. 
Realizován byl za přispění finančních prostřed-
ků z Regionálního operačního programu Střed-
ní Čechy, výše dotace činila 4 608 522 Kč. Na ře-
šeném úseku se nevyskytují žádné problémy. 
Projekt bude ještě 1 rok v tzv. udržitelnosti, kdy 
je třeba dokládat poskytovateli dotace zprávy 
o stavu řešených ploch.

Ing. Eva Hladíková, odbor místního rozvoje
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Vyjádření redakce:  
Pravidla pro zveřejnění reakcí 
na příspěvky
Dle pravidel pro zveřejňování příspěvků platí: 
„Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kte-
rým se původní tvrzení uvádí na pravou míru, 
nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující tvr-
zení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí být 
přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li 
napadána jen jeho část, pak této části.“
„Příspěvek je možné odmítnout, pokud text 
vykazuje znaky žalovatelnosti dle tiskového zá-
kona, resp. obsahuje vulgarismy, osobní urážky, 
hanobení státu, rasy, přesvědčení, náboženského 
vyznání apod.“

Oslava Dne seniorů s radostí 
Dne 4. 10. 2019 se uskutečnila Oslava Dne se-
niorů. Svátek seniorů připadá kalendářně na 
den 1. 10. Již devatenáct let pořádá Pečovatel-
ská služba města Dobříše ve spolupráci s kul-
turním domem a Základní uměleckou školou 
v Dobříši oslavu tohoto dne, která se stala tra-
dicí. Akci finančně zajišťuje město Dobříš. 

Naši senioři mají možnost setkání s přáteli, s kte-
rými se v roce běžně nepotkávají. Zahájení této 
oslavy proběhlo, jako každý rok, procházkou 
v  anglickém parku pod názvem Aktivní stáří. 

Přišli i naši nejmladší junioři z 2. mateřské školy, 
kteří pod vedením svých učitelek našim senio-
rům zazpívali a potěšili je malými dárky z vlastní 
tvorby. Dále následovala večerní zábava s hu-
debním vystoupením School Band ZUŠ Dobříš 
pod vedením pana Pavla Růžičky. Zúčastnily se 
i dobříšské sokolky, které si na večer připravily 
tanečky. Největší úspěch měl tanec s žertov-
ným motivem baletu Labutího jezera. Večerem 
provázel moderátor pan Jaroslav Pulec, který 
tak oživil příjemný večer. Nechybělo ani drobné 
pohoštění. Přivítat a popřát našim seniorům za 
město Dobříš přišla paní místostarostka Dagmar 
Mášová. Děkuji touto cestou všem organizáto-
rům a účinkujícím.

Naděžda Matějková, 
ředitelka Pečovatelské služby města Dobříše

JSTE VY  
NEBO VÁŠ BLÍZKÝ

• zdravotně nebo tělesně postižený?
• senior  •  po úrazu   •  nemocný?
• chcete zajistit péči o sebe nebo svého 
 blízkého v domácím prostředí? 

NA PÉČI NEMUSÍTE BÝT SAMI! 

Pomůžeme vám
• s hygienou a s péčí o domácnost
• s nákupy i s doprovody
• poskytneme sociální poradenství
• zapůjčíme bezplatně kompenzační pomůcky 
Provozní doba: 7.00–22.00

Pečovatelská služba města Dobříše
7.30–15.30 každý pracovní den 
Kontakt: Dukelské náměstí 443, Dobříš 
tel.: 318 522 874, e-mail: ps.dobris@seznam.cz
www stránky: psdobris.cz

Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú., člen Krajské rady seniorů,
vás zve ve čtvrtek 14. 11. 2019 ve 14.00 hodin na 

Pan Petr Nouzovský patří k našim nejlepším violoncellistům. Je držitelem ocenění „New Master on 
Tour 2007“, „Europäische Förderpreis für Musik 2007“, laureát Val Tidone Competition 2011, Johannes 
Brahms Competition 2013. Podle zahraničních kritik má jeho hra perfektní techniku a strhující výraz. 
Pan Nouzovský představí i své dva studenty Pražské konzervatoře.

Projekt MUSIC FOR SENIORS, který organi-
zuje Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní 
život seniorů, je určen klientům v domo-
vech pro seniory. Interprety koncertních vy-
stoupení jsou studenti Pražské konzervatoře 
a AMU v Praze. V mnohých případech se jed-
ná o umělce, kteří již získali mnohá ocenění 
i v zahraničních soutěžích. Koncerty jsou pro-
vázeny průvodním slovem, které je připraveno 
tak, aby posluchače povzbudilo a přineslo jim 
i nové poznatky. Díky tomuto projektu nemu-
sejí posluchači překonávat překážky, jako je 
finanční dostupnost a doprava za uměleckým 
zážitkem.

Koncert pro tři violoncella

Petr Nouzovský, Adam Klánský, Josef Matěj Švec
Program: Johann Sebastian Bach – Suita č. 1 G 
dur pro violoncello (Prelude, Allemande, Courante, 
Bourrée I, Bourrée II, Gigue). Friedrich August Kum-
mer – Duo č. 2 pro dvě violoncella. David Popper – 

Etuda op. 40 č. 1 pro violoncello. Johann Sebastian 
Bach – Preludium D dur pro violoncello. Friedrich 
Dotzauer – Trio op. 104 pro tři violoncella.
Koncert se uskuteční v budově Pečovatelské 
služby města Dobříše, Dukelské náměstí 443.

Osobní poděkování jedné z účastnic, 
paní Světly Halouzkové

K příspěvku Tomáše Helebranta v říjnových DL

Reaguji na příspěvek zastupitele za hnutí ANO 
Tomáše Helebranta „Opravdu neříká opozice 
pravdu o odpadech?“ (DL 10/2019). Obviňu-
je mě v něm z toho, že do DL píši „nepravdy“ 
a „překrucuji skutečnosti“, aniž by však toto své 
tvrzení doložil.
Tomáš Helebrant píše: „Jednání komise proběh-
lo, a o tom nikdo z opozice nemlčel, jak píše pan 
Konopáč“. Pravda je však taková, že opoziční za-
stupitelé ve svém článku na dobrisskoaktualne.cz 
skutečně zamlčeli, že v červenci proběhlo jednání 
komise životního prostředí ohledně návrhu od-
padového systému navrženého T. Helebrantem.
Tomáš Helebrant můj příspěvek v zářijových DL 
hodnotí jako „manipulativní článek obsahující 

nepravdy a překrucující skutečnosti“. Pane He-
lebrante, mohl byste prosím dotyčné pasáže 
z  mého textu ocitovat a vysvětlit, v čem kon-
krétně jsou podle Vás manipulativní, nepravdivé 
a v čem překrucují skutečnosti? Děkuji.
(Pro připomenutí: 15. července proběhlo jednání 
komise pro životní prostředí: www.mestodobris.
cz/assets/File.ashx?id_org=2796&id_dokumen-
ty=478147; 19. srpna vyšel na webu dobrissko-
aktualne.cz článek „A co říkáte Manuálu k Moti-
vačnímu a evidenčnímu systému (MESOH) Vy?“ 
podepsaný opozičními zastupiteli města Dobříš: 
http://www.dobrisskoaktualne.cz/z-naseho-
-mesta/dobris/letak-manual-odpady)

S pozdravem Daniel Konopáč
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Sametový podzim 1989–2019  
(akce v KS Dobříš)

 � 15. 11. The Plastic People of the Universe – 
New Generation – koncert

Původně apolitická kapela pozdních hippies se 
přes noc stala symbolem potlačování aktivit tak-
zvané nezařazené mládeže. Vše vyvrcholilo roku 
1976 uvězněním několika členů. S tím nesouhla-
sila skupina opozičních intelektuálů v čele s Vác-
lavem Havlem, která vyvolala kampaň za jejich 
propuštění. Jejich úsilí vyvrcholilo v lednu 1977 
sepsáním Charty 77.

V r. 1982 byl donucen k emigraci Vratislav Brabe-
nec a posléze se skupina rozpadá. Ke sjednocení 
kapely dochází koncertem u příležitosti dvacá-
tého výročí vzniku Charty 77. Na koncert nava-
zují domácí i zahraniční turné, která však končí 
úmrtím Mejly Hlavsy. Po jeho smrti se kapela na-
konec rozhodne pokračovat dál v hraní. V roce 
2015 ale po neshodách v kapele a odchodu 

některých původních členů dochází k omlazení 
PPU a pokračování činnosti s podtitulkem New 
Generation. Posléze obnovuje činnost i druhá 
kapela The Plastic People of the Universe s Vrati-
slavem Brabencem a Josefem Janíčkem a spory 
o to, kdo je pokračovatelem původních PPU se 
vedou dál...
Nicméně na Dobříši se můžeme těšit na se-
stavu The Plastic People of the Universe – 
New Generation, která již na předchozích 
dobříšských koncertech nadchla publikum 
svým skvělým hudebním výkonem. Sestava: 
Jiří „Kába” Kabeš – viola, theremin, zpěv; Joe 
Karafiát – kytara, zpěv; Vojtěch Starý – klá-
vesy; Václav Březina – baskytara; Jan Ježek 
– bicí. 
Společenský sál KD Dobříš, pátek 15. listo-
padu 2019 od 20.30 hod. Vstupné: 180 Kč 
(předprodej) a 200 Kč (na místě). Předpro-
dej vstupenek v trafice U Davida. Rezervace 
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobří-
še, na tel.: 318 521 302.

 � 16. 11. Vernisáž výstavy fotografií Handy  
Rysové – Listopad 89 a dny poté…

Hana Rysová (1945) profesionálně fotografuje 
od roku 1964. Dětství prožila v Dobříši, dálko-
vě vystudovala FAMU pod vedení prof. Šmo-
ka. V 90. letech pracovala jako fotoreportérka 
časopisu Rock & Pop. Fotila řadu významných 
osobností ze společenského a uměleckého 
prostředí, spolupracovala s fotografem Karlem 
Plickou, geologem Václavem Cílkem, sochařem 
Mojmírem Preclíkem nebo s písničkářem Janem 
Burianem. Od roku 1974 uspořádala 101 výstav. 
Je spoluautorkou mnoha knih. Žije a pracuje 
v Praze a na Dobříši. V r. 2017 obdržela za svůj 
přínos městu na poli kultury Cenu města Dob-
říše. Tematické okruhy její tvorby jsou velmi roz-
manité, od předrevolučních fotografií bigbíťáků 
i osobností disentu a kultury vůbec, až po sním-
ky krajiny, stromů, kamenů či architektury, které 
jsou charakteristické pro její tvorbu posledních 
dekád.
Na této výstavě vám ale chceme představit její 
dokumentární snímky listopadových událos-
tí r. 1989, které, jak věříme, svou autentičností 
a  pravdivostí zaujmou nejen pamětníky, ale 
i generace o mnoho mladší…
Speciální pozvání míří k iniciátorům a hyba-
telům revolučních dějů na Dobříši... Přijď-
te, věříme, že to bude příjemná příležitost 
k  neformálnímu setkání, možná po mnoha 
letech. 
Výstavní sál KD Dobříš. Vernisáž se uskuteč-
ní v sobotu 16. listopadu 2019 od 17.00 hod. 
Výstava potrvá do 22. 12. 2019. Otevřeno 
po–čt 8.30–16 hod., pátek a sobota zavřeno, 
ne 14–16 hod. Vstup zdarma!

 � 16. 11. Beseda s účastníky sametové revolu-
ce na Dobříši

Od 18.00 hodin na vernisáž výstavy volně na-
váže beseda ve společenském sále KD, kterou 
s pozvanými hosty uvede a povede zastupitel 
města Mgr. Adam Böhm (pořádá město Dobříš).

 � 17. 11. Václav Havel – Audience 
Slavná aktovka našeho předního dramatika se 
odehrává v 70. letech v kanceláři jednoho ma-
lého, bezvýznamného pivovaru… Hraje místní 
ochotnické Podbrdské národní divadlo – Ma-
rek Smatana (sládek) a Vít Ebrle (Vaněk). Režie: 
Martin Zajíček.

Společenský sál KD Dobříš, neděle 17. listo-
padu 2019 od 18.00 hod. Vstupné: 100 Kč. 
Předprodej vstupenek v trafice U Davida.

 � 19. 11. Travesti show Techtle Mechtle a Koč-
ky v novém pořadu „Tančírna“

Oblíbená travesti show přijíždí s novým zábav-
ným pořadem nazvaným „Tančírna“. Na své si 
přijdou však nejen milovníci tance, ale také dob-
ré zábavy a legrace.
Společenský sál KD Dobříš, úterý 19. listo-
padu 2019 od 19.00 hod. Vstupné: 290 Kč 
(předprodej) a 310 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek v trafice U Davida. (Pořádá skupina 
Techtle Mechtle, info na www.techtlemechtle-
revue.cz. Komerční pronájem sálu.)

 � 21. 11. Snow Film Fest 2019
SNOW FILM FEST přináší ty nejlepší filmy o zim-
ních sportech z celého světa i z domácí produkce.
V programu je 6 pečlivě vybraných. Na své si 
přijdou milovníci extrémních zážitků, čerstvého 
prašanu, arktické pustiny i sportovní fanoušci.

Program: 
19.30 – 1. promítací blok
Queen Maud Land (USA)
Střípky ze života horolezce (ČR)
Ice and Palms (Německo)
21.20 – 2. promítací blok
Surfer Dan (USA)
Onekotan (Rakousko)
Můj svět (ČR) 

Více informací o filmech na https://snowfilm-
fest.cz/filmy-2019/.
SNOW FILM FEST je zimní brácha podobného 
festivalu Expediční kamery a společně jsou da-
leko největší akcí svého druhu u nás.
Společenský sál KD Dobříš, čtvrtek 21. listo-
padu od 19.30. Vstupné: děti, studenti (do 
26 let), senioři a ZTP 50 Kč; ostatní 100 Kč. 

 � 24. 11. Taneční čaje
Společenské setkání všech bez rozdílu věku. 
Hrají a zpívají Patronky, Tři v tom a dal… 
Na všechny se velmi těší pořadatelé z Okrašlova-
cího spolku Dobříš.
Společenský sál KD, neděle 24. listopadu 
od 17 hodin, vstupné dobrovolné.

 � 29. 11. Fast Food Orchestra – koncert
Nomádi tuzemských i zahraničních dálnic, Fast 
Food Orchestra, rozváží reggae a ska rytmy po 
klubech i festivalech již od roku 1998. 

pokračování na straně 10

 � 8. 11. Zrní – koncert
Jedna z nejzajímavějších kapel současnosti. 
Intimitu a pokoru z desek dokáží na koncertech 
přetavit v obrovskou energii, kde se jde na dřeň 
hudebního i osobního zážitku. Hýbou hranami 
i niterními pocity, vzývají k tanci i pozornému 
poslechu.

Čtyři Honzové a jeden Ondřej spolu hrají už od 
roku 2001. Po několika úspěšných deskách zís-
kávají cenu Anděl za objev roku 2012, nominace 
na další Anděly v roce 2014 (kapela roku, klip 
roku a žánrová cena alternativní hudba).
Společenský sál KD Dobříš, pátek 8. listo-
padu 2019 od 20.30 hod. Vstupné: 200 Kč 
(předprodej) a 230 Kč (na místě). Předpro-
dej vstupenek v trafice U Davida. Rezervace 
vstupenek pro zájemce, kteří nejsou z Dobří-
še, na tel.: 318 521 302.
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pokračování ze strany 9
Poslední z diskografie osmi desek nese název 
Struny. Deska je zároveň i podstatným mezní-
kem, kdy se kapela jednou a provždy rozhodla 
pro hraní v rodném jazyce. Největší devizou ka-
pely jsou však živá hraní, při kterých s oblibou 
vtahují diváky do děje.

Pro hudbu kapely je typická stylová rozmani-
tost. Hudba Fast Food Orchestra mísí prvky re-
ggae, dancehallu, rocksteady, punku, hip-hopu, 
popu nebo breakbeatu.
Společenský sál KD Dobříš, pátek 29. listo-
padu 2019 od 20.30 hod. Vstupné: 250 Kč 
(předprodej) a 280 Kč (na místě). Předprodej 
vstupenek od 4. 11. v trafice U Davida. Re-
zervace vstupenek pro zájemce, kteří nejsou 
z Dobříše, na tel.: 318 521 302.

Připravujeme na prosinec

  6. 12. Setkání se sv. Mikulášem
13. 12. Swing band Dobříš – vánoční koncert
15. 12. Taneční čaje

20. 12. Vánoční koncert na zámku 
Účinkují: Prague Brass Ensemble a symfo-
nikové Českého rozhlasu se sólisty.
Zazní barokní a vánoční hudba G. P. Tele-
manna, W. A. Mozarta, Josefa Vejvanov-
ského a dal.
Slovem provází herečka Zuzana Kajnarová. 
Předprodej vstupenek v IS Dobříš od 7. 11. 
2019.

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE  
v Muzeu hraček Dobříš  
Téma: Miminko v oříšku

Neděle 10. 11. 2019 
Přijďte si užít nedělní tvoření do muzea hraček. 
Pracovat budeme s přírodními materiály, oříšky 
a ovčím rounem. 
Tvořit budeme od 12.30 do 16.00 hod. 
Cena: 20 Kč děti, 30 Kč dospělí. 
Materiál zdarma.

Knihovna v listopadu: BOoK con, brambory, 
revoluce, dítě s knihou, pohádky i slam

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, akcí v listo-
padové knihovně je jak spadaného listí – věřím, 
že si každý něco vyberete:

BOoK con: pátek 1. – neděle 3. 11.
Konečně! Fanoušci sci-fi a fantasy, je to tady! 
Besedy se spisovateli, komiksovými vydavateli 
a s mnoha dalšími, virtuální realita a nejrůzněj-
ší hry – deskové, karetní, rpg a novinky na ps4. 
Více informací na knihovnadobris.cz/book-con/ 
a facebook.com/fantasyvíkend/.

Výtvarná dílna s Jíťou: BRAMBOROVÝ PANÁ-
ČEK – pondělí 4. 11. od 12 do 17 hodin
Tak tohle bude vážně zábava! Rozhodně větší, 
než ty brambory loupat nebo dělat bramborový 
salát. Vstup volný, materiál zdarma.

Martin Groman: SAMETOVÁ REVOLUCE 
– čtvrtek 7. 11. od 17.00
Jak to tenkrát vlastně bylo? Jak vzniklo země-
třesení, které otočilo směr vývoje naší země? 
A  hlavně: dopadlo to podle našich představ? 
Od  Martina Gromana se dozvíte vždycky něco 
navíc. Vstupné 60 Kč; káva / čaj zdarma. Děkuje-
me MK ČR za podporu programu.

Dny poezie: VELIKÁ KNIHOVNÍ BÁSŇOPLO-
CHA: 11.–24. 11.
Přineste nám napsanou báseň – buď svou vlast-
ní, nebo od vašeho oblíbeného autora – a po-
mozte nám tak vytvořit básňoplochu. Báseň 
za speciální placku, ilustrace či krasopis, navíc 
za knihu z velkého knižního bazaru dle vašeho 
vlastního výběru!

KNIHOMRNĚ START – pondělí 18. 11. od 10.00
Speciální program pro děti od 0 do 5 let s rytmy, 
říkankami, písničkami, pohádkou a pohybový-
mi, sociálními i dalšími různorodými prvky po-
řádáme jednou měsíčně, vstup volný. Nehodí se 
vám termín? Napište nám na knihovna.dobris@
seznam.cz, nabídneme vám jiný.

RUČPRČKY – úterý 19.11. od 17.00
Co vás nenaučili v hodinách ručních prací ve 
škole, naučí vás hravě, s úsměvem a zadarmo 
lektorka Lenka Kšanová. Základy háčkování, ple-
tení, nové vzory a techniky, originální výrobky. 
Setkání s háčkem a jehlicemi jsou otevřená ko-
mukoli, bez předchozí domluvy; materiál a jehli-
ce či háček s sebou! Pravidelně vždy druhé nebo 
třetí úterý v měsíci od 17.00 do 18.30.

KOLOBĚŽKOU PO ASII – úterý 19. 11. od 18.00
Cestovatelská přednáška Marka Jelínka o jeho 
sedmiměsíční cestě napříč kontinentem. Proč 
se trmáceti pěšky – od čeho jsou koloběžky? 
Vstupné 60 Kč.

ŠANCE NA FAJN ODPOLEDNE 
– čtvrtek 21. 11. od 15.00
Výtvarná dílna, hudební hrátky, pohádka, drob-
né občerstvení – program pro děti ze Sdružení 
Dej mi šanci i kohokoli dalšího. Vstup volný.

DEN PRO DÍTĚ S KNIHOU 
– sobota 23. 11. od 16.00

Hudba, scénické čtení, divadlo Čučka a Ne-
skutečná dobrodružství Florentina Flowerse, 
výtvarná dílna, aukce dětských obrázků a na 
závěr občerstvení a bohatá TOMBOLA, ve které 
vyhrává každý! Vstup volný.

Dny poezie: SLAM POETRY NA KUKLÍKU 
– sobota 23. 11. od 20.00
Slam poetry night a bouřliví mladí básníci opět 
na Dobříši! Za podporu programu děkujeme 
Kuklík Tyjátru a pivnici Kuklík. Doktor Filipitch, 
Lef L´Leviatan, Klára Soukupová, Johanka Ptáč-
ková, Metoděj Constantine, Pítro a Honza Še-
besta. Dobrovolné odchodné.

Chvíle pro pohádku: PTALA SE FRANTIŠKY 
MARTA – čtvrtek 28. 11. od 17.00
Pohádky a básně Ivana Martina Jirouse jsou sice 
někdy i trochu strrrrašidelnéééé… ale nebojte, 
my to určitě společně zvládneme. Pro děti od 
pěti s doprovodem, vstup volný.

Hana Rysová: LISTOPAD – po celý měsíc
Nej(dů)vtipnější fotky z revoluce, jaké jste kdy 
viděli... A kdyby vám to nestačilo, další várku pro 
vás od poloviny měsíce chystá kulturák!

Koloběžkou po Asii
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Výtvarná dílna s Jíťou: ZVONKY Z KŘÍŽAL
– pondělí 2. 12. od 12 do 17 hodin
Některé zvonečky zvoní – a jiné pro změnu voní... 
Vstup volný, materiál zdarma a jako vždy k tomu 
všemu Jíťa, která vám s úsměvem pomůže.

Yvonna a Pavel Fričovi: BRASÍLIA – MĚSTO – 
SEN – úterý 3. 12. od 18.00

Brasília – ikona modernistického stylu, urbanis-
tický experiment plný futuristických tvarů archi-
tektury a utopických sociálních vizí. Yvonna Fri-
čová přednáší pro Malou dobříšskou univerzitu 
o jednom z nejzajímavějších měst na světě. Stej-
nojmennou knihu (a možná i několik dalších) 
Y. Fričové bude možno po přednášce zakoupit. 
Děkujeme MK ČR za podporu programu. Vstup-
né 80 Kč; Káva / čaj v ceně. Nenechte si ujít!!!

KURZY V KNIHOVNĚ
Probíhají u nás tyto kurzy: ANGLIČTINA I PRO 
SENIORY, JÓGA S DÁŠOU, ŠACHOVÝ KROUŽEK 
a nově také RUČPRČKY. Více informací v knihov-
ně, na našem webu a facebooku. 

POMOZTE DĚTEM POZNAT HISTORII DOBŘÍ-
ŠE (a okolí)!
Chystáme se vydat dobříšské pověsti v atraktiv-
ní formě barevného komiksu renomovaného 
autora Karla Jerieho. Hledáme možnosti fi nan-
cování tohoto projektu a prosíme vás o jeho 
podporu. Přispět je možné do sbírkové kasičky 
v knihovně, infocentru, prodejně COOP a v zá-
mecké restauraci nebo na sbírkový účet číslo 
115-9851610297/0100.

A ještě pozor:
V NEDĚLI 17. 11. JE KNIHOVNA ZAVŘENA!

Děkujeme MPSV ČR za podporu těchto progra-
mů: BOok con, Výtvarná dílna s Jíťou, Dny po-
ezie, Knihomrně, Den pro dítě s knihou, Chvíle 
pro pohádku a Angličtina i pro seniory.

Milí čtenáři, těšíme se, že vás listopadový vítr 
přifoukne do knihovny – šest dní v týdnu kromě 
čtvrtka jsme tu pro vás!

Světelný listopad 
v Dobříšku 

Máme za sebou největší akci roku. Lampionový 
průvod pohádkovým lesem v anglickém parku 
na zámku Dobříš. Děkujeme vám za účast a bu-
deme se těšit za rok zas. 

Semináře a setkání se Zuzanou Krásovou:
Děti ve vlně partnerských neshod a jak z nich 
ven 18. 11. 2019 17.30–19.00 hod.
Jak obnovit vztah, když komunikace mezi part-
nery vázne a vypadá to, že nejlepší řešení je 
ukončení vztahu? Jak pročistit vzduch a vrátit 
do vztahu respekt a porozumění?

Vybíráme z pravidelného programu:
Adaptační program příprava na MŠ Aneb 
Hrajeme si bez maminky
Po, Čt 8.00–12.00 hod.
Pavla Marešová má pro vaše děti připravený 
program v malé skupince dětí, kde si děti po-
stupně zvykají na kolektiv a přechod do oprav-
dové školky pak pro ně bývá hračka.
Aerobik pro děti od 6 do 10 let
St 17.45–18.45 hod. 
Cvičení je zaměřeno na posilování a protaho-
vání těla, vnímání rytmu. Důraz je kladen na 
respektování zdravého vývoje dítěte. Zátěž ano, 
přetěžování nikoliv. Vede Jana Dvořáková. 
Rukodělné tvoření pro mladé pletařky 
Kulišárny junior – Po 16.00–17.30 hod. 
Pletení, háčkování, drhání, vyšívání aj. pod ve-
dení Michaely Černé.
Taneční kurzy pro děti a dospělé 
Pod vedením absolventky taneční konzervatoře 
Duncan Štěpány Mancové.
Taneční lekce pro děti od 7 do 10 let
Po 17.00–18.00 hod.
Taneční lekce pro dospělé
Po 18.00–19.00 hod. 
Na lekce pro dospělé můžete přijít i jednorázově. 

Aktuální informace, přihlášky, rozvrh a  ceny
najdete v našem rezervačním systému Webooker, 
odkaz 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. 

ZE ZÁMKU A PODZÁMČÍ…

Srdečně zveme na výstavu obrazů Ivety Ji-
roušové v Galerii JCM dobříšského zámku. Vý-
tvarnice se zaměřuje na přírodní motivy a také 
ztvárnění pražských zákoutí.

Pro příznivce koncertů jsou připraveny advent-
ní koncerty ZUŠ. 
ZUŠ Dobřichovice se představí v Zrcadlovém 
sále v neděli 24.11. Koncert začne od 18.00 a vstu-
penky budou v prodeji v návštěvním centru od 
29. 10. Vstupné: 120 Kč / os. Žáci ZUŠ Dobříš
vystoupí v Zrcadlovém sále ve čtvrtek 28. 11. 
V sobotu 30. 11. připravuje Nadační fond Zdeň-
ky Žádníkové benefi ční koncert, kde bude 
účinkovat J. Svěcený, L. Toth (klavír) a M. Tůmová 
(příčná fl étna). 

Koncert v Zrcadlovém sále se uskuteční od 
17.00 a vstupenky si můžete zakoupit v návštěv-
ním centru. Vstupné: 240 Kč / dospělý a 150 Kč / 
snížené vstupné (senioři, studenti). 
Na prosinec tradičně chystáme adventní pro-
hlídky s výstavou betlémů od spolku Příbram-
ských betlémářů, adventní trhy na nádvoří 
zámku pod záštitou Livie Colloredo-Manns-
feldové, vánoční koncert pořádaný KD Dobříš
v pátek 20. 12. a adventní čas zakončí tradičně 
Příbramská fi lharmonie a Vepřekův smíšený 
sbor s Českou mší vánoční od J. J. Ryby v sobo-
tu 21. 12. Informaci o předprodeji vstupenek na 
tento koncert naleznete na našich webových 
stránkách.
Návštěvníky anglického parku bychom chtěli 
upozornit, že návštěvní doba je od listopadu 
do března 8.00–16.00 hodin.  

Zámek Dobříš

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

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

Kulturní program na podzim a zimu 2019

5. 10. – 5. 12. 2019  Výstava Ivety Jiroušové
Galerie JCM
24. 11. Adventní koncert ZUŠ Dobřichovice
28. 11. Adventní koncert ZUŠ Dobříš
30. 11. Benefi ční koncert Nadačního fondu       
Zdeňky Žádníkové
30. 11. – 22. 12. Adventní prohlídky
7. 12. Adventní trhy na nádvoří zámku

Obrazy Ivety Jiroušové, 11. 10. – 11. 12. 2019 
Galerie JCM na zámku Dobříš 

Vzpomínka
24. listopadu 2019 to bude rok, kdy náhle ode-
šel náš milovaný bratr, švagr a strýc, pan Zdeněk 
Kohoutek (Danny). 

Stále vzpomíná zarmoucená rodina. 
Vzpomeňte, přátelé, s námi!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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3. místo v okresním kole mini fotbalu
Ve středu 16. října se naši žáci 6. a 7. tříd zúčast-
nili okresního turnaje v mini fotbalu. Ve skupině 
byly čtyři týmy. Dva zápasy jsme vyhráli a je-

den prohráli. Do semifinále jsme tudíž postou-
pili z druhého místa a narazili tak na ZŠ Březové 
Hory. Chlapci v zápase podali bojovný výkon, 
ale bohužel na ZŠ Březové Hory to nestačilo 
a prohráli 0:2. V zápase o 3. místo se žáci utka-
li se ZŠ Březnice, kterou po napínavém závěru 
porazili 3:2. Chlapci předvedli bojovný výkon 
a týmového ducha. Naši školu reprezentovali: 
Ondřej Panuška, David Bartoš, Jan Haspekl, Ras-
tislav Oravec, Lukáš Micka, Ondřej Schneider, 
Tadeáš Stibor, Matyáš Lohr, Martin Johanides, 
Tomáš Koten, Tomáš Obermajer, Oliver Ojiakor. 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy.

Mgr. I. Císařová

3. místo v celorepublikovém finále 
Antifetfestu

Ve dnech 16.–17. 10. se v Lomnici nad Popelkou 
uskutečnilo finále celorepublikové amatérské 
filmové soutěže Antifetfest, ve kterém měla 
i naše škola své želízko v ohni – META TEAM ve 
složení M. Vlašaná, E. Běhunková, T. Křížková 
a  A. Popková, který reprezentoval Středočeský 
kraj se snímkem „Chudinka“. Ten pojednává o ši-
kaně a o poruchách příjmu potravy. Dvouden-
ní finále proběhlo ve velmi přátelském duchu 
– každý tým představil sebe, své město, školu 
a  v neposlední řadě i soutěžní snímek. To vše 
se odehrávalo v lomnickém kině, které se svým 
speciálním ozvučením patří k nejmodernějším 
kinům v České republice. Měli jsme také mož-
nost prohlédnout si lomnický zámek, zasnít se 
při poslechu akustického koncertu a potěžkat si 
sochu Českého lva. Tu nám přinesl ukázat sce-
nárista Petr Pýcha, který ji získal za scénář k fil-
mu Všechno bude. META TEAM ve finále obsadil 
skvělé 3. místo, což je ve velké konkurenci sou-
těžních snímků obrovský úspěch. 

Mgr. Monika Cieślik

Robotika na ZŠ Komenského 
náměstí
V letošním roce jsme pro naše žáky otevřeli 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 svoji schopnost 
logického uvažování a naučí se spolupracovat 
v týmu. Po prvním měsíci práce s Ozoboty naši 
druháčci a třeťáčci již zvládají naprogramovat 
Ozobota pomocí barevných fixů, vypracováva-
jí pro něj trasy různé náročnosti a  pomalu se 
budou učit programovat za pomoci počítače 
a programu OzoBlockly. Robotika prožívá v sou-
časné době velký boom, proto ani naše škola 
nezůstává v této oblasti pozadu – investujeme 
do různých stavebnic a naši pedagogové se pra-
videlně účastní konferencí zaměřených na robo-
tiku a IT problematiku. 

V současné době disponujeme patnácti Ozobo-
ty, stavebnicí LEGO Mindstorms a stavebnicemi 
VEX IQ včetně hracího pole. Díky tomuto vyba-
vení se naši žáci v červnu mohli zúčastnit celo-
státní soutěže VEX IQ Challenge, kde se svým 
vlastnoručně postaveným a naprogramovaným 
robotem obsadili krásné 12. místo z 33 soutěží-
cích. I do budoucna bude naší snahou zdokona-
lení výuky robotiky a seznamování žáků s novin-
kami v této oblasti.

Mgr. Monika Cieślik 

Žáci a učitelé základní školy z Komenského náměstí
zvou opět všechny na naše

Vánoční cinkání
Ve středu 4. prosince 2019 začínáme v 15.30 

zpěvem koled v areálu naší školy.
Těšíme se na vás.

Velký úspěch eTwinningu

Velké ocenění eTwinningu v naší 
škole se dostalo díky projektu 
Discovering a New Island v po-

době Národní ceny eTwinningu pro rok 2019. 
Tento projekt byl také oceněn Quality label 
certifikátem 2019 za kvalitní práci a provedení 
projektu. Tato ocenění dostávají projekty, které 
jsou vysoce kvalitní a nesou s sebou přidanou 
hodnotu pro děti, které se jich zúčastní. Oce-
nění vydává Dům zahraniční spolupráce pod 
záštitou MŠMT, který administruje mezinárodní 
aktivity v oblasti vzdělávání.

V srpnu 2018 se na Letní dílně eTwinningu v Plz-
ni zrodil projekt Discovering a New Island. V Plzni 
se sešli zástupci učitelů z Česka, Slovenska a Lit-
vy. Už od začátku byl projekt myšlen jako celo-
roční – od září 2018 do června 2019. Účastnit se 
ho měli žáci 6. třídy naší školy, plzeňské Základní 
školy Masarykova, dále žáci ze základních škol 
z města Kaunas v Litvě, ze Slovenska z  města 
Dubová a litevská mateřská škola z města Kedai-
nai. V průběhu projektu k nám přistoupila ještě 
škola z daleké Kanady z města Regina. Projekt 
byl koncipován do 5 částí, tzv. kempů (hvězdi-
ček), kde děti společně pracovaly na zadaných 
aktivitách. Děti spolu mluvily v reálném čase 
na videokonferencích, komunikačním jazykem 
byla angličtina. Vytvářely společné logo projek-
tu, také v reálném čase, s použitím ICT nástrojů 
během konference – všichni mohli najednou 
malovat s použitím programu na interaktivní 
tabuli. V rámci Safety Internet Day vytvořily zá-
ložky, které si mezi sebou posílaly k doplňování, 
a na téma bezpečí na internetu tvořily pravidla, 
jak se na síti chovat, a ta pak v rámci společného 
setkání předávaly svým zahraničním kamará-
dům. Děti také společně vytvořily kalendář, kte-
rému nejenže daly vizuální stránku, ale musely 
popsat různá roční období a své mluvené slovo 
pak přenést do tohoto kalendáře. Děti si navzá-
jem doporučovaly knihy, které jsou v jejich zemi 
oblíbené, představovaly svou národní kuchyni, 
vymýšlely společné hry, zpívaly a hlavně spolu 
komunikovaly, spolupracovaly a učily se jeden 
od druhého. Na konci celého projektu si děti 
projekt samy vyhodnotily a společně objevily 
nový ostrov, který je jako každá jedna z eTwi-
nningových hvězdiček – malá, ale jasně svítící. 
I my jsme tak náš ostrov objevili, naučili se na 
něm společně žít a vytvářet hodnoty, které jsou 
pro náš život důležité – kamarádství, spoluprá-
ce, umění řešit problémy a hlavně radost z no-
vého. 

Lucie Jindráková, vyučující anglického jazyka 
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Den zdraví na ZŠ Lidická

Na začátku měsíce října se naše škola v rámci 
podzimní kampaně Národní sítě Zdravých měst 
ČR zapojila do „Dnů zdraví“. Každá třída zpraco-
vala téma související s problematikou prevence 
a předcházení nemocí a ochrany vlastního zdra-
ví a to potom prezentovala před ostatními žáky. 

Žáci ze speciální třídy představili potraviny 
s různým množstvím cukru a soli a toto množ-
ství přesně odvážili, aby bylo jasné, kolik cukru 
či soli naše často oblíbená jídla obsahují. Dále 
nás informovali o tom, jaká je vlastně denní nor-
ma těchto surovin. Nejmenší žáčci upozornili, 
jak důležitá je dostatečná hygiena a také, jak by 
se každý z nás měl stravovat. Starší žáci srovnali 
dva extrémy – člověka s mentální anorexií a člo-
věka s obezitou, svým spolužákům také podali 
rady, proč je důležité nekouřit a nepít alkohol, 
a společně zpracovali výživovou pyramidu. 
O  pomyslnou třešničku na dortu se postarali 
žáci 6. a 8. třídy, když pro všechny účastníky pro-
jektového dne upekli koláč a nádivku ve zdravé 
variantě. Projektový den se vydařil a výtvory na-
šich žáků budou zdobit chodby školy určitě do 
doby, než je vystřídá vánoční výzdoba.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Projekt 72 hodin
Naše škola se i v letošním roce 
zapojila do projektu 72 hodin, 
který je zaměřen na dobro-
volnické aktivity napříč celou 

Českou republikou. My jsme ji pojali jako osvětu 
týkající se důležitosti třídění odpadu. A tak se 
v  pátek 11. 10. 2019 žáci různými formami se-
znamovali s tím, jak správně třídit odpad. Do 
svých tříd dostali tašky na tříděný odpad a vy-
tvořili informační plakáty. Poté se vydali ven, 
kde uklízeli okolí školy. Kromě toho také mapo-
vali sběrná místa tříděného odpadu a zakreslo-
vali je do mapy města Dobříše. Počasí nám přá-
lo a kromě slunce nás hřálo i to, že jsme mohli 
něco udělat pro prostředí, ve kterém žijeme.

Mgr. Libuše Kabylová

Angličtina s rodilým 
mluvčím v přírodě

Máte pocit, že vaše děti tráví příliš mnoho času 
sezením v uzavřené budově? Byli byste rádi, 
kdyby se naučily angličtinu tak, že si ani nevšim-
nou, že se učí, a najednou zjistí, že si umí leccos 
samy vyřídit v jiném než rodném jazyce? Přihlas-
te je na náš kroužek angličtiny v přírodě s rodi-
lým mluvčím. Víme, že především u dětí je učení 
spojené s pohybem celého těla a umíme toho 
využít. Každé pondělí vždy od 14.30 do 16.30 
(kromě prázdnin). Začínáme v pondělí 4.  listo-
padu 2019 u nás v lesní škole na Brodcích. Cena 
270 Kč/lekce, platba předem za pololetí, zhruba 
20 lekcí.

Lekce povede zkušený česko-americký lektor 
Thomas Vejrážka, trenér mnoha sportů s dlou-
holetou praxí.
V angličtině probereme lidské tělo, emoce, rodi-
nu, prostředí, činnosti a běžnou konverzaci.
Pohyb venku bude všestranný, a to vše s vlast-
ní váhou. Naučíme se mimo jiné stojku a lezení 
po stromech. Instrukce se budou střídat v AJ 
a v češtině.
Děti ve věku od šesti do dvanácti let přihlašujte 
na Tom@Heraw.cz, nebo na telefonu 602 292 767, 
případně přes formulář na www.skolavlese.cz.

Barbora Pecháčková Uchytilová

Lesní školka v Mokrovratech oslavila 10 let existence

Už desáté výročí existence oslavila o víkendu 
19.–20. října lesní školka v Mokrovratech Dítě 
v lese. Školka byla založena v roce 2009 jako jed-
na z prvních na Příbramsku a za ta léta jí prošly 
desítky spokojených dětí.

Průvodkyně, které o děti pečují s láskou a ra-
dostí, připravily bohatý program pro absolventy 
i současné dětské účastníky, jejich rodiny, přáte-
le i širokou veřejnost. 
Připraveno bylo divadelní a hudební představe-
ní, sokolník s ukázkou dravých ptáků, kaktusář 
s  výstavkou a soutěží o nejhezčí obrázek kak-

tusu, muchomůrková dílnička z ovčí vlny, pro 
milovníky módy lesní second hand. Všichni měli 
možnost seznámit se s prostředím – prohléd-
nout si jurtu i tepee, lesní kuchyňku a jídelnu 
i další zázemí. Nechybělo ani občerstvení.
Oslava byla rovněž výbornou příležitostí pro pří-
padné zájemce o zařazení dětí do školního roku 
2020/2021. Dokonce i pro letošní školní rok, kte-
rý už je v plném proudu, je ještě šance – školka 
má totiž stále volná dvě místa. 

O lesní školky je stále větší zájem
Hlavním cílem lesních školek je harmonický vý-
voj celého člověka, nejen jeho intelektu, při re-
spektování vývojových zákonitostí a zvláštností. 
„Také lesní školka Dítě v lese chce přispět k výchově 
generace, která bude v budoucnu vnímat, milovat, 
ochraňovat a vytvářet živý svět přírody a lidí,“ říká 
Miluše Jekoschová, zakladatelka mokrovratské 
školky. Snad právě pro tyto zásady se myšlenka 
lesních školek stává čím dál tím populárnější. 
Mokrovratská školka si udržuje vysokou kvalitu 
i mezi zvyšující se konkurencí, o čemž svědčí po-
zitivní reakce rodičů i dětí a neutuchající zájem 
ze strany veřejnosti.

Tereza Todorová

ŘÍJEN V ZUŠ v duchu tance,  
klasické i rockové hudby 

Školní rok se rozběhl a naše škola už v říjnu 
stihla podniknout několik veřejných akcí. Ta-
neční oddělení pod vedením Jany Kundrátové 
se představilo svým vystoupením na festivalu 
tanečních oborů Středočeského kraje v Kolíně. 
Pokud jde o hudební obor, proběhly koncerty 
žáků ze třídy Petr Kafky, 3. října a 14. října; první 
byl určen nejširší veřejnosti, zatímco druhý (ve 
spolupráci s Martinem Voděrou) byl určený po-
sluchačkám a posluchačům z mateřských a zá-
kladních škol. 

pokračování na straně 14

Každé pondělí 14.30–16.30 
od 4. listopadu

www.skolavlese.cz
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Pozvání na listopad

Každý čtvrtek od 18.30 do 19.30 je možnost 
pro všechny nad 50+ protáhnout si tělo na 
ZDRAVOTNÍM CVIČENÍ (nejen) pro seniory – 
v Pastoračním centru sv. Tomáše. Jde o cvičení 
na zlepšení fyzické kondice a stability a na pro-
tažení svalů. Cvičení vede lektorka ze Seniorfi t-
nes, z.s., poplatek je 70 Kč.

V listopadu vzpomínáme na zemřelé. MOD-
LITBA za naše zesnulé se bude konat v neděli 
3. 11. na hřbitově v Dobříši od 15.30. 
Na hřbitově ve Svatém Poli bude od 14.30 
hodin.

V sobotu 9. 11. zveme na KRUHOVÉ TANCE 
s  Evou Fenclovou, tentokrát to budou židov-
ské tradiční tance. Od 16.00 do 18.00, poplatek 
je 200 Kč (děti, senioři a rodiče na RD 150 Kč). 
V Pastoračním centru sv. Tomáše. 

Ve středu 13. 11. od 17.00 zveme na vernisáž 
výstavy KDYŽ SE BARVA POTKÁ S ČÁROU – 
práce dětí z výtvarného kurzu pod vedením Da-
niely Doubkové a Miro Pograna. Výstava bude 
probíhat do 8. 12. v Pastoračním centru sv. To-
máše.

V neděli 17. 11. v 17.11 hodin se symbolicky 
rozezní kostelní zvony v celé České republice 
jako připomínka listopadových událostí roku 
1989.

Římskokatolická farnost Dobříš
Pastorační centrum sv. Tomáše 

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

Pozvánka na mimořádný 
benefi ční koncert Český advent
Sdružení pro obnovu dobříšských varhan a řím-
skokatolická farnost zvou všechny příznivce 
krásné hudby na mimořádný benefi ční koncert 
pod názvem Český advent, který je pořádán 
ZUŠ Dobřichovice, ve spolupráci se Sdruže-
ním pro obnovu dobříšských varhan v neděli 
24. listopadu 2019 od 18.00 hodin v Zrcadlo-
vém sále dobříšského zámku.

Zazní sólové skladby žáků hudebního oddělení 
školy, pastorely Jakuba Jana Ryby a krásné české 
adventní písně. Spolu se školním orchestrem, pod 
vedením dirigenta Dušana Navaříka, zazpívá celé 
pěvecké oddělení a jako host vystoupí studentský 
sbor Repetice z Gymnázia Na Pražačce v Praze.
Jde o reprízu úspěšného koncertu pořádaného 
koncem listopadu 2018 v nádherném prostoru 
pražského kostela sv. Šimona a Judy podle aran-
že skladatelky Zdeňky Margaridy Košnarové.
Výtěžek z tohoto hudebního představení věnu-
je škola na obnovu varhan v kostele Nejsvětější 
Trojice v Dobříši.
Vstupenky v ceně 120 Kč budou v prodeji v info-
centru zámku Dobříš od 29. října 2019.

Tvořivý listopad ve Skřítkově

2. ročník jarmarku HAND MADE 
Víte, kolik lidí v našem regionu něco hezkého 
tvoří? 
My neznáme počet těchto šikovných lidí… ale 
malou skupinku jsme oslovili a připravujeme 
pro vás 2. ročník jarmarku HAND MADE, který se 
uskuteční 15. 11. 2019 od 15 hod.
Můžete se těšit na originální a jedinečné oble-
čení pro děti, dárkové předměty – dekorace, ná-
ušnice, látkové hračky, polštáře, bytové doplňky, 
mýdla a mnoho dalšího zboží. Součástí jarmarku 
bude i mini dílnička, kde si (nejen) děti můžou 
něco hezkého vytvořit. A celý prodej u stoleč-
ku Srdeční záležitosti půjde na zvířátka. Přijďte 
a nakupte krásné dárky nejen k Vánocům!

Tvoření adventních věnců
Přijďte si do Skřítkova vyrobit svůj vlastní ad-
ventní věnec! V tomto dvouhodinovém pracov-
ním kurzu se seznámíme nejenom s trendy pro 
letošní Vánoce.
V praxi si vyzkoušíte výrobu svého vlastního ad-
ventního věnce pod dohledem zkušené fl orist-
ky z květinářství Letizia. Na výběr bude široká 
škála fl oristického materiálu. Dekorace si vy-
tvoříte dle vašeho vkusu a oblíbené barvy. Cena 

zahrnuje potřebný materiál k výrobě adventní-
ho věnce z interiérové neopadavé chvoje, svíčky 
a materiál na dozdobení. 
Tvoření proběhne dne 29. 11. 2019 od 17 hod. 
ve Skřítkově. Cena kurzu je 750 Kč (velký ad-
ventní věnec Ø 32 cm), 600 Kč (malý adventní 
věnec Ø 27 cm).
Přihlášení na info@skritkov.com nebo na tel. č. 
774 314 249.
Těšíme se na vás! Sledujte naše webové stránky 
a facebook, ať vám nic neunikne!

Za tým Skřítkova 
Ing. Anna Englártová

Jak pečovat o pečující

Staráte se o blízkého člověka, který trpí poru-
chou paměti a myšlení? Zjistili jste, jak náročná 
je taková péče, a připadá vám, že toho je na vás 
moc? Objevily se problémy, s nimiž si nevíte 
rady? Má péče, kterou vykonáváte, nečekaný 
dopad i na jiné oblasti vašeho života? Prožíváte 
chvíle, kdy zkrátka nevíte, jak dál? Přijďte si po-
povídat s lidmi, kteří prožívají podobné situa-
ce, třeba nalezneme způsob, jak se vzájemně 
podpořit.

Stejně jako v předešlých měsících zveme všech-
ny zájemce na setkání pečujících, které v Dobříši
pořádá organizace Dementia I.O.V., z.ú., každý 
třetí čtvrtek v měsíci (nyní tedy 21. listopadu) od 
17.00 hodin. Scházíme se v prostorách Pečova-
telské služby města Dobříše, na adrese Dukelské 
nám. 443.
Společně se dá vše zvládnout snadněji.

Těší se na vás Hanka Bělohlávková, 
koordinátorka neformální péče,

telefon: 731 022 091, 
e-mail: hana.dementiaiov@gmail.com

ŘÍJEN V ZUŠ v duchu tance, 
klasické i rockové hudby
pokračování ze strany 13 
V neděli 6. října ZUŠ Dobříš uspořádala kon-
cert pedagožky Sylvie Krobové (za doprovodu 
Jana Jiruchy a komorního ansámblu), který byl 
věnován vzpomínce na sametovou revoluci. 
Ve čtvrtek 17. října se konal v sále ZUŠ koncert 
houslové třídy Karla Čiháka. V neděli 20. října vy-
stoupila školní rocková kapela Hrozba (pod pe-
dagogickým vedením Martina Voděry a Libora 
Vokatého) na koncertu pořádaném v Příbrami.
V pondělí 21. října škola uskutečnila první pod-
zimní koncert, s pestrým programem, zahrnují-
cím i premiéru klavírní skladby našeho pedago-
ga Tomáše Lišky.
V listopadu vás zveme na pravidelné koncer-
ty a akce uvedené na stránkách naší školy, ze 
kterých vyzdvihuji slavnostní adventní koncert 
na zámku, na který se můžete těšit ve čtvrtek 
28. listopadu od 18 hodin. Vstup je volný a vítá-
no je široké publikum.

Lucie Tóth
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30 medailí pro tanečníky Sokola

Říjen byl v Sokole opravdu nabitý. Mezi pro-
běhlými akcemi je možné jmenovat tradiční 
drakiádu, Večer sokolských světel a župní sraz 
v přírodě. Nejen akce se velice vydařily, ale i naše 
oddíly v říjnu zazářily. TK Sokol Carola nasbíral 
během října kila medailí. Úspěšnou soutěží pro 
naše tanečníky byla soutěž O PŘELOUČSKOU 
VĚŽ, kterou je možné shrnout slovy: 1 soutěž, 
2 federace, 5 párů, 6 kategorií, 15 míst na bedně, 
18 startů, 30 medailí. 

Mezi další velmi akční oddíly patří fl orbalisté. 
Elévové odehráli čtyři emocí plné zápasy a ve 
svém výkonnostním koši skončili na druhém 
místě, velmi dobří byli také starší žáci a junioři, 
kteří válčili proti výborným soupeřům. Zapome-
nout nesmíme na oddíl žen, který svými tanečky 
rozveseluje, kde může.
Listopadové akce v Sokole se šipkami i tancem
V sobotu 2. listopadu oddíl šipkařů zorganizo-
val druhý středočeský regional ČSO v klasických 
šipkách.

V sobotu 16. listopadu ožije sál sokolovny v du-
chu sametové revoluce. Naše jednota pořádá 
k  příležitosti 30. výročí od 20.00 taneční zába-
vu, na kterou jste všichni srdečně zváni. K tanci 
i poslechu zahraje Dynamic Band Karla Čiháka. 
Součástí zábavy bude i ukázka tanců TK Carola 
Sokol Dobříš, nebude chybět ani vystoupení so-
kolských žen.
Ani v prosinci se Sokol neuloží k zimnímu spán-
ku. V sobotu 7. 12. se bude konat v odpoledních 
hodinách mikulášská zábava pro děti.

Za T. J. Sokol Dobříš 
Gita Otavová

ASOD oslavilo 15 let cvičením zdarma 
a fenomenální show s Olgou Šípkovou

Aerobik studio Orel Dobříš oslavilo vstupem do nového školního roku 15 let od svého založení. 
Narozeniny studio oslavilo ve středu 11. září 2019 v kulturáku ve Staré Huti senzační cvičební show 
s Olgou Šípkovou. Více jak 50 návštěvníků této akce si tak užilo lekci aerobiku, při které se rozprou-
dila úžasná energie. Po ní pak Olga pro všechny přítomné měla připravenou ochutnávku cvičení 
deepwork. V přestávce mezi jednotlivými lekcemi pak proběhl slavnostní přípitek k oslavě 15 let 
s malým dortíkem pro každého. Nechybělo ani překvapení v podobě video přání pro zakladatelku 
studia Kláru Jandovou a obrovská květina, kterou si rozhodně za svou práci zaslouží. 

Aerobik studio Orel Dobříš vstupem do nové sezony neslavilo jen speciální show s královnou čes-
kého aerobiku, ale pro širokou veřejnost cvičily lektorky celý týden zdarma přímo v tělocvičnách 
orlovny. Navštívit studio tak přišly desítky dospělých, a ještě více dětí.
V orlovně mají děti i dospělí otevřené dveře po celý rok! Děti si tak mohou kdykoli přijít vyzkoušet 
sportovní kurzy a přidat se k ostatním. Pro dospělé cvičí certifi kovaní lektoři 6 dní v týdnu podle roz-
vrhu a během roku připravují i spoustu dalších zajímavých akcí. Podrobné informace naleznete na 
internetových stránkách www.aerobikdobris.cz a také na ofi ciálním Facebooku a Instagramu studia.

Kamila Paulová

Po 112 letech obnovený 
maraton Praha–Dobříš 
vyhráli místní běžci
David a Michaela Gerychovi si z obnoveného 
prvního českého maratonu přes Brdy s účastí 
160 závodníků, pod záštitou a s fi nanční pod-
porou města Dobříš, udělali rodinnou párty. Trať 
z  Prahy-Braníka do Dobříše, kterou už v roce 
1908 vytyčil kníže Colloredo-Mannsfeld a letos 
měla 44 km, zvládli ve skvělých časech. Však tu 
jsou doma, bydlí nedaleko Hořovic.

Předposlední podnik letošního Mizuno Trail Ru-
nning Cupu ale nabídl docela dramatický sou-
boj o prvenství. Jenže ho oba aktéři prožili až za 
cílovou branou… „Běžel jsem si svoje, ale v zá-
věru jsem toho měl dost, posledních pět, šest ki-
láků jsem hodně bojoval,“ přiznal David Gerych 
(tým Kupkolo.cz s časem 3:00:15).
Petr Švarc, dvojnásobný vítěz před časem obno-
veného závodu Praha–Dobříš, známý příbram-
ský ironman, skončil čtvrtý za 3:11, ale pozor, je 
mu třiapadesát. Také vítěz Gerych, bývalý špič-
kový steeplař a nyní vědecký pracovník vojen-
ského CASRI, má i se ženou za sebou letos dva 
Ironmany.
„Trénovat stíháme při práci, jak to jde. I proto 
jsme se odstěhovali sem pod Brdy, kde jsou 
krásné terény,“ říká Michaela Gerychová (Kup-
kolo.cz), profesí veterinářka. Teď skončila sedmá 
v absolutním pořadí za 3:20:01. 
Letošní ročník MRTC vyvrcholil 3. 11. na Mo-
tolských jamkách. Tratě 10 nebo 5 km zde na 
heboučkých greenech jsou odměnou nohám za 
celoroční úsilí. 
Ještě se zápolí o celkové pořadí ve všech vě-
kových kategoriích. Hodnotí se osm nejlep-
ších výsledků z devíti závodů – tudíž v  pořa-
dí uspějí výborní běžci, ale taktéž pravidelní 
účastníci.
Krkonošská 50 má koefi cient 1,5 a vinou přezna-
čení tratě a znehodnocení závodu se naopak 
nezapočítá pro většinu kategorií Česko-němec-
ký půlmaraton. Kompletní výsledky najdete na 
www.trailrunningcup.cz nebo www.sportovni-
servis.cz.

Více také v TV reportáži ČT: 
https://sport.ceskatelevize.cz/clanek/atletika/
maraton-praha-dobris-oziva-poprve-se-bezel-
-pred-111-lety/.

Tomáš Nohejl 
(upraveno redakcí)
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Bezpečná Dobříš s činností 
městské policie – září 2019
1. 9. ve 20.15 hod. Na Dukelském náměstí, u kru-
hového objezdu, byla nalezena dezorientova-
ná žena. Dle místní znalosti strážníci již věděli, 
že žena bydlí nedaleko. Žena byla odvedena 
domů a její stav se zlepšil, nebylo potřeba při-
volat lékaře. 
9. 9. v 9.30 hod. Bylo zjištěno, že byla poma-
lována barvou vrata služebních garáží MěÚ 
Dobříš, na Komenského náměstí. Na místě bylo 
provedeno šetření ve věci. Případ si převzala 
PČR jako podezření z TČ sprejerství. 

14. 9. ve 3.15 hod. Žádost PČR o součinnost – 
rozbitá výloha u baru na Mírovém náměstí. Věc 
je v šetření PČR. 
17. 9. Bylo zjištěno volné pobíhání 3 psů, 
v ulici Pražská, údajně psi zabíhali i na vozovku 
a hrozila dopravní nehoda. Psi byli odchycení ve 
spolupráci s pracovnicí z psího útulku. Strážní-
ci uložili majiteli vysokou pokutu na příkaz. Psi 
utekli již po několikáté.
21. 9. ve 22.45 hod. Strážníci řešili rušení noční-
ho klidu v ulici Pražská – na ubytovně Sluníč-
ko. Bylo vyřešeno domluvou. 
23. 9. Nalezen tablet za místním gymnáziem. 
Majitele věci se podařilo dohledat a věc předat. 
25. 9. 0.10 hod – 1 hod. Součinnost s PČR – 
rvačka u baru na Mírovém náměstí. Došlo ke 
zranění jedné osoby, ta byla odvezena rychlou 
záchrannou službou do nemocnice v Příbrami.

Zpracovala strž. Alena Kovaříková, 
zástupce velitele MP Dobříš 

Garáže u základní školy pomaloval 
prozatím neznámý pachatel věc řeší PČR

Program zápasů MFK Dobříš – listopad

Muži A
2. 11. sobota 14.00 Slaný – MFK Dobříš 
 9. 11. sobota 15.30 MFK Dobříš – Štětí 
 16. 11. sobota 10.15 Březová – MFK Dobříš
Muži B
 2. 11. sobota 14.00 Milín – MFK Dobříš B 
 10. 11. neděle 14.00 MFK Dobříš B – Petrovice
 16. 11. sobota 15.30 Král. Dvůr B – MFK Dobříš B 
Dorost starší (mladší)
 16. 11. sobota 10.15 (12.30) 
MFK Dobříš – T. Rakovník 

Žáci starší (mladší)
 3. 11. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Švermov 
 17. 11. neděle 10.15 (11.55) 
MFK Dobříš – Povltavská f. a. 

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

Listopadová pouť Legiovlaku

Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích – 
je opět na pouti po České republice, sto let od 
bojů o hranice nového státu má v listopadu 
na programu 4 podzimní zastavení ve Světlé 
nad Sázavou, Dobříši, Vlašimi a ve Zbirohu. 
Během roku 2019 navštíví celkem 35 míst.

Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Čes-
koslovenské obce legionářské, připomíná 
boje československých legií za samostatný 
stát. Souprava historických vagonů, která 
vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR 
a  mnoha dalších institucí, projede do roku 
2020 celou Českou republiku a Slovensko. 
V  současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zre-
konstruovaných vagonů, jakými se desetitisí-
ce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem 
po transsibiřské magistrále v letech 1918–
1920. Připomíná, že vznik Československé 
republiky a první léta jejího života stála na ži-
votech a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou 
samostatného státu Čechů a Slováku bojovali 

prakticky po celém světě, na všech bojištích 
první světové války a po jejím skončení dále 
nasazovali životy ať už v bojích s Poláky či 
Maďary o hranice nového státu, tak s ruskými 
bolševiky na daleké Sibiři. 

Jeho listopadové zastávky jsou následující:
• Světlá nad Sázavou, 5.–10. 11. 2019
• Vlašim, 12.–17. 11. 2019
• Dobříš, 19.–24. 11 2019
• Zbiroh, 26. 11. – 1. 12. 2019

 „Málokdo ví, že i v roce 1919 museli naši vojá-
ci dále bojovat o hranice svého nového státu 
a naši ruští legionáři bránili Sibiř proti bolševi-
kům,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu 
Legie 100. 
Expozice je přístupná zcela zdarma každý všed-
ní den od 8.00 do 18.00 a o víkendech od 9.00 
do 19.00. Komentované prohlídky s průvod-
cem jsou zdarma a opakují se v pravidelných 
hodinových intervalech. Každý návštěvník 
Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl le-
gionáře mezi svými předky. Posádka v Plukov-
ní prodejně dokáže hledat konkrétní osoby 
v  databázi a doplnit zpětně informace od ná-
vštěvníků. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 
se takto podařilo doplnit na 15 000 záznamů 
legionářů. 
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruo-
vány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím
a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrob-
nosti z legionářského života a jejich boje. 
Více na www.legiovlak.cz.
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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce, 
konaného dne 9. 10. 2019: 
Starosta seznámil zastupitele se zněním a hlavními důvody pořízení změny č. 2 ÚP Stará Huť, a tím 
je upravení etapizace výstavby ucelených ploch v rámci celé obce a to na základě koncepčního 
rozboru realizovatelnosti zejména s ohledem na omezené možnosti napojení na sítě vodovodu 
a splaškové kanalizace (obojí ve správě VHS Dobříš). Podmínky pro využití zároveň zohlední další 
existující limity, jako např. kapacity veřejné vybavenosti a dopravního napojení. Dalším podnětem 
je zrušení zastavitelné plochy Z06 (OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední). 
Tato plocha byla uvažovaná pro výstavbu motorestu při dálnici D4. Dalším návrhem obsahu změ-
ny je prověření zařazení části lokality „Stará Huť – u kravína“ do ploch BV (bydlení v rod. domech 
– venkovské) a sjednocení s okolními plochami BI (bydlení v rod. domech – městské a příměstské).
Následně zastupitelstvo obce Stará Huť návrh obsahu změny č. 2 Územního plánu Stará Huť 
schválilo.

Sbor dobrovolných hasičů
Ukončení sezony
Po roce jsme se zase vydali na hasičskou soutěž 
do Libčic. Vezli jsme s sebou dva putovní pohá-
ry, které jsme loni vyhráli a doufali, že si je zase 
odvezeme za vítězství zpátky.
Odjížděli jsme ráno, aby si naši nejmladší hasiči 
a hasičky zazávodili. Dařilo se jim dobře a do-
sáhli 3. a 5. místo. Za to velké díky jejich trené-
rům Aleši Vandasovi a Kateřině Kšánové.
A my starší jsme se utkali v odpoledních hodi-
nách. Klukům se moc nedařilo a nám holkám 
se v 1. útoku také nezadařilo. Po 2. útoku nás 
dělilo pouhých 6 vteřin od 1. místa. Ale v pivní 
štafetě jsme vše dohnaly. Nakonec jsme si pře-
ce jen pohár dovezly domů. Kluci skončili bez 
poháru, ale to nevadí, příští rok to napraví.

A tak opět díky všem, kteří s námi děvčaty mají 
trpělivost. Věřím, že se na jaře zase sejdeme 
a bude se nám dařit.

Za SDH Jitka Fouknerová 

Základní škola
Krásný a slunečný podzim přeje-
me všem našim přátelům… 
Předem bychom chtěli poděko-

vat všem spoluobčanům ze Staré Huti, kteří 
nás přišli podpořit a dovezli k naší škole starý 
papír. Moc a moc děkujeme.
V pátek 11. října 2019 jsme se vydali do Strže 
k rybníku, kde právě probíhal výlov. Děti s vel-
kým zájmem sledovaly práci rybářů a měly 
možnost vidět různé druhy ryb, což pro někte-
ré byl opravdu zážitek.
18. října 2019 žáci prvního a druhého ročníku 
navštívili Hornické muzeum v Příbrami.
6. listopadu 2019 navštívíme Divadlo Spejbla 
a Hurvínka v Praze. Odpolední představení 
„Hurvínek mezi osly” shlédneme v rámci školní 
družiny.

Dana Kunrtová

Zprávičky z mateřské 
školičky
Vážení a milí čtenáři,

doufáme, že i vy si užíváte krásného a sluneč-
ného podzimu.
A jak si ho užíváme u nás v mateřské školce? 
Od října začaly starší děti cvičit a zdokonalovat 
své pohybové dovednosti v tělocvičně základ-
ní školy. Nejmladší děti se už u nás skvěle za-
daptovaly a mluví o školce jako o „své školce”.
3. 10. proběhlo vystoupení nejstarších dětí na 
obecním úřadě ke dni seniorů, které se jim vel-
mi vydařilo a odnesly si za něj i sladkou pozor-
nost, za kterou s dětmi moc děkujeme.
15. 10. se konala drakiáda na místním fotbalo-
vém hřišti a všichni jsme si jí moc užili! 
16. 10. proběhl sběr papíru a všem, kteří se ho 
zúčastnili, moc děkujeme.

22. 10. jsme se s dětmi vydali do Čechovy sto-
doly, kde byl pro nás připravený bohatý a zá-
bavný program na téma „dýňování”. 
25. 10. jsme navázali na toto téma a uspořádali 
jsme si ve školce dýňovou slavnost se straši-
delnými kostýmy. Děti si také vyzkoušely dla-
bání a zdobení dýní. 
31. 10.  jsme si v knihovně ve Staré Huti poví-
dali o krásné pohádce – Včelí medvídci a do-
zvěděli jsme se i spoustu zajímavostí.
A co nás čeká v listopadu? Půjdeme se podí-
vat na výlov rybníka, přijede k nám záchra-
nář s plyšákem, podíváme se do knihovny na 
Dobříši, kde se z nás stanou detektivové a také 
k nám přijede Policie ČR s přednáškou o šikaně 
a bezpečnosti.
Čeká nás toho opravdu dost.
Příjemně strávené podzimní dny přeje

kolektiv MŠ

Program KD Stará Huť
Seznam dosud naplánovaných akcí do konce roku 2019:
   9. 11. 2019 20 hod. WOHNOUT – Máme na míň Tour *
24. 11. 2019 15 hod. Štístko a Poupěnka – Ať žijí pohádky! *
   6. 12. 2019 19 hod. Jakub Smolík – Vánoční koncert *
   8. 12. 2019 14 hod. Sousedské posezení – Posezení u písniček kapely Kamarádi
18. 12. 2019 18 hod. Rybova mše – Vepřekův sbor Příbram **
31. 12. 2019 20 hod.  Silvestr**
* Předprodej vstupenek na www.ticketportal.cz a v prodejně KORUNA ve Staré Huti.
** Předprodej vstupenek v kanceláři obecního úřadu Stará Huť.

Pozvánka
Rozsvícení starohuťského vánočního stro-
mu v obci se uskuteční v sobotu 30. listo-
padu 2019 od 17.00 hod. Program již 
jako tradičně zajistí dramatický a taneční 
kroužek ZŠ ve Staré Huti pod vedením paní 
Dagmar Majzelové a Romany Mocové.
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Knihovna

Obecní knihovna ve Staré Huti zve širokou ve-
řejnost na Pohádkovou babičku, která se koná 
ve čtvrtek 14. listopadu od 17 hod. Setkáme 
se s básničkami, říkadly, pohádkami i hádanka-
mi z pera básníka Jiřího Žáčka. Dokonce si mů-
žeme na motivy jeho pohádek zahrát divadlo 
nebo si i zazpívat. Těšíme se na vaši účast. 
Milé děti, v průběhu měsíce listopadu si mů-
žete přijít do knihovny zaveršovat. Máme pro 
vás připraveny básničky, které se můžete na-
učit. Pokud nám je přednesete nebo přečtete, 
odměna vás nemine. 

Za knihovnu ve Staré Huti M. Švehlová

Klub důchodců

V neděli 8. prosince pořádá Klub důchodců 
sousedské posezení ve 14 hod. v kulturním 
domě. Popřejeme zde také jubilantům z  na-
šeho klubu. K tanci i poslechu nám zahraje 
dechová hudba. Děti ze ZŠ předvedou hezké 
krátké vystoupení. Srdečně zveme nejen členy 
klubu, ale i všechny občany ze Staré Huti.

Dne 3. října oslavili starohuťští důchodci  svůj 
svátek. Sešli se jako každý čtvrtek v klubovně 
na obecním úřadě s tím rozdílem, že si do-
přáli skromné občerstvení. Popřát jim přišly 
děti z místní MŠ. Předvedly pásmo neotře-
lých básniček. Celé vystoupení se jim moc 
povedlo.  Přítomným seniorům děti předaly 
vlastnoručně vyrobená srdíčka. Všem dě-
tem patří náš veliký dík a největší poděko-
vání si zaslouží paní učitelka Jitka Větrovská, 
která s dětmi nevšední program připravila. 
Po dětském vystoupení popřál především 
hodně zdraví všem seniorům i pan starosta 
Petr Dragoun a místostarostka paní Marie  
Guillenová. Každý senior od nich obdržel kvě-
tinu a od obecního úřadu jsme dostali koláčky 
na občerstvení. Vážíme si toho, že na nás obec-
ní úřad nezapomíná a všemožně podporuje 
činnost našeho klubu seniorů.

Mgr. Marie Volfová, 
tisková mluvčí Klubu důchodců

Nevšední zážitek
V pátek 18. října jsme měli nejen my, starohuťští 
občané, ale i návštěvníci z celého okolí, příle-
žitost k hlubokému estetickému i emočnímu 
zážitku.
Těžko chápu, proč ji nevyužilo mnohem víc 
lidí, především ze Staré Huti. Čím to, že tak 
krásné nově vybudované prostředí kulturního 
domu neláká naše spoluobčany? Jak staro-
usedlíky, tak ty, kteří v naší obci našli příjemný 
domov?!  Vždyť, co by nás mohlo víc těšit, než 
že bychom se společně setkávali na místech 
vytvářených k právě takovému nevšednímu 
kulturnímu vyžití!
V onen pátek byl koncert 38 členného ama-
térského smíšeného pěveckého sboru vysoké 
umělecké úrovně.

Byli to ženy a muži různých zaměstnání a profe-
sí. Zpívali s tak nesmírnou chutí, elánem, celou 
svojí duší vážnější skladby, ale i písně, kde ne-
chyběl humor.
Naprosto strhli svým výkonem obecenstvo, kte-
ré jim děkovalo obrovským potleskem ve stoje.
Tento sbor sklízí úspěchy při svém působení 
v  koncertních sálech, kostelích a festivalech 
v  Praze a v dalších městech, nevyjímaje zahra-
ničí.
Moc děkujeme sboru Lucky Voice Band pod  
vedením paní Lucie Freiberg za tento nezapo-
menutelný zážitek, za to bezprostřední předání 
pozitivní energie, která vyzařovala z každého 
jednotlivého člena sboru.  Už teď se těšíme na 
příští setkání.

Dagmar Majzelová

Sport 
Národní házená ve výsledcích
V podzimní části oblastního přeboru Středočeské oblasti 2019/2020 si nejlépe vedly starší žákyně. 
„Áčko” je suverénně v čele s plným počtem bodů. Na druhém místě se ztrátou 3 bodů je družstvo B, 
které ve vzájemném utkání o 1. místo podlehlo „áčku” 15:11. Oproti loňsku se daří také družstvům 
žen a mužů, které jsou shodně druhé, s jednou prohrou. Zbývající družstva dorostenek, koeduků, 
ml. žákyň a žáků, zatím na své (většinou starší) soupeře nestačí, ale získávají zkušenosti. 

Blahopřání
V měsíci listopadu se dožívají životního jubi-
lea paní Eva Drtikolová, Věra Novotná, Marie 
Buňátová a pan Ján Majzel.

Srdečně blahopřejeme!

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

Poděkování

Chtěli bychom poděkovat panu starostovi 
Petru Dragounovi, všem členkám SPOZ, paní 
Majzelové a členům MKS za krásně strávené 
odpoledne při setkání Šedesátníků. Rádi jsme 
zavzpomínali na naše školní léta a hlavně ně-
kteří jsme se po letech viděli. Jsme hrdí na to, 
že naše obec tuto tradici dodržuje a opravdu 
si vážíme všech, kteří se na přípravě slavnost-
ního odpoledne podílejí.
Ještě jednou velké díky.

Jubilanté

Výsledky
 Řevnice Čakovice Spoje Bakov Březno Modřany Podlázky Chomutov 
muži 20:22 14:14 25:18 21:20 --- 25:8 ---- 15:14
ml. žáci 19:20  16:27 15:14 23:10 --- ---- nehráno --- 
ženy --- 21:9 21:22 B 11:6 11:10 18:16 ---- ----
dorostenky --- 14:7 16:4 A 11:40 9:14 17:11 ---- ----
    B 10:9
st. žačky A ---- A 16:8 11:8 17:8 11:3 24:6 ---- ----
  B 14:7
st. žačky B  ---- A 13:13 17:13 19:16 9:5 22:7 --- --- 
  B 6:10
ml. žačky --- --- --- 5:30 8:21 ---- ---- ---
koeduci 17:17 19:19 23:8 --- 6:11 14:4 ---- ---- 

Kromě toho sehrály mladší žačky ještě dva nadstavbové turnaje ve Staré Huti a Bakově. Všechna 
utkání prohrály. Chomutov hraje mimo soutěž pouze kategorii mužů. Kompletní výsledky, infor-
mace o  trénincích a další činnosti oddílu najdete na webových stránkách oddílu www.starahut.
mozello.cz. j.s.

Kopaná 
Hraná utkání v listopadu 2019

Dospělí
  2. 11.  TJ Stará Huť – ZJ Zduchovice  14.00 
10. 11. TJ Ligmet Milín„B“–TJ Stará Huť 14.00
16. 11. TJ Stará Huť – Sokol Rosovice  13.30 
Mladší žáci – utkání hraná ve Staré Huti
3. 11. TJ Stará Huť – SK Nový Knín 10.00
Starší přípravka – utkání hraná ve Staré Huti
9. 11. TJ Stará Huť – TJ SK Nová Ves 9.00 

Když nemáte co na práci, 
přijďte fandit, hrajou huťáci. 



V sobotu 30. listopadu od 17 hod. se na 
zámku Dobříš uskuteční tradiční benefi ční 
koncert Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové. 
V letošním roce přivítá houslového virtuosa 
Jaroslava Svěceného, laureátku Pražského 

jara MgA. Magdalenu Tůmovou na příčnou fl étnu za 
klavírního doprovodu Lucie Tóth. Při té příležitosti jsme 
Zdeňku Žádníkovou, jako ostatně každý rok, požádali 
o krátký rozhovor.

Na co se letos můžeme těšit?
Mám nesmírnou radost, že se prostorem Zrcadlového sálu opět rozezní 
housle Jaroslava Svěceného, který se od roku 2015, kdy u nás vystupoval 
poprvé, stal v podstatě neofi ciálním hudebním patronem našeho nadač-
ního fondu. 
Vystoupil nám při předávání projektu paliativního oddělení v Nemocnici 
Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, udělal si čas na všechny paci-
enty a každému z nich na pokoji zahrál. Musím říci, že to pro mne byl velmi 
silný moment. Jsem šťastná, že jsem nejen pro ten letošní koncert moh-
la propojit tři hudební osobnosti, které by se jinak mohly třeba i minout. 
Pana Jaroslava Svěceného, svou dlouholetou paní učitelku na příčnou fl ét-
nu Magdalenu Tůmovou a „naši“ dobříšskou vynikající klavíristku a rovněž 
paní učitelku Lucii Tóth. A věřte mi, že je to silná trojka .

Váš koncert je každoročně večerem s mimořádnou atmosférou i pro-
gramem…
Je to tak i mým přáním a záměrem – poděkovat všem za práci a pomoc, ať 
už fi nanční nebo lidskou. Pan Svěcený bude u nás poprvé hrát na italské 
housle z přelomu 17. století, obě dámy zahrají i sólové skladby. Vzhledem 
k tomu, že všichni interpreti patří mezi mé blízké přátele a zároveň mne 
s nimi pojí i pouto hudební a pracovní, znám jejich repertoár. Navrhla jsem 
jim tedy konkrétní hudební čísla, která korespondují s mottem letošního 
slavnostního nadačního večera: „Hudba je nejkratší cesta k lidskému srd-
ci“. A rozhodně nečekejte jen klasiku  nebo tradiční pojetí koncertu, to 
bych to nebyla já. 

Jaké projekty přinesl rok 2019?
– Dětský urgentní příjem ve FN Motol, kde jsme generálním partnerem.
– Oddělení paliativní péče v Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boro-

mejského, kde se jedná o úplně jiný druh maleb a nově i vitráží, vše opět 
ve spolupráci se sestrami boromejkami a zdravotnickým personálem.

– Dětské lůžkové oddělení Oblastní nemocnice Jičín, 2. etapa.
– Dětská neurologie FN Motol a polepy skel dětské polikliniky.
– Rozpracované dětské oddělení v Národním ústavu pro dítě v Bratislavě.

Výtěžek večera jde ve prospěch 
Nadačního fondu Zdeňky Žádníkové

Chtěla bych poděkovat všem našim sponzorům a svým přátelům, kteří mi 
pomáhají, ať už s chodem nadačního fondu, který nemá žádné zaměst-
nance, a tím pádem žádné osobní fi nanční náklady, nebo mi prostě odve-
zou nebo pohlídají děti. Bez nich by to nešlo.
Závěrem mi dovolte vyjádřit naši stálou vděčnost rodině Colloredo-Mann-
sfeld za jejich podporu, kterou našemu fondu léta prokazují. Není to ob-
vyklé a ani samozřejmé a velmi si toho vážíme.

Děkujeme za rozhovor.
zrajjz

Paliativní oddělení Nemocnice milosrdných 
sester Sv.Karla Boromejského

Pediatrická klinika 
Fakultní nemocnice Motol

Stav před realizací Stav po realizaci



Hnutí Trikolora je na světě
a bude bránit normální svět!

S pozdravem Lukáš Zídek

OPRAVUJEME NOTEBOOKY
A POČÍTAČE

5P COMPUTERS
Bořivojova 431, 263 01 Dobříš,

tel. 602 473 656, 318 523 823

»

»

vyřešíme Vaše problémy
nainstalujeme Váš software!

Ing. Martin Hamet
www. 5pdobris.sweb.cz



TRADIČNÍ SPOLEHLIVÁ STABILNÍ

REALITNÍ KANCELÁŘ PRO DOBŘÍŠ A OKOLÍ

Dobříš, Náměstí Komenského 412

+420 727 900 097
havelkova@energon.cz energon-reality.cz realitní makléřka pro Dobříš a okolí

Romana Havelková
Kompletní nabídka nemovitostí na:
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