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NOVÝ SMĚR – ZPRAVODAJ OBCE STARÁ HUŤ
Zprávy z 15. veřejného zasedání Zastupitelstva obce
dne 5. 9. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
 návrh na pořízení změny územního plánu
zaslaný p. Zdeňkem Kuldou, Mokrovraty na
zvýšení zastavěnosti v bývalém vojenském
areálu;
 zadání změny č. 1 Územního plánu Stará
Huť, v rámci kterého se navyšuje procento
zastavěnosti ve výše uvedené lokalitě bývalého vojenského areálu směrem na Mokrovraty
a dále v území s bytovými domy v ulici Čsl. Armády v prostoru stavby bývalé prádelny;
 dodatek č. 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo
č. 03/2016 ze dne 23. 3. 2016 mezi Obcí Stará
Huť a firmou Invessales, spol. s r.o.;
 rozpočtové opatření č. 11 dle předneseného
znění;
 Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Huť a paní
Bohuslavou Segiňovou ve věci koupě pozemku
parc. č. 241/17 o výměře 918 m2 v předneseném znění;
 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6017518/1 mezi Obcí Stará Huť
a ČEZ Distribuce a.s.;
 spoluúčast na pořízení rychlého zásahového automobilu pro HZS Středočeského kraje
územního odboru Příbram v maximální výši
59 110 Kč;
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 technickou komisi prověřením možností realizace opravy komunikace na pozemku parc.
č. 876 v k.ú. Stará Huť.

Odpady
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí. V loňském roce občané odevzdali k recyklaci téměř 1000 kg drobného elektra.
Díky rozvoji a provozu systému tříděného
sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení
„uhlíkové stopy“. Úspora, kterou jsme ve Staré
Huti dosáhli, představuje 72,702 tun emise CO2
a 1 691 277 MJ na úspoře energie.
Děkujeme všem, kteří zodpovědně přistupují
k likvidaci odpadů.
Dovolte několik opakovaně uváděných upozornění a žádostí: Nepleťte si stanoviště s kon-

Diskuse:
– Paní Vaněčková a pan Hasák se dotazují, zda
je v projektové dokumentaci ke stavbě nástupiště u jejich pozemku zakresleno odvodnění
jejich pozemku. Starosta sdělil, že obec nemá
k dispozici projektovou dokumentaci stavby
nástupiště. Na základě vyvolaného jednání
mezi SŽDC, zástupcem dodavatele stavby Strabag a. s. a projektovou firmou má obec obdržet
elektronicky projektovou dokumentaci, která
bude poskytnuta panu Hasákovi k nahlédnutí.
– Pan Klika informoval o rozhovoru s panem
Porkertem, majitelem pozemků pod chodníkem na Prachandu, s tím, že pan Porkert souhlasí s prodejem pozemků. Starosta přislíbil, že
opět kontaktuje pana Porkerta ve věci požadované ceny za pozemek. Dále pan Klika informoval o špatném stavu lávky přes potok U pěti lip.
– Paní Jánská informovala o navážce u cesty za
bývalým kravínem a vyjádřila obavy z vytvoření černé skládky. Obec skládku již několikrát
vyvezla. Stav soukromých pozemků však provokuje k navážení dalších odpadů.
– Pan Libický upozornil na výšku můstku u přejezdu v Knínské ulici a vyjádřil pochybnost, zda
jeho výška nebude mít zásadní vliv na odvodnění vlakového nástupiště.
– Pan Čuřík vznesl dotaz, zda je na obecním
úřadu k dispozici a k nahlédnutí analýza rizik
staré ekologické zátěže bývalé skládky TKO Stará Huť. Obec není pořizovatelem studie, bude
záležitost konzultovat s městem Dobříš.
tejnery na tříděný odpad se sběrným dvorem.
Vše, co není vhodné k uložení do kontejnerů,
patří do sběrného dvora společnosti Dokas
Dobříš. Jinak se jedná o zakládání černé skládky. Uvědomte si, že úspora ve vaší peněžence
však znamená mnohonásobný výdaj pro obec.
Navíc společnost Dokas nabízí velice vstřícnou
provozní dobu, kdy kromě neděle je otevřeno
každý den:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7–12, 13–17
7–12, 13–15
7–12, 13–17
7–12, 13–15
7–12, 13–17
7–12, 13–17
Zavřeno

Pozvánka
na 16. veřejné zasedání zastupitelstva, které se koná dne 30. 10. 2016 od 18.00 hod.
v obřadní síni Obecního úřadu Stará Huť.

Volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje
se konají v pátek 7. října 2016 od 14 do 22 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8 do 14 hodin
ve volební místnosti Obecního úřadu ve Staré
Huti. Volič musí prokázat svoji totožnost platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem. Hlasovací lístky budou voličům dodány 3 dny přede dnem konání voleb. Volič může
také požádat volební komisi v den voleb o vydání nových lístků.

Svoz nebezpečného odpadu
v obci Stará Huť proběhne dne 29. 10. 2016.
Bus na Nový Knín 12.41 hod., před OÚ
13.01 hod., u bývalého obchodu 13.13 hod.
(Družstevní).

Podzimní zájezd do Polska
Klub důchodců pořádá v úterý 18. 10. 2016
zájezd do Polska a navštívíme také rodný
dům F. L. Věka v Dobrušce. Odjezd je v 6 hod.
od kapličky. Poplatek pro členy 200 Kč a pro
ostatní 300 Kč přijímá paní Fiřtová každý čtvrtek v době mezi 15 a 16 hod. v klubovně.

Dále vás žádáme při odkládání bioodpadu do
kontejnerů, které přistavujeme zpravidla na
stanoviště v ulicích Ke Strži, U Tratě a u bývalých
vojenských bytovek, abyste dodržovali pravidlo,
že do kontejneru patří jen takový bioodpad jako
listí, tráva a plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky a kávová sedlina, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů (nikoliv větve samotné), zbytky
rostlin, piliny, hlína z květináčů (ovšem bez květináčů), spadané ovoce, skořápky ořechů, vajec.
Při větším množství bioodpadu (včetně větví) je
možné objednat jeho odvoz za poplatek 50 Kč
za jeden svoz na obecním úřadu.
Ve věci ukládání bioodpadu na místo u dálnice
žádáme, aby byla dodržována opět velice jednoduchá pravidla – větve ukládejte na hromadu
větví tak, aby se zbytečně nerozšiřovala hromada. Do větví však nepatří hlína, kořeny, prkna,
části skříní apod. Listí a další drobný výše uvedený bioodpad odkládejte na hromadu určenou
pro tento odpad, tedy pro některé upřesníme –
jedná se o hromadu vzdálenější od vstupu. Opět
prosíme o neodkládání pytlů s psími exkrementy, květináčů a dalšího nepatřičného odpadu.
Nebudou-li dodržována tato jednoduchá pravidla, budeme nuceni prostor uzavřít a pro bioodpady využívat pouze uložení do kontejnerů.
Obec je neúměrně zatěžována odklízením černých skládek, které jsou takto tvořeny.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
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Základní škola
Proběhla rekonstrukce naší školy a je neskutečné, co se zvládlo za necelých pět měsíců. Děkujeme obecnímu úřadu v čele s panem starostou Petrem Dragounem i všem
zainteresovaným pracovníkům, kteří pomohli s přípravou i průběhem modernizace naší školy.
Moc a moc si toho vážíme. Všem patří velký dík.
Po prázdninách jsme se vrátili do krásné zbrusu nové školy a vrhli jsme se do dalšího nového učení.
Začali jsme důležitou a stále opomíjenou dopravní výchovou, jak ve škole, tak na dopravním hřišti
v Příbrami. V říjnu navštívíme výukový program v Čechově stodole a rozběhne se činnost deseti
zájmových kroužků. I letos toho bude opravdu hodně.
Dana Kunrtová

Zprávičky z naší školičky
Vážení čtenáři,
po prázdninách Vás opět vítáme u zpráviček z naší školičky. Jak je již zvykem, i letošní školní rok je
kapacita naší mateřské školy zcela naplněna. Přišli k nám noví školáčci, a proto bylo září měsícem,
ve kterém jsme se zaměřili právě na společné uvítání a příjemnou adaptaci nováčků. Krásné počasí nám umožňovalo užít si ještě několik hezkých slunných dní. Společně s rodiči jsme v sobotu
24. 9. regenerovali zahradu MŠ, natírali jsme prolézačky, hrabali trávu, upravili doskokové plochy,
atd. Příjemné pracovní dopoledne jsme zakončili společným opékáním vuřtů, které nám věnoval
jako sponzorský dar pan Josef Bedřich, kterému mockrát děkujeme.
Po prázdninách jsme i s dětmi v našem kolektivu přivítali novou paní učitelku – Kristýnu Kadlecovou.
V říjnu se těšíme na podzimní dýňovou slavnost a na naše seniory, kterým půjdeme recitovat.
19. 10. proběhne v naší školce sběr starého papíru. V tento den můžete také vy donést starý papír
do 8.00 hod. před vrátka MŠ.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se podíleli na úpravách zahrady v naší školce.
Krásné babí léto a barevný podzim přeje kolektiv MŠ Stará Huť

Pohádková babička
Obecní knihovna ve Staré Huti zve všechny
zájemce o „vodní svět“, malé i velké, mladé
i starší, babičky, dědečky, rodiče a hlavně
vás děti. Věřte, že vody v pohádkách bude
dost, ale určitě se neutopíme. Záchranné vesty nejsou třeba. Vodníci a vodnice
připlavou či přijdou do knihovny v úterý
4. října v 17.00 hod.
Těší se na vás knihovnice M. Švehlová

Památník Karla Čapka
srdečně zve na Den Středočeského kraje,
v jehož rámci proběhne další ročník oblíbené Moučníkové soutěže. Kdo přinese dne
28. 10. ve 14 hodin sladký nebo slaný moučník vlastní výroby, může ochutnat výrobky
dalších účastníků a zúčastnit se soutěže o zajímavé ceny.
Významného životního jubilea se v měsíci říjnu dožívají paní Stanislava Sochorová
a Božena Bálková a pánové František Vlček
a Karel Růžička.
Srdečně blahopřejeme!

Poděkování
Srdečně děkuji za blahopřání a dárky k mým
80. narozeninám, také za milou návštěvu paní
Pechanové a Březinové.
V. Mašek
Děkuji paní Kubátové, paní Němcové a obecnímu úřadu za návštěvu, přání a dárek k mým
narozeninám.
Vilém Šindelář
Děkuji za návštěvu a blahopřání k mým narozeninám panu Petru Trojanovi a Zdeňku Březinovi.
Josef Pluhař

Házená
Národní házená ve výsledcích
Jak již jsme vás informovali v minulém čísle, z důvodu rekonstrukce házenkářského hřiště, musí
hrát starohuťští házenkáři zatím všechna utkání venku. Dobrou zprávou je, že v době uzávěrky
tohoto čísla již započala pokládka nového umělého povrchu. Pokud půjde vše podle plánu a dohody s dodavatelem, mohlo by se ještě stihnout sehrát některé podzimní zápasy ve Staré Huti.
Jedná se o tyto zápasy: v sobotu 22. 10. s Bakovem, od 9.00 hod. ml. žačky, v 10.15 hod.
muži a v 11.30 hod. st. žačky.
Ženy zatím ve II. lize platí, za nováčkovskou daň a nezkušenost s kvalitními soupeři, vysokými
porážkami. V prvních třech kolech prohrály postoupně s Blovicemi 27:12, TJ Plzní-Újezd 26:12,
béčkem Tymákova 27:4 a až v Chomutově našly soupeře sobě rovného a zvítězily 11:7. Protože
ve skupině A, II. ligy je pouze 5. mužstev, hraje se soutěž čtyřkolově. To znamená, že se na podzim utkají ženy se stejnými soupeři ještě jednou.
V oblastním přeboru porazili v prvním kole muži Spoje Praha na jejich hřišti 18:10.
Žákyně čeká letos mnohem více utkání než loni, protože budou hrát ve třech kategoriích. Nejtěžší to budou mít ve starších žákyních, naopak výsledkově oproti loňskému ročníku, by si měly
polepšit v kategorii mladších žákyň a navíc si zahrají i kategorii smíšených mužstev mladšího
žactva, tzv. koeduky (mohou hrát i mladší žáci). A hned na úvod v této kategorii a to i přesto, že
v týmu žádné kluky nemají, zvítězila naše děvčata na Spojích, naprosto jasně a přesvědčivě 27:7.
Pro nepříznivé počasí musela být utkání 2. kola mužů a žaček v Čakovicích odložena.
j.s.

Protože díků není nikdy dost, tak i já ještě
jednou toho využiji. V den mého posledního
půjčování jako knihovnice jsem byla velice
mile překvapena. Pan starosta Dragoun, paní
místostarostka Guillenová a paní Kubátová se
se mnou rozloučili předáním krásných dárků.
Protože jsem to neočekávala, byla moje radost
opravdu velká. Ještě jednou tedy moje velké
díky za vše. Budu ráda na dobu svého působení v knihovně vzpomínat.
K. Němečková

Fotbal
Program utkání v říjnu 2016:
1. 10. SK Kos. Hora – TJ Stará Huť 16.30 hod.
8. 10. TJ Stará Huť – SK Obory
16.00 hod.
15. 10. TJ Kamýk n. Vlt. – TJ St. Huť 16.00 hod.
22. 10. TJ Stará Huť – SK Petrovice 15.30 hod.
29. 10. TJ St. Huť – SK Sokol Jesenice 14.30 hod.
Lepší než v sobotu randit je jít Huti fandit.
Touto cestou chci poděkovat celému oddílu
kopané za krásný dárek k mým narozeninám.
Fr. Martínek
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Návštěva starohuťských hasičů v Londýně
Končí první dekáda září, venku je neobvyklá teplota na tento čas a to přes 30° C. My sedíme v naší
zbrojnici a všichni vzpomínáme na 4 nádherné dny, strávené ve Velké Británii. Ale po pořádku….
Vše začalo na 126. hasičském bále, jehož pravidelným účastníkem je Paul Basson, jež je
jednatelem BFSA London District. Po uvítání
na zahájení bálu jsme byli pozváni do Londýna, kde se letos uskutečnila v sobotu 3. 9.
2016 slavnostní večeře v hotelu Double Tree
By Hilton u příležitosti 350 let rozsáhlého požáru Londýna.
Za několik týdnů pak začala vlastní příprava
cesty. Znamenalo to mnoho hodin komunikace s Paulem Bassonem. Postupně jsme však
začali jít vlastní cestou. To znamenalo zajištění
letenek, ubytování a Oyster karty pro cestování dopravními prostředky Londýna. Zároveň
jsme si nechali vyrobit trička se symboly našich států.
Toto období neskutečně rychle uteklo a my
najednou stáli na letišti v Praze. Letěli jsme
rozdělení na dvě skupiny, v první bylo devět
členů a v druhé členů pět. Let jsme absolvovali
s českou společností Travel Servis a v Londýně
přistáli na letišti Gatwick. Po průchodu letištní a celní kontrolou nás čekali hasiči z letištní
jednotky. Ti nás potom provedli na nádraží.
Odtud jsme vlakem cestovali do středu města. A zde nás již čekal Paul Basson s Alistairem
Milnerem a odešli jsme se ubytovat. Po krátké
očistě jsme odešli na večeři do baru Night and
Day. Na večeři jsme ochutnali jejich typická
jídla např. Fish and Chips, Burger. Zde jsme
vyčkali dojezdu druhé skupiny, která odlétala
z Prahy až večer.
Druhý den ráno po opravdu bohaté snídani
jsme všichni vyrazili na návštěvu do speciální
hasičské stanice v Edmontnu, která je součástí
LFB. Zde nás čekala nastoupená směna s připravenou ukázkou používané techniky. Zde
je nutno vyzdvihnout maximální úsilí přítomných hasičů všechno nám ukázat. Všemu velel
Daniel Alie, u kterého bylo vidět, že je opravdu
profesionál a má obrovský respekt u družstva.
Na památku bylo uděláno mnoho společných
fotografií a na upomínku jsme všichni obdrželi

propisku s logem LFB. Odpoledne jsme navštívili výškovou budovu Tower of London – Sky
Garden, kde jsme vyjeli výtahem do 34. patra.
Odsud byl nádherný výhled na celý Londýn.
Poté jsme navštívili ještě Tower Bridge. A druhý den byl u konce.
Třetí den jsme se vydali k Buckinghamu a jeho
přilehlým zahradám. Zde jsme okolo poledne
shlédli výměnu stráží na koních, opět jednu
z nádherných tradic Londýna. Odpoledne jsme
se vydali po stopách požáru z roku 1666, který zachvátil velkou část Londýna. Požár začal
jiskrou, která vylétla z pekařské pece Thomase
Farynora (jež byl královským pekařem) v neděli 2. 9. 1666 ve tři hodiny ráno a trval čtyři dny.
V pondělí již hořelo 300 domů a celkový počet
zasažených domů byl 13 000. Poté jsme se vrátili na hotel a převlékli do našich slavnostních
uniforem a společně vyrazili za mírného deště na slavnostní večeři. Zde jsme byli již očekáváni, každý měl své místo u stolu. Součástí
byla živá produkce vážné hudby. Po zahájení
byly předneseny slavnostní projevy. Po těchto
projevech přednesl zdravici pan Petr Dragoun
a předal naše dárky, hlavně vlajku Staré Huti
a slavnostní stuhu na jejich prapor a nakonec
sošku sv. Floriána, patrona hasičů. Při této slavnostní večeři obdržel náš starosta SDH pan
Milan Kadlec vyznamenání za celoživotní práci
u hasičů a to jak v profesionální činnosti, tak
v činnosti dobrovolné. Na konec přednesli svoji zdravici němečtí hasiči.
Poslední den ráno jsme se přesunuli do katedrály Sv. Pavla, kde byla u příležitosti výše
uvedeného výročí sloužena mše svatá. Po příchodu do katedrály jsme měli rezervovanou
druhou řadu. Všem se nám zatajil dech v momentě, kdy varhaník sáhl do kláves a zvuk varhan zaplnil každé místo v katedrále. Zvláště
jsme vnímali velkou pýchu, když sloužící arcibiskup nás zmínil ve své slavností řeči. Po
opuštění katedrály jsme se vydali na autobus
a zamířili na stadion Arsenalu. A návrat zpátky

na hotel, vzít si všechny kufry a batohy a posledními kroky po Londýně se přesunout na
nádraží. Tady jsme se již rozloučili s Paulem
a pokračovali cestou na letiště. S takřka hodinovým zpožděním jsme se zpola obsazeným
letadlem vrátili v pondělí brzy ráno do Prahy.
Na závěr bych chtěl opravdu poděkovat Paulu Bassonovi a Alistairovi Milnerovi za jejich
snahu, za ukázku maxima toho nádherného,
co se dá v Londýně za tak krátkou dobu vidět
a hlavně s odborným výkladem. Rovněž poděkování patří Danielovi Aliemu a jeho speciální jednotce v Edmontnu. Nakonec nemohu
v poděkování vynechat všechny účastníky
této výpravy na vynikající disciplínu.
Josef Havelka – jednatel SDH

Sport
Cvičení pro veřejnost v tělocvičně ZŠ
Stará Huť
Pondělí 19.00 hod. – cvičení seniorek – Jana
20.00 hod. – cvičení pro dobrou
Úterý
kondici – Lenka
Středa 9.30 hod. – cvičení pro rodiče 		
s batolaty – Jitka Romba
10.30 hod. – kruhový trénink pro
ženy (s možností hlídání dětí) – J. Romba
15.00 hod. – cvičení pro předškoláky
3–6 let – Jitka Romba
19.00 hod. – MIX FIT posilování
s pomůckami – Veronika
20.00 hod. – kruhový trénink pro
ženy – Jitka Romba
Čtvrtek 20.00 hod. – protahování s prvky
jógy, relaxace – Lenka
Neděle 18.00 hod. – kruhový trénink 		
(vhodné i pro muže) – Veronika
Cvičení probíhá vždy 1 hodinu.

Obec Stará Huť,
K. Čapka 430, 262 02 Stará Huť,
tel.: 318 522 269,
www.starahut.eu

