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Dobřany před více než 30 lety
(red) V listopadu uplyne třicet let od „sametové“ revoluce... Všude kolem nás se jistě
objeví mnoho vzpomínek na události listopadu 1989, proto jsme se i my rozhodli
připravit pro vás v tomto vydání Dobřanských listů malé ohlédnutí do let před
zmíněným rokem.

1989 2019
30 LET SVOBODY
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Kulturní kalendář
LISTOPAD

 1
.–29. 11. / Dobřanská galerie
	Záblesky svobody aneb Konec 80. let
ve snímcích Miloše Fikejze
 3
. 11. / sraz v 10:00 / u vyhlídky na
Šlovickém vrchu
	Sousedská vycházka: Obnova polní
cesty na Mukavě
Procházka bude spojena se sázením stromů.

 7
. 11. / 18:00 / sál Comtes VTP
	Bachova akademie – zahajovací
koncert – Bach mnoha tváří
 8
.–14. 11. / kino Káčko, náměstí T.G.M.
	MFF pro děti a mládež Juniorfest
 9
. 11. / náměstí T.G.M.
	O štít města Dobřany – hasičská soutěž
 1
4. 11. / 19:00 / Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Geologie a příroda
Austrálie
 1
6. 11. / 10:00 / klubovna Pionýrské
skupiny Dobřany
	Andělské tvoření
 1
6. 11. / 20:00 / kulturní sál PN Dobřany
	Rockový bál
 1
7. 11. / náměstí T.G.M.
	Sametový happening – vzpomínková
akce k 30. výročí od revoluce
 1
8. 11. / 18:00 / kino Káčko
Veřejné projednání střelnice
 2
0. 11. / 17:00 / radnice
	Setkání vedení měst a spolků
ke kulturnímu zařízení
 2
1. 11. / 17:00 / Městská knihovna Dobřany
Beseda o čokoládě a víně
 2
6. 11. / 15:00 / 2. stupeň ZŠ Dobřany
	Mikulášské tvoření
 2
8. 11. / 14:00 / kino Káčko
	Posezení pro dříve narozené
 2
8. 11. / 19:00 / Tenisová hala Dobřany
	Rok na Havajských ostrovech

PROSINEC

 1
.–23. 12. / Dobřanská galerie
	Andělská výstava
 1
. 12. / 13:30 / náměstí T.G.M.
Mikulášský jarmark a rozsvícení
vánočního stromečku (17:00)

Výhled je průběžně doplňován.
Podněty na kultura@dobrany.cz
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Po stavební stránce to teď vypadá, že zhotovitel už se značným zpožděním dílo dokončil a odstěhoval se. Přesto nás tam čekají další věci. Město se dohodlo s lidmi v Chotěšovské ulici na
dodělání navazujících úseků, dokončuje se rozdělení pozemků, které mimo jiné umožní osázet
vnitřek objezdu dle vítězného návrhu. Nejdelší ze všeho ale budou právní tahanice, kdy zhotovitel vsadil na advokáty, aby se zbavil povinnosti platit velmi vysoké pokuty za zpoždění. Město je
v klidu, dle názoru renomované právní kanceláře je naprosto v právu. Mnohem nervóznější jsme
kvůli navazující rekonstrukci hlavní ulice v Dobřánkách, kde se úřad ve Stodě musí vyrovnat
s námitkami jednoho z účastníků řízení. Pokud by mu dal za pravdu, vracíme se do územního
rozhodnutí a bude to další prodloužení opravdu nekonečného příběhu o několik let.
Martin Sobotka, starosta

S ošetřením významných stromů v sídlišti
Pančava pomohl Plzeňský kraj
V rámci dotačního titulu Ochrana přírody 2019 se podařilo ošetřit 35 významných stromů
v sídlišti Pančava. Tento dotační program slouží k podpoře regionálních projektů, které
mají přínos pro životní prostředí a napomáhají ke zlepšení stavu přírodního prostředí
v Plzeňském kraji.
Z velké části byl proveden zdravotní řez s cílem zabezpečit dlouhodobou funkci a perspektivu
jedince na daném stanovišti. Úprava podjezdových a průchozích profilů byla zajištěna redukčními řezy. Zvednutí korun přispěje k vyšší bezpečnosti občanů, ochrání jejich majetek a v neposlední řadě znepříjemní vandalům lámání a ničení větví. Tam, kde hrozilo aktuální nebezpečí selhání
suché či poškozené větve, byl proveden řez bezpečnostní. Instalace dynamických bezpečnostních
vazeb o nosnosti 4 000 kg byla provedena u dvou stromů. Dynamická vazba dokáže indikovat
přetížení způsobené změnami v koruně a zároveň zachytí části dřeviny při selhání defektu. Tyto
vazby budou kontrolovány v pravidelných intervalech.
Finanční příspěvek Plzeňského kraje činil 50 000 Kč z celkových nákladů 55 254 Kč. Získání
podpory pro ošetření stromů se městu podařilo již po několikáté v řadě.
Lenka Tomanová, místostarostka
Milena Vladyková, městská zahradnice

Zprávy z radnice

Nová autobusová zastávka

Krátce

V loňském roce se na město obrátil pan Silber s návrhem vytvoření nové zastávky pro autobus
v Přeštické ulici u rybníku Horní Kotynka. V té době se v ulici dokončovalo vjezdové opatření pro
zvýšení bezpečnosti – stavba „ostrůvku“, pro které město vykupovalo pozemky od spekulantů.
Jediná možnost (vlastnictví pozemků, vhodná nivelita, žádná kolize s inženýrskými sítěmi), kde
by zastávka mohla být umístěná, tedy byla vjezdová brána. Po konzultacích s dopravním projektantem a Plzeňským organizátorem veřejné dopravy bylo potvrzeno, že díky nízké četnosti spojů
a intenzitě provozu na dané komunikaci lze uvažovat o zastávce typu III (dle ČSN) s umístěním
na jízdním pruhu, viz fotosituace. Město tedy objednalo vypracování projektové dokumentace
pro vydání společného stavebního povolení, a pokud vše dobře půjde, mohla by v příštím roce
začít fungovat.

(red) Na konci října bylo realizováno osvětlení tréninkové plochy fotbalového hřiště.
Sloupy ze sportovního areálu pod nádražím,
které sloužily k osvětlení hokejbalového hřiště, tak našly nové využití. Osm sloupů je
osazeno LED lampami (450 wattů), které lze
rozsvěcovat a zhasínat v párech dle potřeby.

Vybudováním zastávky se výrazně zlepší dostupnost cestujícím jedoucích z/do Psychiatrické
nemocnice či biotopu. Další rozšíření plánujeme nad viaduktem na silnici II/180 v úrovni odbočky do Průmyslové ulice. Zde narážíme na majetkové problémy a složitou přípravu.
Lenka Tomanová, místostarostka

(sob) Hojně využívaný vycházkový okruh
kolem řeky se dočkal vylepšení. Od konce
října je opravena cesta z konce Tyršovy ulice
k betonové lávce.

Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany vyhlašuje v souladu se zákonem 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2019

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka odboru vnitřních a sociálních věcí Městského úřadu Dobřany
Sjednaný druh práce:
veřejný opatrovník
Rámcová pracovní náplň:
- Zajišťování povinností vyplývajících ze zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, v oblasti veřejného opatrovníka v případech, kdy město Dobřany bylo
jmenováno opatrovníkem. Opatrovník jedná za opatrovance v rozsahu daném usnesením
nebo rozsudkem soudu na základě pověření statutárního zástupce města.
- Agenda osob omezených ve svéprávnosti.
Místo výkonu práce:
správní obvod MěÚ Dobřany
Platová třída odpovídající druhu práce: 9. platová třída, dle NV č. 222/2010 Sb.
Datum nástupu:
1. leden 2020 nebo déle dle dohody
Trvání pracovního poměru:
pracovní poměr na dobu neurčitou

(red) Třetí říjnové úterý se v dobřanském
Káčku konal bezplatný seminář Státního fondu životního prostředí ČR na téma Dotace pro
úspornou domácnost. Přítomní byli seznámeni s podmínkami k dotačnímu programu Nová
zelená úsporám a k programu Dešťovka.

Více informací: www.dobrany.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista

www.dobrany.cz

|

3

Zprávy z radnice

Pozvání a poděkování
Vážené občanstvo,
záměrně jsem změnil oslovení, aby to nevypadlo, že se vracím ke sloupkům. Dostal jsem
za úkol napsat komentář k několika pozvánkám na akce a zároveň se mi udělala neodbytná chuť poděkovat za pár věcí. Když se to vše
zkombinuje s touhou neobtěžovat vás vražedným množstvím článků, rozhodl jsem se pro
souhrnný text.
První akcí, na kterou bych vás rád pozval, je
oslava 17. listopadu, kterou jsme pojali velmi
civilně. Věříme ve vás, že svou přítomností navodíte patřičnou atmosféru, která připomene
spontánní energii událostí před 30 lety. Máme
pár bodů připravených, zbytek je na vás. Příznivci i odpůrci revoluce snad najdou shodu
přinejmenším na tom, že názor, vůli a vkus
můžeme uplatnit svobodněji a tvořivěji. Ano,
pro ty, co byli zvyklí poroučet, se to změnilo
opačně. Nemají takový prostor to své vnucovat, či dokonce vynucovat.
S tím trochu souvisí i další akce, na kterou
zvu zástupce dobřanských spolků. Jdeme do

druhého kola diskuze o tom, jaká zařízení pro
volný čas ve městě potřebujeme. Pracovní
název je kulturní infrastruktura, ale propojení tohoto tématu se sportem nedovoluje tyto
dvě oblasti oddělit. Takže, milý lide spolkový,
přijď ovlivnit, kde budeš společensky žít. Vedení města trvá na tom, že o výsledné variantě
řešení se rozhodne s lidmi, ne na schůzi stran.
Vyšlete své zástupce 20. 11., ať se dají do kupy
pořádná vstupní data. Bez nich nemůže být
pořádný výsledek.
Se zázemím pro tělovýchovu souvisí i poděkování zastupitelům, kteří si 23. 10. našli čas
na mimořádné zasedání. Museli jsme ho svolat kvůli dotační výzvě na opravu sportovišť.
Ministerstvo nechalo na žádosti šibeniční
lhůtu a bylo třeba konat rychle tak, abychom
měli šanci získat milionovou injekci na opravu
sokolovny, kde působí veleúspěšný oddíl stolního tenistu. Opozice tentokrát debatovala
velice věcně, takže jsme došli k rozhodnutí, že
do opravy půjdeme i s rizikem toho, že by to
s dotací neklaplo.

Drobné poděkování patří také distributorovi elektrické energie, který přesunul kabely
nad novou lávkou tak, aby působily bezpečněji. Jen to potvrzuje naše přesvědčení, že o rozumných požadavcích se dá mluvit s každým
rozumným partnerem.
Poděkovat bych chtěl také Plzeňskému kraji, který schválil memorandum ke střelnici.
Otevírá se tak možnost začít oficiálně zkoumat, zda je projekt schopný naplnit podmínky
města, bez kterých ho nedovolíme. Pro jistotu
jen připomenu, zařízení nesmí poškodit životní prostředí, hluk z něj nesmí rušit okolí,
minimální čistý příjem pro město musí být
6 milionů Kč a pochopitelně nesmí nikoho
ohrožovat.
V této souvislosti bych vás rád pozval do
Káčka 18. 11., kde projekt pořádně probereme se všemi, co na něm pracují. S krajem,
střelci, provozovatelem skládky.
Takže neváhejte a přijďte, a když se potkáme, nestyďte se zeptat!
Martin Sobotka, starosta

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
Dobřany

k podpoře kulturních, sportovních a dalších společensky prospěšných aktivit organizovaných na území
města Dobřany nebo pro dobřanské obyvatele.

V rámci části Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany)
se do 30. 11. 2019 resp. do 02. 12. 2019 do 17:00 hodin přijímají žádosti o dotaci na „zázemí“ (dříve „provozní dotace“) na rok 2020.
Dotaci na „zázemí“ lze využít na úhrady nájemného, energií, vedení účetnictví a dopravy jako externě zajištěné služby.

Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský
a dotační titul města Dobřany nebo na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1, a to v podatelně, přízemí kancelář č. 102 nebo v kanceláři
č. 206, správa dotací, 1. patro. Správa dotací je rovněž konzultačním místem. Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit
na tel. 377 195 853 nebo e-mailové adrese: kucerkova@dobrany.cz.
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Sakrální stavba v Lipové ulici
Snažíme se trvale pečovat o drobné sakrální stavby a kulturní památky, které dotvářejí
historický vzhled města.

Provozování sběrného dvora spadá do režimu zákona, kdy jeho provozovatele musíme
vybírat tendrem. Obecně se předpokládá, že
tímto způsobem si zajistíme lepší cenu. Posuďte sami, jak tahle teorie v praxi funguje.
O provozování měla kromě stávající zájem i jiná odpadářská firma. ZKS nabídla
4 222 859,76 Kč bez DPH, AVE CZ 5 133 006,00
bez DPH. Na první pohled vypadá první nabídka skvěle. Nicméně v současných cenách
ZKS měla zakázka hodnotu 3 083 774,10 Kč
bez DPH. Všechny ceny jsou za tři roky.
Je jasné, že růst mezd ovlivňuje náklady
v každém odvětví. U sběrného dvora jsou
prostředky na zaměstnance hodně zásadní
a pravděpodobně bychom tu prima cenu stejně neudrželi dlouho, přesto si říkám, že vyjednáváním bychom asi dospěli k lepší ceně. No,
každopádně je před námi hledání provozních
úspor, které nepůjdou proti tendru, zákon je
zákon.
Martin Sobotka, starosta

V letošním roce byla nutná oprava křížku
v Lipové ulici u odbočky do Luční. Stavba nesla
známky poškození povrchových úprav prvků.
V souladu se stanoviskem památkářů byla kompletně očištěna, došlo k odstranění nesoudržných
poškozených omítek a nátěrů, fixaci a konzervaci
kamene ve spodní části. Římsy byly doplněny dle
stávajících vzorů kamenickými tmely s retuší pro
sjednocení povrchu.
U kovového kříže byly všechny části, u kterých to
bylo možné, demontovány a převezeny do dílny restaurátora. Ty, které byly ponechány na místě, byly
očištěny a opatřeny dvěma antikorozními nátěry.
U demontovaných prvků před zlacením 24 kar.
plátkovým zlatem na mixtion došlo k opískování,
provedení dvou základních a vrchních nátěrů. Poté
byly všechny prvky osazeny zpět na původní místo.
Okolí architektury bylo vydlážděno žulovými
kostkami a kovové sloupky byly natřeny antikorozním nátěrem.
Na opravu této drobné sakrální stavby přispěl
finančními prostředky Plzeňský kraj.
Lenka Tomanová, místostarostka

Povinnost čipování psů od 1. 1. 2020
S předstihem upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, že podle zákona
č.166/1999 Sb. O veterinární
péči a o změně některých souvisejících zákonů s účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem.
Povinně by měli být čipováni všichni psi,
nejdříve však ve věku kolem půl roku, v době
prvního očkování proti vzteklině. Svého psa
můžete nechat čipovat již nyní, není třeba čekat na žádné konkrétní datum. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné jen tehdy, je-li pes takto označen. Sankce za
nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí
20-100 tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen
čitelným tetováním provedeným před datem
3. 7. 2011.
Výhody čipování: snadnější vycestování se
psem do zahraničí (ve většině evropských států již povinné čipování psů platí), zaběhnutý
pes se rychleji vrátí k majiteli, při odcizení
psa se snáze prokáže jeho vlastnictví, lepší
průkaznost identity psa, snadnější monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele
v případě nutnosti postihu za týrání zvířat,
umožnění kontroly psů při prodeji.

O sběrný dvůr se
utkaly dvě firmy

Pořizovací cena jednoho čipu se pohybuje cca mezi 120–450 Kč a závisí na typu
čipu. Dále si veterináři účtují za jeho aplikaci
cca 300–550 Kč. Životnost čipu se odhaduje
na 25 let. Jedná se o přibližně milimetr široké
a centimetr dlouhé miniaturizované zařízení
naprogramované čitelným kódem, který je jedinečný a neopakovatelný. Čip je možno aplikovat zvířeti v jakémkoliv věku.
Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat, www.narodniregistr.cz/o-nas.php. Teprve po registraci
plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí.
Shrnutí: Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě, že je
pes označený mikročipem. Číslo mikročipu
musí být zaznamenáno v dokladu o očkování psa (pas, očkovací průkaz). Štěňata
musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině.
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným

před 3. 7. 2011.

Petr Brandl, tajemník MěÚ Dobřany

Teplo v příštím roce
zlevňuje
Kompletní rekonstrukce výtopny Pančava
byla na konci září úspěšně završena předáním
do zkušebního provozu. Během něho ještě
dojde k provedení hlukových zkoušek a vyladění regulace s ohledem na potřeby sídliště.
Nová technologie je rozsahem menší, takže
se předpokládá využití části objektu výtopny k jiným účelům. Rekonstrukcí se podařilo
vytvořit prostor pro provozní úspory, které
umožní snížení ceny pro konečné spotřebitele
pod 600 Kč/GJ včetně DPH. Rada města v pozici jediného společníka dodavatele tepelné
energie schválila pro rok 2020 cenu 583 Kč/
GJ. Vezmeme-li v úvahu, že ještě v roce 2014
byla tato cena 736 Kč/GJ, jde jistě o podstatné zlepšení. Pro zvýšení komfortu se začíná
s instalací vzdáleného SMS monitoringu na
patách domů. Obsluha by tak měla být informována o problému na stanici či kotelně dříve,
než si jej všimnou spotřebitelé. Pilotní osazení
proběhlo na konci října, budou-li zkušenosti
dobré, pořídí se pro všechny předávací stanice
a kotelny. Kromě velké investice do výtopny
proběhla také kompletní rekonstrukce kotelny
čp. 114 (cukrárna U Broučků), která má opět
přispět k efektivnějšímu vytápění a úsporám.
Michal Pokorný,
jednatel SLUŽBY DOBŘANY, s. r. o.
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Zprávy z radnice

Krátce

Svátek dobřanské plesové sezóny

Opravy se dočkala místní komunikace
u hřiště ve Šlovicích. Cesta má nový povrch
a došlo také k prodloužení odvodňovacích
žlabů. Na opravu částkou 150 000,- přispěl Plzeňský kraj z programu stabilizace a obnovy
venkova PK 2019.
Michal Trdlička, předseda OV Šlovice

Je k neuvěření, že od prvního Reprezentačního plesu města Dobřany, konaného v plzeňském
Parkhotelu, uplynuly více jak 3 roky. Tehdejší bezprostřední reakce návštěvníků byly velmi pozitivní. Městští radní se už tehdy okamžitě dohodli na rezervaci dalšího termínu, a to opět tak, aby
vyšel do volebního mezidobí, což se opravdu povedlo.
Dovolte mi, abych vás jménem vedení města pozvala na tuto výjimečnou kulturní událost. Opět
se můžete těšit na výborný taneční orchestr z Českých Budějovic a bohatý doprovodný program.
Samozřejmostí je autobusová doprava v ceně vstupenky.
Pokud byste měli zájem vypilovat taneční figury, Městské kulturní středisko Dobřany pořádá
taneční kurz pro dospělé pod vedením skvělého lektorského páru Šimečková Urban (více info na
některé z následujících stran DL).
Lenka Tomanová, místostarostka

město dobřany a městské kulturní středisko dobřany
vás srdečně zvou na

ples
reprezentační

města dobřany

(sob) Život v Dobřanech je výrazně propojený s osudem místní Psychiatrické nemocnice. Její budoucnost do značné míry
ovlivní probíhající reforma psychiatrie. Nejvyšší představitelé radnice navštívili 10. října
pracovní setkání k těmto změnám, aby svou
přítomností podpořili snahy o zabránění překotným krokům, které by ohrozily fungování
největšího zaměstnavatele v Dobřanech. Na
akci byl přítomen též ředitel nemocnice, zástupci Plzeňského kraje a další zastánci opatrného přístupu k reformě, která má řadu nadšených, až fanatických podporovatelů, kteří
by naopak chtěli celý systém co nejrychleji
přestavět od základů.

22/2/2020

od 20.00 hodin

parkhotel
plzeň
k tanci a poslechu hraje

fordance orchestra

předprodej vstupenek:
infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany
cena vstupenky: balkon b – 200 kč,
balkon a – 450 kč, sál – 550 kč
(včetně dopravy dobřany–plzeň–dobřany)
–dobřany
–dobřany)

Speciální předvánoční nabídka:
sál – do 30. 11. 400 kč, do 23. 12. 450 kč
balkon a – do 30. 11. 300 kč, do 23. 12. 350 kč
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Zprávy z radnice

Město Dobřany,
Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
hledá

dopravního asistenta

Náplň práce: Pomoc při zajišťování bezpečnosti dětí cestou do školy při přecházení silnic na rizikových místech – dohled
při přecházení komunikace, zastavení
provozu a upozornění dětí na možná
nebezpečí.

(tom) Na radnici si převzali ceny výherci soutěže o nejhezčí rozkvetlé okénko a balkon. Gratulujeme
a zároveň děkujeme všem, kteří se snaží město dělat krásnějším.

Nově třídíme i hliníkové obaly
Po dohodě s firmou zajišťující likvidaci separovaného odpadu mohou třídit
občané Dobřan, Vodního Újezdu a Šlovic také hliníkové obaly od nápojů (plechovky od piva, limonád, energetických nápojů). Vhazovat je mohou společně s plasty do žlutých kontejnerů. Bližší informace, jaké komodity je do nich
možno vkládat, budou nalepeny v brzké době na těchto nádobách.
Další novinkou je i rozšíření kapacity pro sběr šatstva. Jak již jsme vás
informovali, od září letošního roku jsme navázali spolupráci se společností
TextilEco, a. s., ohledně sběru textilií a vytipovali tři stanoviště v našem městě, na které jsme
nové kontejnery umístili. Nádoby jsou velmi využívané a často rychle naplněné, proto v průběhu
listopadu budou přidány další dvě. Nové kontejnery naleznou občané u školní jídelny a ZUŠ vedle
původních nádob.
Martina Jacková, MěÚ Dobřany

Skládka Vysoká rozšiřuje počet služeb
občanům
Mimo příjmu odpadů do řízené skládky a bioodpadů do kompostárny začala vyrábět a od září
2019 také prodávat „Dobřanský kompost I“ jako organické hnojivo, které je registrované Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským podle zákona 156/1998 Sb., o hnojivech
pod číslem rozhodnutí 4922.
Dobřanský kompost je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek
a odpadů obsahujících rozložitelné organické látky a rostlinné živiny. Dodávají se jím do půdy
mikroorganismy a základní živiny. Kompost zlepšuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti
půdy, čímž pozitivně ovlivňuje její úrodnost a schopnost zadržet vláhu.
Nabízíme velmi kvalitní produkt vhodný jak pro domácí, tak zemědělské použití. Používá se ke
hnojení při zřizování a výsadbě zeleně, dále také ke hnojení zemědělských pozemků. V porovnání
s produkty dostupnými v hobby marketech je cena kompostu vyrobeného na skládce Vysoká výrazně nižší (cca 10 %). Jedním z důvodů takto nízké ceny je fakt, že je kompost nabízen jako volně
ložený pro nakládku jak do pytlů, tak také do přívěsných vozíků či kárek. Nakládku lze provést
svépomocí, případně po domluvě za pomoci zaměstnanců skládky (např. kolovým nakladačem).
Občanům obce Dobřany po předložení občanského průkazu poskytneme zaváděcí cenu na množství obvyklé pro osobní potřebu.
V případě dotazů a dalších informací volejte na tel. číslo 493 647 490.
Ing. Vítězslav Kačic
technický náměstek SZ Čechy

Forma pracovního poměru:
• dohoda o provedení práce

Termín nástupu:
• dle dohody
• odměna dle platových tarifů ve VS

Bližší informace:
Ing. Petr Brandl, tajemník MěÚ Dobřany
tel.: 377 195 841

Informace k dislokovanému
pracovišti v Dobřanech –
Úřad práce ČR, KoP PJ
Od 1. 1. 2020 dojde ke změně vyřizová-

ní nepojistných sociálních dávek na dislo-

kovaném pracovišti v Dobřanech. Od uvedeného data bude možné žádosti o dávky

(státní sociální podpora, hmotná nouze,
příspěvek na péči, dávky osobám zdravotně postiženým) podat na dislokovaném

pracovišti v Plzni (Klatovská 2848/200e,
Plzeň), Stodu (Sokolovská 566, Stod) či

v Přešticích (Husova 760 a Palackého 460,
Přeštice), jak bude klientům nejlépe vyho-

vovat. Tímto chce ÚP ČR i nadále zajistit
poskytovaný komfort.

Vyřizování bude průběžně probíhat na

příslušných dislokovaných pracovištích
podle místa trvalého pobytu žadatele.

Doplňování tiskopisů na všechny agen-

dy nepojistných sociálních dávek bude
Úřadem práce ČR zajišťováno na Měst-

ském úřadě v Dobřanech po domluvě se
sociální pracovnicí města Dobřany.

Ing. Anna Kadlec Valentová, ředitelka
KoP PJ, Úřad práce ČR
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Rozhovor s Olgou Kapitánovou
V listopadových Dobřanských listech přinášíme rozhovor s bývalou učitelkou a posledních sedm let před odchodem do důchodu ředitelkou ZŠ Dobřany,
dlouholetou členkou zastupitelstva města Dobřany i redaktorkou Dobřanských novin, zakládající a aktivní členkou pěveckého sboru P.U.D.U., studentkou
University 3. věku a věčnou studentkou francouzštiny, nezdolnou optimistkou, která se i přes mnohá zklamání stále živě zajímá o politické dění ve světě
i v Dobřanech, Olgou Kapitánovou.
davků OF. V Plzni se zaplnilo náměstí – byli tam studenti s učiteli středních škol, zaměstnanci úřadů i obchodů - a hlasitě byli uvítáni i škodováci,
aby bylo vidět, že to všechno není jen záležitost malé skupiny občanů, ale
že i pracovníci dělnických profesí s požadavky na změny ve státě souhlasí. Já jsem tam byla s žáky našeho učiliště, naše starší dcera jako studentka. Můj muž tehdy pracoval v CHKZ a i tam se účastnil manifestační
stávky. Ještě jedna osobní vzpomínka – naše mladší dcera Pavla pracovala
jako učitelka Mateřské školy v Dobřanech, a protože by se těžko mohla
účastnit stávky, alespoň symbolicky dětem zazpívala státní hymnu a s kytarou několik písniček Karla Kryla.

Co se Vám vybaví, když se řekne listopad 1989?
V první řadě začátek převratných událostí, které ovlivnily naše životy,
pak také hodně nevlídné a studené počasí, které nás ovšem neodradilo
od účasti na manifestacích v Plzni na náměstí v posledním listopadovém
týdnu toho roku.

Můžete, prosím, krátce shrnout události onoho období? Účastnila jste se akcí v Plzni, nebo dokonce i v Praze? Jaká byla atmosféra
mezi lidmi?
Tak to bude dost obtížné, protože ty události se na nás valily jako lavina – a bylo jich tolik, že shrnout je krátce bude problém. No, pokusím se,
ale po 30 letech si určitě na všechno podstatné nevzpomenu.
17. listopadu večer jsme se z Hlasu Ameriky dozvěděli o brutálním zásahu policie proti povolené demonstraci studentů u příležitosti Mezinárodního dne studentstva. Mnoho zraněných studentů, řada jich skončila
i v nemocnici – a prosím, nevěřte těm, kteří teď začínají účelově tvrdit,
že to nebylo až tak hrozné – existuje mnoho svědectví přímých účastníků této demonstrace, kteří tu brutalitu zažili na vlastní kůži. A to vše jen
proto, že studenti hlasitě požadovali svobodu, demokracii a odstoupení
stávajícího vedení státu. K požadavkům studentů se připojili herci pražských divadel, kteří přerušili představení, aby diváky informovali o této
události – a to už se začalo uvažovat o stávce v divadlech i na vysokých
školách a o proměně jevišť divadel na místa, kde bude probíhat veřejná
diskuse o neudržitelnosti stávajícího komunistického systému, který na
samozřejmé požadavky lidí reaguje brutalitou. Byli jsme tehdy už jednou
z posledních zemí střední a východní Evropy, kde proces demokratizace
neproběhl a kde se komunisté zuby nehty drželi u moci. Ale pak to už
šlo rychle – v dalších dnech se začali shromažďovat občané na náměstích
velkých měst, v Praze to už byly statisíce – a nebyli to jen herci nebo studenti, byli to lidé všech povolání, kteří si uvědomili, že už dál nechtějí žít
v nesvobodném státě. Bylo založeno Občanské fórum, které manifestace
organizovalo a které postupně vznikalo i v dalších městech. Já jsem v té
době učila v Plzni na SOU pro kuchaře a číšníky a všech manifestací, které
se konaly každý den i v Plzni, se naše rodina aktivně účastnila – plzeňské
náměstí bylo plné, zvonili jsme klíči – jako symbol posledního zvonění
pro komunistickou moc a provolávali základní požadavky těch dnů – svobodu, demokracii, svobodné volby, odstoupení stávajícího vedení státu.
Bylo fascinující, jak byli lidé tehdy jednotní, nadšení a plni naděje a očekávání.
27. listopadu se ve 12 hodin v celé republice rozezněly sirény a zvony
– začala dvouhodinová manifestační stávka na podporu základních poža-
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A co Dobřany? Jeden pán mi na podobnou otázku odpověděl:
„V Dobřanech se toho moc nedělo, lidé se báli a ještě začátkem prosince nevěřili!“ Jak to vidíte Vy?
Já to vidím jinak. Jednak spousta lidí z Dobřan jezdila na manifestace do Plzně – ale hlavně, mnoho se toho dělo uvnitř škol a institucí.
V ZŠ Dobřany i v obou MŠ v Dobřanech vznikla hned v prvních dnech po
17. listopadu občanská fóra učitelů, která se po několika dnech propojila
s ostatními z okresu Plzeň–jih, s dětmi ve škole si o vzniklé situaci učitelé
povídali a snažili se jim vše vysvětlovat. V CHKZ vzniklo také velmi brzo
OF, a jak jsem už říkala, i tam proběhla manifestační stávka. A že se lidé
báli? Já jsem to vnímala tak, že když komunisté viděli, že protesty lidí
jsou opravdu masové a že se v Praze odehrávají naprosto zlomové události, jako např. vyškrtnutí článku o vedoucí úloze KSČ ve státě z Ústavy,
že se předseda vlády Adamec domlouvá s Václavem Havlem atd., začali
se bát o své nedotknutelné pozice. Tady v Dobřanech bylo OF založeno
na počátku prosince v „Liďáku“, scházeli jsme se několikrát i v místním
kině a příznivců stále přibývalo. Vyvrcholením událostí roku 1989 byla
připravovaná volba nového prezidenta republiky – 28. 12. v Plzni velká manifestace na podporu zvolení Václava Havla prezidentem – a pak
29. 12. jeho skutečné zvolení, obě naše dcery si to v Praze nenechaly ujít.
První svobodné komunální volby proběhly v listopadu 1990, jak
jste se na ně připravovali? Vy jste byla „jedničkou“ na kandidátce
Občanského fóra – bylo těžké najít dalších 24 lidí, kteří sdíleli Vaše
názory a nebáli se veřejně vystoupit?
No, tady bych asi předeslala, že už od jara 1990 jsme dost aktivně komunikovali s tehdejším národním výborem. Už v březnu u příležitosti
narozenin T. G. Masaryka bylo přejmenováno dobřanské náměstí a taky
v březnu jsme byli kooptováni do zastupitelstva – já jsem se za OF stala dokonce předsedkyní školské komise. Pravidelně jsme také vysílali
v městském rozhlase a někdy po prázdninách jsme pořádali „kulaté stoly“
s dalšími stranami, které obnovily svou činnost a chtěly se komunálních
voleb rovněž zúčastnit. A jak bylo těžké sehnat lidi na kandidátku? To
bylo opravdu těžké, mám pocit, že to tak bude i nadále, protože ta ochota
něco dělat aktivně pro město nebyla nikdy a myslím, že není ani dnes příliš velká – co si budeme povídat, jednodušší je na všechno nadávat, než se
té práce aktivně účastnit. A ještě k těm komunálním volbám – potěšující
bylo, že účast v nich byla hodně velká, tuším, že dokonce kolem 80 %.
Jejich výsledek ovšem ukázal, že jsme byli naprosto nezkušení a i trochu
naivní při vyjednávání s ostatními stranami – podrobnosti si už nepamatuji, vím jen, že OF skončilo na druhém místě – první byla taková „umělá“
koalice tří dost nesourodých stran, zjevně utvořená proti vítězství OF.
Také se ukázalo to, co platí dodnes – že v komunálních volbách jde hlavně
o jednotlivé osobnosti a ne tolik o tu „velkou“ politiku.

Téma měsíce: Šedé Dobřany
A teď trochu z jiného soudku… Historie obecního zpravodaje je
poměrně pestrá – zpravodaj, noviny, občasník, čtvrtletník… Vím, že
opravdu pravidelně vychází Dobřanské noviny od roku 1995, kdy
jste se stala jejich odpovědnou redaktorkou. Bylo těžké prosadit vydávání novin? A jak byla tvorba novin obtížná?
Jak jste sama naznačila, existovaly tady různé pokusy o založení místních novin. Prosadit tu ideu nebylo těžké, problém byl s praktickou realizací – financování, technické provedení, tiskárna – ale na jednom z předních míst bych jmenovala vytvoření autorského týmu, který by dokázal
pravidelně noviny zaplnit články, které by byly informativní, ale zároveň
čtivé a pro lidi zajímavé – a na tom to vždycky nějak ztroskotalo. Protože
jsem v těch devadesátých letech byla maximálně pracovně vytížená (vedení školy, rada města), ani si nevzpomínám, jak dlouho jsem byla schopná pro Dobřanské noviny pracovat – myslím si, že ne příliš dlouho. Ale
omlouvám se, opravdu si to nepamatuji.

Jak víte, jsem v současné době zodpovědná za Dobřanské listy.
Zajímal by mě Váš názor na jejich úroveň – zda splňují alespoň do
určité míry ta Vámi vyjmenovaná hlediska – informační stránku,
přehlednost, čtivost atd.
Nechci Vás přechválit, ale je na první pohled jasné, že Dobřanské listy
proti prvním pokusům o jejich vydávání udělaly velký krok kupředu. Jsou
pestré, o všem zásadním informují, jsou tam i kvalitní fotografie. Zejména
musím ocenit to, že od samého počátku má v novinách místo i opozice, což
není ve všech městech tak samozřejmé. Občas jsou některé články příliš
dlouhé a tím pádem podle mých zkušeností odsouzené k tomu, že je občané
vůbec nebudou číst, zvlášť, jsou-li na nějaké méně populární téma a psané
složitým nebo odborným stylem. Ráda DL čtu, těším se vždy na nové číslo.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví do dalších let. Jaroslava Umnerová
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Kde se mluví a píše o Dobřanech
(red) Velkou pozornost tištěných, rozhlasových i televizních médií vzbudila v říjnu dvě
témata...
Prvním z nich je boj s kůrovcem v dobřanských lesích.
Zdroj: ČTK

Dobřanské lesy, jež
léta přinášely zisk,
skončí v rekordní
ztrátě
Dobřany (Plzeňsko) 30. září (ČTK) - Dobřanské městské lesy, které léta přinášely
šestitisícovým Dobřanům do kasy roční
zisk v milionech korun, skončí letos vinou
kůrovce v rekordní ztrátě. Situace je tristní, kůrovec žere lesy ve velkém, řekla ČTK
místostarostka Lenka Tomanová (Aktivní
Dobřany). Město, které vlastní 630 hektarů lesních porostů, přitom letos počítá
s historicky nejvyšší těžbou. Podle radnice
bude navíc příští rok ještě horší než ten
letošní.
Podle starosty Martina Sobotky (Aktivní
Dobřany) bývaly městské lesy v zisku kolem
dvou milionů korun. „Rozpočet na letošek
byl postaven na kladnou nulu, tedy na plus
3 000 korun. Ale teď přijímáme rozpočtové
opatření, protože víme, že budeme mít schodek 3,3 milionu, což je ohromné číslo. Nikdy
nebylo takové,“ řekl.
„Každý rok máme vytěžit optimálně
3 500 kubíků dřeva, letos to bude kolem
5 000," uvedla Tomanová. Dobřany zatím nejsou zařazeny v červených zónách, které mají
prodlouženou lhůtu pro zalesnění a zajištění
porostů. Musí tak podle zákona zalesnit vytěžené plochy do dvou let." A to ještě očekáváme, že příští rok to bude horší, protože lokality, které už jsou v republice v červené zóně,
jsou na tom opravdu špatně, ale nás to ještě
čeká," řekla.
Podle ní je problém dřevo udat. Zisk z jeho
prodeje nepokryje ani náklady na zalesnění.
Problémem je také nedostatek listnatých sazenic, které navíc zdražují. Správci a vlastníci podle Tomanové nechtějí moc sázet smrk,
a tak školky mají přebytek smrkových sazenic, které nejde rychle obměnit.
„Zároveň je málo lidí na práci v lesích. Takže si různě najímáme i agentury se zahraničními pracovníky. Jim na té práci ale tolik nezáleží," uvedla Tomanová. Podle ní je nejlepší,
když má město pracovníka, který je s místem
svázaný a má ho rád. Podle Sobotky se také
množí výpovědi správců lesa. „Například
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v Holýšově, kde řekl, že za těchto podmínek
není schopný dostát smlouvy a platit nájem.
Takže se to asi bude muset město učit samo,"
uvedl. Dobřany mají svého hajného a odbornost vykonává lesní hospodář na částečný
úvazek podle příkazní smlouvy.
„Dobřany nechtějí dřevo prodávat za nízké ceny na trhu, a proto ho nabízejí místním
za 345 korun za prostorový metr. Je složené
u cest. Člověk si po dohodě s hajným přijede,
naloží dřevo a odveze si ho. Ale když je dřeva
hodně, tak je málo aut na odvoz,“ řekla Tomanová.

ZAK TV 10. 10. 2019
Druhým, mnohem pozitivnějším, je otevření
Vědeckotechnického parku firmy Comtes FHT,
které se konalo za přítomnosti zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, Plzeňského kraje
i vedení města Dobřany.

Firma se zabývá především výzkumem
a vývojem kovových materiálů. Vědecké pracoviště sídlí ve třech nových budovách v těsném sousedství současných výzkumných a laboratorních prostor.
K dispozici v něm je v současnosti dalších
více než 1 400 metrů čtverečních pronajímatelných ploch v podobě výrobních prostor
a kanceláří. Stavby vyrostly v prostorách, které původně patřily městu Dobřany.
„Rádi jsme na to prodali pozemek, který
jsme si drželi pro zvláště dobré účely, a tento
nám přišel přesně takový. Comtes je výborný
soused, zástupci firmy se nechovají jako vědátoři, které nezajímá, co se děje za plotem. Hledí i na dění ve městě. Ve spolupráci s firmou
jsme v jejím areálu za velmi výhodných ekonomických podmínek pro město vybudovali
další školku. Firma například také podporuje
místní kroužek robotiky,“ okomentoval projekt dobřanský starosta Martin Sobotka.
Toho těší i fakt, že nejde o žádnou montovnu, ale o výzkumné pracoviště. „Počet zaměstnanců vzrostl o desítky. Jedná se o kvalitní
práci v perspektivním oboru, který nereaguje
na výkyvy a krize. Není to žádný neoblíbený
zaměstnavatel,“ dodal starosta.

Zdroj: Ladislav Vaindl

Vědci získali
v Dobřanech moderní
zázemí, v areálu
funguje i mateřinka
V Dobřanech na Plzeňsku začal fungovat nový vědeckotechnický park. Působí
v něm start-upy, fungují tam moderní laboratoře, 3D tiskárny, dobíjecí stanice pro
elektromobily, ale i mateřská škola. V oblasti zatím pracuje dvacet vysoce kvalifikovaných pracovníků, časem jejich počet
přesáhne osmdesátku.
„Aktuálně ve vědeckotechnickém parku
působí například svářečská škola. Ze start
-upů pak vývojáři zaměřující se na čištění
povrchu materiálů mobilním laserem nebo
na vývoj kompresorů pro železniční vozidla.
Zázemí zde má také několik sdružení a Klastr
Mechatronik, zaměřující se kromě jiného
na robotická pracoviště,“ uvedl Libor Kraus
předseda představenstva a jeden ze spolumajitelů provozovatele areálu, společnosti
Comtes FHT.

Multifunkční sál využívají i místní
spolky a organizace
Projekt dá postupně práci více než osmdesáti vysoce kvalifikovaným pracovníkům. Momentálně jich zde působí přes dvacet.
„Náš VTP se bude jednoznačně věnovat
činnostem s vysokou mírou přidané hodnoty
zaměřeným na inovace, patenty či nové technologie. To znamená prakticky uplatnitelné
výsledky výzkumu a vývoje v průmyslové výrobě,“ sděluje Libor Kraus.
V areálu vznikl i multifunkční sál s kapacitou zhruba 150 míst, kde se budou odehrávat
odborné konference, a už nyní jej využívají
i místní spolky a organizace.
Například základní umělecká škola tady
pořádá koncerty. V prostorách si také mohou
zaměstnanci zahrát například badminton
nebo zacvičit aerobic.
Příprava projektu trvala téměř čtyři roky,
stavba za 171 milionů začala v květnu roku
2017.

Paměť domova / Kultura

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)

Vlčí máky kvetou
i letos na podzim!

V předchozím díle popisuje pan Zymák své zážitky z vojenské služby u „pétépáků“ v Bílině a Ruzyně,
poddůstojnickou šikanu a nemožnost domoci se zdravotní péče.

„Je na nás, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.“

Díl 18.

Všechno nabralo tempo, musel jsem ještě
v Bílině složit přísahu, vyřídily se formality se šatstvem, protože jsem neměl civilní
oblek, a tak jsem domů odjel ve vojenském,
které jsem pak posílal výměnou k praporu do
Bíliny. Ta rychlost mně byla podezřelá, bylo
zřejmé, že se mě chtějí rychle zbavit. Na marodce jsem oznámil novou situaci, mého souseda jsem se ptal, kdy on půjde domů. Jeho
odpověď mne šokovala. „Mám za sebou už
40 měsíců a pořád čekám, kdy budu uznán za
politicky převychovaného.“ Pocházel od Nitry z velké zemědělské usedlosti, kterou držel
jejich rod už několikátou generaci, souvislost
tedy byla zřejmá.
V nočním vlaku jsem se těšil na Lídu a rodiče a snažil se nemyslet na výsledky první
kontroly na plicním oddělení, která mne čeká.
Ta nezaznamenala nic neobvyklého, vše se
vrátilo do starých kolejí. Rovněž v práci bylo
moje místo ještě volné. Až za půlroku mně
spolupracovníci řekli, že jsem svým vzhledem neudělal na ně dobrý dojem, všichni si
mysleli, že skončím opět někde na léčení.
V únoru 1954 jsem absolvoval od podniku
čtrnáctidenní kurz pro konstruktéry v Konstantinových Lázních, kde jsem se dával trochu dohromady, zejména tělesně i psychicky.
Užíval jsem si nekonfliktního výhledu na příští dny s pevným programem a žádnou vynucenou improvizací, s dobrým stravováním,

ignoroval jsem veškeré dobrovolné vycházky
a byl jsem rád, že jsem v teple a mám zajištěno jídlo. A neustále jsem si uvědomoval svou
zdravotní situaci, i když další výhled byl pro
mne zatím nejasný. Ale toto klidové období
muselo pro mne jednou skončit.
Na podzim 1954 jsem opět dostal vojenské předvolání, už po sedmé, skončil jsem
opět u okresní vojenské správy v Klatovech
s jediným bodem programu – odvod. Služba
vyvolávala jménem jednotlivé brance a ti pak
odcházeli před odvodní komisi. Nebyl jsem
v nejlepší kondici, protože mně v září umřel
můj tatínek v relativně mladém věku.
Když jsem konečně přišel na řadu, byli
v místnosti už jen dva důstojníci z Okresního vojenského velitelství a já. Ten mladší důstojník povídá tomu staršímu s poukazem na
mne jen tato tři slova: „To je on!“ V místnosti
už nepadlo ani slovo. Podepsal jsem převzetí
modré knížky „Průkazu o osvobození od vojenské povinnosti“ a byl jsem vymazán z vojenské evidence, tentokrát to bylo definitivní.
V duchu jsem se omluvil lékaři z vojenské
nemocnice ve Strašnicích, který dodržel své
přesvědčení o úrovni OVS Klatovy a nenechal
si to pro sebe. Blahý pocit mne pak doprovázel i ve vlaku. Vojenské období bylo pro mne
sice krátké, ale vzpomínat na něj nebudu
v dobrém.

Už pátým rokem pořádá v listopadu nezisková společnost Post Bellum (www.postbellum.cz) veřejnou sbírku ke Dni válečných
veteránů. Tento svátek se slaví 11. 11. po celém světě, především v anglosaských zemích.
Lidé z Post Bellum se snaží, aby více zakořenil
i u nás. Abychom si (alespoň) jednou za rok
připomněli ty, kteří bojovali na bojištích druhé
světové války, aktivně se postavili komunismu
v tzv. třetím odboji nebo v době nedávné sloužili např. na misích v bývalé Jugoslávii. Chceme, aby se na jejich příběhy nezapomnělo.
Každý, kdo si během sbírkových dní od
1. do 14. listopadu 2019 pořídí symbol tohoto dne – květ vlčího máku, přispěje do sbírky.
Díky získaným penězům budou dokumentaristé Paměti národa (www.pametnaroda.cz)
natáčet a uchovávat další vzpomínky válečných veteránů a lidí, kteří bojovali za svobodu
a demokracii, za svobodné Československo.
Přispět se dá velmi jednoduše on-line přes
web www.denveteranu.cz, nebo na sbírkových
místech, kterých loni bylo po celé ČR více než
360. V průběhu listopadu můžete přispět také
v Městském kulturním středisku Dobřany.
Seznam všech sbírkových míst najdete na
www.denveteranu.cz.

Den otevřených turistických infocenter
Ve čtvrtek 24. října 2019 jsme se připojili ke Dni otevřených
turistických infocenter, pořádanému v rámci Světového dne pro
rozvoj informací. Tento den zdarma probíhaly komentované prohlídky kostela sv. Víta a ve spolupráci s Koinonií Jan Křtitel také
komentované prohlídky kostela sv. Mikuláše. Tímto velmi děkujeme Koinonii Jan Křtitel za spolupráci. Po celý den byly návštěvníkům našeho infocentra rozdávány drobné dárky a podáváno
malé občerstvení. Důležitým okamžikem akce byl křest hledačky
„Za jezevcem na Martiňák“, která vznikla ve spolupráci Městského kulturního střediska a Základní školy v Dobřanech. Letáčky
hledačky jsou k dispozici v našem infocentru, na webových stránkách MKS Dobřany www.kacko.cz a na stránkách města Dobřany
www.dobrany.cz. Slavnostního křtu se zúčastnily děti z Dětského
klubu při ZŠ Dobřany. Za správné vyluštění hledačky čeká na návštěvníky v infocentru drobná odměna. Nejvzdálenější zahraniční host byl ze Spolkové republiky Německo a v rámci České republiky se k nám přijeli podívat návštěvníci z Teplé. Těší nás, že celý den proběhl ve
velmi příjemné atmosféře, a s radostí budeme naše služby poskytovat v průběhu celého roku.
Eva Špísová, MKS Dobřany

www.dobrany.cz
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DĚTI
ŽIŽKOVÁ Helena: Přece to nevzdáš
Veselá Klárka se jednoho letního dne ocitne
v nemocnici s vážnou chorobou. Snaží se nepropadnout smutku a v tom jí pomáhá Anička,
která je s ní na pokoji. Jednou se jí zdá o kamarádu Martinovi. Později zjistí, že ho ve skutečnosti srazilo auto a on leží ve stejné nemocnici
na „jipce“. Pomáhá mu k uzdravení. Její pomoc
však není obyčejná. Podaří se Klárce zachránit
kamaráda?

WALLIMAN Dominic: Hranice vesmíru
Profesor Astrokocour má titul skoro ze všech
vědních oborů. Je to nejchytřejší kočka, jakou
kdy potkáte. V této knize vám vysvětlí všechno možné o naší hvězdě, naší planetě, galaxii
i vesmíru. Nedá si pokoj, dokud to neprobere
správně vědecky a přitom zábavně.
HAMANOVÁ Naďa:
Pohádky dědečka Aloise z Pecky
Je bezva, když máte někoho, kdo umí vyprávět
pohádky. A děda Alois je v tom extra třída. Co
ten toho zná. Co všechno nám vypravoval, si
můžete přečíst i vy.

ZEMANOVÁ Lenka: Výři nesýčkují
Zábavné příběhy s vyjmenovanými slovy.
Osm veselých povídek, které vždy obsahují
všechna vyjmenovaná slova a různé „zapeklité výrazy“, nebo slova stejně či podobně znějící (př. syrový, sýrový, sírový). Knihu ocení
všichni, kdo „bojují“ s touto záludností češtiny.
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
RUIZ Don Miguel: Čtyři dohody
Kniha moudrosti starých Toltéků.
Praktický průvodce osobní svobodou. Kniha
je mapou cesty k osvícení, svobodě a inspirací
s mnoha úžasnými poučeními.

Marmelády
Domácí delikatesy. Skvělý výběr neodolatelných receptů pro domácí výrobu džemů, marmelád a zavařenin.
ABELOVÁ Barbara: Já nevím
Thriller
Obyčejný den a zdánlivě obyčejné osudy lidí,
které spolu souvisí víc, než by se mohlo zdát.

Hlavní hrdinka příběhu, malá Ema, se ztratí
během výletu školky v lese. Po hrůzostrašné
hodině strachu se holčička najde, ale co její
učitelka? Zůstala v lese. Ema opakuje jediné:
„Já nevím.“ Je to ale pravda?

GROEN Hendrik: Žít a nechat žít
Humorný román
Svůj život si představoval jinak. Fádní bezdětné manželství ho příliš netěší. Místo výletů
tráví hodiny v dopravních zácpách. Středobodem týdne jsou pro něj páteční odpoledne,
která tráví na golfu. Když jednoho dne dostane výpověď a k tomu pořádné odstupné, je to
jedinečná příležitost začít žít úplně jinak. Nebude to ale úplně jednoduché.

Kultura

Posvícení

Hledáte tip na vhodný
dárek?
Svým blízkým můžete v infocentru zakoupit
dárkový poukaz do kina Káčko v Dobřanech.
Cena dárkového poukazu je 130 Kč, poukaz je
možné využít na 2D filmovou projekci podle
vlastního výběru v kině Káčko. Platnost dárkového poukazu je 6 měsíců od data vystavení.

POUKÁZKA DO KINA JAKO DÁREK
Dárkové poukázky na 2D filmové projekce v kině
Káčko můžete zakoupit v Městském kulturním
středisku Dobřany na náměstí T.G.M. 5.
Výměnou za tuto poukázku dostanete na pokladně
kina nebo v Městském kulturním středisku Dobřany
vstupenku do sálu zdarma.

kino - diva 2D
dlo - kong
reso

resový sál

dlo - kong

kino - diva

DÁRKOV

na

Poukázka

platí pro

1 osobu.

KA

vé představ

Poukázka

ení dle vlas
tního výbě

platí pro

r
a platnos zo
ti:v

ru

1 osobu.

vz
or

nosti:
Doba plat

Rok se s rokem sešel, a tak jsme na náměstí opět oslavili říjnový svátek svatého Havla posvícením a jarmarkem. Letos jsme posvícení oděli do růžové barvy na podporu organizace Mamma
Help, se kterou již nějaký čas spolupracujeme a která v letošním roce slaví 20. výročí svého působení. Stejně jako vloni přijali do Dobřan pozvání tvůrci, řemeslníci a umělci téměř z celé republiky,
nechyběli ani zástupci chráněných dílen z Meclova, Domažlic, Zbůchu a Stodu. Nabídka prodejců byla bohatá, pestrý byl i výběr dobrot a občerstvení, zkrátka nepřišly ani děti. Mimo jiné pro
ně dopoledne sehráli pohádku ochotníci z Ostrova, kteří s úspěchem zahráli večer pro dospělé
v Káčku. Celé posvícení skvěle hudebně doplnily hudební kapely KusBlues a Štreka staropražská.
Přímo pod pódiem jim báječně sekundovaly Dobřanské bábinky, které svými vystoupeními podpořily Mamma Help. Přispět na prevenci rakoviny prsu nebo na podporu žen, které se s rakovinou
prsu potýkají nebo potýkaly, využili mnozí návštěvníci posvícení i prodejci jarmarku. Všem za to
patří veliké díky. Dovolily jsme si také přispět, akce Udělej uzel a nezapomeň na prevenci vynesla
téměř 1000,- korun. Děkujeme všem, kteří se alespoň na chvíli „stavili“ a nechali na sebe dýchnout
milou a přátelskou atmosféru celého posvícení. Poděkování patří i těm, kteří přidali ruku k dílu
a pomohli s přípravou a organizací či se jakkoliv na posvícení podíleli. Za rok opět na viděnou!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

130 Kč
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www.kacko.cz

V prodeji máme také dárkové poukazy na
divadelní představení, které se uskuteční
6. února 2020 v kině Káčko. Jedná se o detektivní komedii s Martinem Stránským „Enigmatické variace aneb láska až za hrob“. Cena
vstupenky nebo dárkového poukazu na toto
představení je 350 Kč.
Další možností, jak udělat někomu radost,
je nákup dárkového balení vstupenek na Reprezentační ples města Dobřany, který se
koná 22. února 2020 v Parkhotelu v Plzni.
V infocentru také nabízíme dárkové poukazy na taneční kurz, jenž předchází Reprezentačnímu plesu.
Připomínám, že v informačním centru prodáváme také vstupenky do kina Káčko nebo
vstupenky z portálů Ticket art, Ticketportal,
Ticketstream nebo Plzeňská vstupenka. Vstupenky z těchto portálů nemusíte mít rezervované, můžete je zakoupit přímo na místě dle
vlastního výběru. Platit lze hotově nebo kartou.
Pravidelně organizujeme autobusové zájezdy na muzikály do Prahy. Začátkem listopadu
jsme byli na novém muzikálu Tarzan v divadle Hybernia v Praze. Na jaro ale připravujeme další zájezd, proto doporučuji sledovat
Dobřanské listy, informační vývěsky ve městě
a naše webové stránky www.kacko.cz.
Eva Špísová, MKS Dobřany

Poděkování za
poctivost
(red) V den státního svátku oslavujícího vznik samostatného československého státu se již tradičně
v Dobřanech koná průvod se světýlky. Nejinak tomu bylo i letos. Přesto byla akce tentokrát něčím
výjimečná... Klub vojenské historie, který je hlavním aktérem pietního aktu, obdržel při této příležitosti z rukou starosty města p. Martina Sobotky stuhu k praporu, jenž byl slavnostně rozvinut
přesně před rokem.

Dne 23. září při cestě na poštu jsem ztratil
peněženku. Nalezla ji paní Jacková st., která
ji vrátila. Když jsem děkoval, skromně řekla:
„To by přece udělal každý.“ Myslíte si to také?
Já NE. Nešlo vůbec o sumu v peněžence, ale
o CHARAKTER. Vřelý dík.
Štych Josef, Dobřany, Loudů 1022.

www.dobrany.cz
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Tvoříme kulturu
Pomozte nám se sestavením kalendáře akcí
na rok 2020. Jedná se o kalendář kulturních,
společenských a sportovních událostí na rok
2020 pořádaných v Dobřanech, Šlovicích
a Vodním Újezdu. Občanům i návštěvníkům
shrneme termíny akcí a současně můžeme
lépe informovat o kulturním a společenském
dění. Elektronickou verzi kalendáře zveřejníme na www.kacko.cz a tištěná, v průběhu
roku několikrát aktualizovaná verze bude
k dispozici v našem informačním centru.
Rádi bychom touto cestou vyzvali všechny
organizace, spolky, školy, fyzické i právnické
osoby, které pořádají akce na území města
Dobřany, aby využily této příležitosti a zaslaly informace k připravovaným akcím ideálně
spolu s fotografií (ilustrační nebo z loňského
ročníku) elektronicky na e-mail kultura@
dobrany.cz nejpozději do 2. prosince 2019
(předmět e-mailu: Kulturní kalendář 2020
– DOBŘANY).
Děkujeme a těšíme se na vaše příspěvky.
Jaroslava Umnerová
ředitelka MKS Dobřany

Nebe nebo peklo?
Za poslední tři čtyři roky byl kulturní kalendář rozšířen o řadu akcí... O některých
z nich lze už dnes říct, že se staly jeho nedílnou součástí a jejich kvalita stále stoupá.
Občas se však také stane, že pořadatel vyhodnotí svoji několik let opakující se akci jako
neefektivní a od jejího pořádání upustí. Ano,
i několik takových za poslední tři roky bylo...
Pokud k nám do kulturního střediska někdo zavítá s nápadem či podnětem, vždy si
ho rády vyslechneme, prodiskutujeme možnosti, a pokud je to alespoň trochu možné,
podpoříme, nebo dokonce zorganizujeme její
zrod. Před podobnou výzvou právě v těchto
dnech stojíme, resp. finišujeme s přípravami. Vyslyšely jsme přání nejedné maminky
či tatínka a připravujeme mikulášskou akci.
V žádném případě nechceme konkurovat jiným subjektů, které ve městě na toto téma
nějaký program připravují, proto byl zvolen
termín, který nekoliduje s žádnou další akcí.
A oč se jedná? Pokusíme se o podvečer plný
zábavy pro děti a jejich rodiče. NEBE, PEKLO
MIKULÁŠ aneb Otvíráme peklo se uskuteční
v předvečer mikulášského večera, tedy 4. 12.
od 17 hodin v dobřanské jízdárně a celý tým
tvůrců je již teď velmi zvědavý, zda se akce zařadí do kalendáře i v roce 2020.
Jaroslava Umnerová
ředitelka MKS Dobřany
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V sobotu 28. září se na dobřanském náměstí konal další bleší trh. I když byl svátek, zavítala na
náměstí opět více než desítka prodejců a pěkná řádka nakupujících. Jako obvykle bylo k mání vše,
na co si jen vzpomenete - oblečení, hračky, doplňky do bytu a mnoho dalšího - a panovala příjemná
nálada. V letošním roce se jednalo o poslední bleší trh, na další se můžete těšit na jaře. Od příštího
roku pro vás pořadatel chystá novinku – bleší trhy se budou konat s větší četností. Přesné termíny se
včas dozvíte v Dobřanských listech. Těšíme se!
Fanynky dobřanských blešáků Hanka a Denisa

Kultura

Písňová soutěž
B. Martinů

(EŠ) První říjnový víkend začala druhá výstava na stromech v parku pod nádražím, kterou připravilo Městské kulturní středisko Dobřany. Výstava s názvem CENA KAKAA byla zahájena kakaovo-čokoládovým piknikem. K ochutnání byly nejen výrobky z kakaa, různé druhy čokolád, ale také
kakaové boby. Panely na stromech ukazují i temnou stránku při pěstování kakaa, například dětskou
práci a kácení deštných pralesů kvůli rozšiřování plantáží. Čtrnáct fotopanelů o pěstitelích kakaa
z Pobřeží slonoviny najdete v parku pod nádražím do 18. listopadu 2019.

Poděkování
V letech 1960–1969 jsme usedali do školních lavic na II. ZŠ v Dobřanech. Při letošním říjnovém
srazu po 50 letech jsme do školních prostor mohli opět nahlédnout.
Chtěla bych proto za všechny své bývalé spolužáky poděkovat zástupcům školy za jejich ochotu a vstřícnost. Poděkování patří také panu F. Winterovi, který nás ve svém vlastním volnu celou
školou provázel.						
Venuše Poláčková

V prázdninovém čísle DL jsme Vás informovali o tom, že bojujeme o vítězství „Nejlepší ZUŠ Plzeňského
kraje“. A dnes máme již výsledek. Všem zúčastněným děkujeme! Kolektiv učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Z XVII. ročníku písňové soutěže B. Martinů,
která proběhla ve dnech 18.–20. 10. 2019
v Praze, si Veronika Chamolová přivezla krásnou třetí cenu. Své síly poměřila s dalšími
26 děvčaty ve věku 14–16 let, a ač patřila k nejmladším soutěžícím této kategorie, porota její
výkon ocenila. Velmi dobře si také vedl Tomáš
Duchek, který v této významné a náročné soutěži postoupil do 2. kola… Oběma gratulujeme!
Magda Vozárová

Stodská nemocnice
omezuje z provozních
důvodů dětskou
pohotovost
Stodská nemocnice upravuje od 1. listopadu 2019 z provozních důvodů režim dětského oddělení. Do odvolání nebude poskytovat lékařskou pohotovostní službu pro děti
a dorost ve všední dny v době od 15:30 do
7:00 hodin a o víkendech. Zároveň omezí
hospitalizace dětských pacientů ve večerních
a nočních hodinách. Opatření se dotkne zhruba dvou až tří desítek dětských pacientů týdně. Omezení jsou dočasná. O zavedení standardního režimu budeme včas informovat.
Beze změn zůstává provoz novorozeneckého oddělení a tedy i porodnice. Chirurgické
ošetření dětí a dorostu bude nadále zajišťovat
chirurgická ambulance, která trvale funguje i v režimu pohotovostní služby sedm dní
v týdnu 24 hodin denně.
Více informací na www.stod.nemocnicepk.cz

www.dobrany.cz

|

15

Kultura

16

|

listopad 2019

Kultura

www.dobrany.cz

|

17
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Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci se ZŠ Dobřany, MŠ Dobřany, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
Spolkem Přátelé Koinonie a dalšími pořádá

Mikulášský
jarmark

Zveme Vás na

VÁNOČNÍ Dílnu sv. Josefa

Ať jsi velký nebo malý,
spolu nás to s dřevem baví!
ve čtvrtek 28. 11. 2019 od 15 do 19 hodin na dobřanské faře
Co nás čeká:
odborný výklad o dřevě
výroba zvířátek a vánočních ozdob (adventní a vánoční dekorace)
návštěva farního areálu
povídání si o zvířatech
občerstvení

Těšíme se na Vás!

1. prosince 2019 | náměstí T.G.M. Dobřany
13:30 Zahájení jarmarku
13:45 Pohádkový příběh Štědrý večer se zvířátky
3.A ZŠ Dobřany
14:15 Taneční a pohybové vystoupení
MŠ Dobřany – Loudů
15:00 Keltská kapela Dé Domhnaigh
při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
15:45 Pohádkový příběh Štědrý večer se zvířátky
3.A ZŠ Dobřany
15:45 Hudební vystoupení a Příběh o vánoční
hvězdě | Spolek Přátelé Koinonie
17:00

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromečku
za doprovodu dětského pěveckého sboru
Hvězdičky při ZŠ Dobřany

• prodej adventního, vánočního a dárkového zboží
• výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu
fondu Klíček

13:00–17:00

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO
DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

18
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dilnasvatehojosefa.cz
+420 736 415 438
posta@dilnasvatehojosefa.cz
Náměstí T. G. M.3, 334 41 Dobřany

Andělská výstava

Dobřanská galerie | MKS Dobřany, náměstí T.G.M. 5

Za podpory:

Kultura

Adventní a vánoční program
v Dobranech
2019
ˇ
 16. 11. | 1000 | klubovna Pionýrské skupiny Dobřany

 15. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše

Andělské tvoření

Adventní koncert
Soubor Vozembach a žáci literárně dramatického
oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

 19. 11. | 1600–1800 | fara – dílnička sv. Anežky

Adventní věnce

 17. 12. | 1600–1800 | fara – dílnička sv. Anežky

 26. 11. | 1500–1800 | 2. stupeň ZŠ Dobřany

Betlémky

Kavárna po škole – Mikulášské tvoření

 20. 12. | 1800 | kostel sv. Mikuláše

 28. 11. | 1500–1900 | fara – dílna sv. Josefa

Vánoční koncert
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany

Vánoční dílna

 1.–23. 12. | Dobřanská galerie

 22. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše

Andělská výstava

Adventní koncert
Jakub Jan Ryba – Česká mše vánoční

 1. 12. | 1330 | náměstí T.G.M.

 24. 12. | Pivnice Hájek–Hájková

Mikulášský jarmark a rozsvícení vánočního stromu

Degustace bramborového salátu

 4. 12. | 1700 | jízdárna Dobřany (Vančurova ul.)

 24. 12. | 1100 | dvůr ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Nebe, peklo Mikuláš aneb Otvíráme peklo

Živý Betlém

 7. 12. | 1500 | kino Káčko

 24. 12. | 1400 | kino Káčko

Mikulášská nadílka s pohádkou

Pohádka pod stromeček

 8. 12. | 1700 | kostel sv. Mikuláše

 24. 12. | kostel sv. Mikuláše

Adventní koncert
Malá vánoční hudba – Bach Meets Jazz

Půlnoční mše

dílničkA SV. AnEŽkY
Je určena dětem s rodiči či prarodiči.
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hodin.
Tvoříme převážně z přírodních materiálů
a na jaře se začneme více věnovat
zahradnickým dovednostem.
15. 10. 2019 – kytice z listí
19. 11. 2019 – adventní věnce
17. 12. 2019 – betlémky
21. 1. 2020 – sněhové vločky
18. 2. 2020 – přáníčka
17. 3. 2020 – květiny
21. 4. 2020 – mláďata
19. 5. 2020 – levandulové polštářky
16. 6. 2020 – pletení z pedigu
Ľudka Košudová: 730 588 580
dobrany@koinonia.cz
Náměstí T. G. M. 3, Dobřany

dílnA SV. joSEfA
Otevřena na dobřanské faře
po individuální domluvě
na níže uvedených kontaktech.
Učíme se pracovat se dřevem
a vyrábíme všechno možné.

Vánoční dílna:
28. 11. 2019 od 15 do 19 hodin
•odborný výklad o dřevě
•výroba zvířátek a vánočních ozdob
(adventní a vánoční dekorace)
•návštěva farního areálu
•povídání o zvířatech
•občerstvení
Miloš Kodýdek: 736 415 438
Lenka Šparglová: 733 741 190
www.dilnasvatehojosefa.cz
www.koinonia.cz

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve na

Andělské tvoření
tvoření vánočních dekorací a dárků
Koná se v sobotu 16. 11. 2019
od 10.00 hodin
v klubovně skupiny
(spolkový dům v bývalých kasárnách).

Vzhledem k zajištění potřebného množství materiálu se zájemci mohou hlásit u pí. Nejedlé do 10.11.2019
na tel.: 603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz.
Akce se koná za finančního přispění MKS Dobřany.

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřanská drakiáda 2019

Byla sobota 12. října. Počasí nám přálo, na obloze zářilo sluníčko, a dokonce i vítr foukal. Na
louce za starým mostem se konala stejně jako jiné roky drakiáda, kterou pořádala ve spolupráci
s MC Budulínek a MKS Dobřany místní pionýrská skupina. Zápis účastníků proběhl ve 13 hodin,
start byl naplánován na 14 hodin. Každý z 31 soutěžících dostlal své číslo a pomalu se připravoval
na start v kategoriích jako v minulých letech – tedy nejmenší, domácí, kupovaný drak, ten, který
vyletí nejvýš atd. Akce byla odstartována, děti i dospělí se rozběhli po louce a snažili se dostat draky nahoru. Nejmenšího draka měl Dominik Silovský, nejmenšího, který létal, Adélka Korotvičková
a první byl ve vzduchu drak Štěpána Davídka. Domácích draků se sešlo 6. Během drakiády pro děti
byly připraveny i doprovodné disciplíny, jako například jízda na koloběžce, hod na cíl a obrstopy.
Po vyhlášení výsledků a rozdání cen si děti mohly upéct buřty a nalít si limonádu. Na drakiádu
se přišel podívat i zástupce Plzeňského deníku, a tak jsme fotku z ní našli i na titulní stránce pondělního vydání. Věříme, že se všem zúčastněným akce líbila. Za spolupráci děkujeme těm, kteří se
na její přípravě a na průběhu ať již finančně, či technicky podíleli – MC Budulínek a Městskému
kulturnímu středisku. A tak nám nezbývá než se těšit na příští rok a další dobrou spolupráci.
Za Pionýrskou skupinu Dobřany Petra Mašková

V Klubu Echo to žije!
Nový školní rok zahájil Klubu Echo pro děti
a mládež účastí na akci První zvonění na biotopu Kotynka v Dobřanech. Pracovníci byli připraveni na stanovišti č. 10 s různými zábavnými aktivitami - slalom s míčem, obrázkový kvíz,
házení kroužků atd. Každý si tak mohl najít ty
aktivity, které mu byly zrovna blízké. Ke konci
měsíce se Klub Echo znovu přidal do celorepublikové kampaně Týden nízkoprahových
klubů, v rámci kterého otevřel své prostory
pro veřejnost a uspořádal zábavné odpoledne
s turnajem ve stolním fotbálku, vyráběním placek, hrami, promítáním filmu atd. Odpoledne
v klubu zaznamenalo velký zájem a všechny
aktivity tak probíhaly v příjemné atmosféře.
Každý měsíc připravují pracovníci také programy pro děti a mladé lidi, které obsahují jak
volnočasová, tak i preventivní témata. Pracovníci se při vytváření programů snaží reagovat
na to, co mladé lidi nejvíce zajímá. V září a říjnu
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se měsíční programy zaměřovaly na deskové
hry, hraní šipek, téma kým bychom chtěli být, až
budeme starší, fotografování přírody a také na
výrobu výtvorů, které byly společně vystaveny
v Městském kulturním středisku v Dobřanech.
Na stejném místě mohli zájemci zhlédnout i výstavu Zaostřeno na život, která ukazuje příběhy
mladých lidí z nízkoprahových zařízení.
Do konce roku chceme v nasazení pokračovat, proto pracovníci Klubu Echo chystají další
zajímavé akce. Více informací o nadcházejících
měsíčních programech, akcích, ale i o klubu celkově je možné najít na facebookových stránkách
Klub Echo pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo u koordinátorky zařízení
Moniky Malátové na tel. čísle + 420 734 640 492,
e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.
Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen od
pondělí do středy v čase 12:30–17:00 na adrese
náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.

Zahrádkáři
V letošním roce se bohužel vůbec neurodila
jablka. Dokonce ani v sadu pana Sedláčka, který nám pravidelně na výstavu dodává ukázky
svého sortimentu. To byl hlavní důvod, proč
jsme letos neuspořádali naši tradiční výstavu,
ostatního ovoce a zeleniny by totiž na plnohodnotnou výstavu nebylo dost. Omlouváme
se všem, které jsme letos zklamali, a doufáme,
že příští rok bude výstava o to hezčí.
Dne 5. října jsme uspořádali autobusový zájezd do Hořovic na cibulový jarmark. Na tuto
akci jsme přizvali také zahrádkáře z Chlumčan,
takže autobus byl téměř plný. Počasí nám přálo, trh nebyl pouze o cibuli, která byla krásně
naaranžovaná, ale byl zde i veliký výběr odrůd
sadbového česneku, který na jednom místě
v poslední době najdeme vzácně. Všichni si
zájezd pochvalovali a vyjádřili zájem o další
spolupráci se zahrádkáři z Chlumčan.

Naše tradiční říjnové setkání při hudbě se
uskutečnilo 11. 10. odpoledne. Přestože v tombole chyběly exponáty z výstavy, díky příspěvkům členů byla i ta letošní opravdu lákavá.

Zazpívali jsme si a zatančili při hudbě pana
Zapletala, dali si letinské párky a oslavili devadesáté narozeniny přítele Kučery. Pan Kučera se dožil požehnaného věku určitě i díky
tomu, že je dlouholetý aktivní turista i zahrádkář. Tímto mu znovu děkujeme za jeho dlouholetou práci pro zahrádkáře.
Zora Richterová

Školství, spolky a neziskové organizace

Indiáni z Osoblaha
Určitě každý z nás viděl alespoň jeden film
s Pierrem Bricem a nebo četl některou z mayovek a díky tomu na chvíli zatoužil stát se indiánem na Divokém západě.
My si tyto sny plníme od 2. 9. 2019, kdy jsme
společně s malými indiány otevřeli další třídu
MŠ Loudů v pěkně zařízených prostorách firmy
Comtes.
Během září jsme si vyrobili totem, u kterého
jsme si otiskem ruky slíbili naše společné kamarádství. Třídu jsme si vyzdobili lapači snů,
aby se našim malým indiánům po obědě krásně
spalo. V říjnu jsme si postavili týpí, aby si děti co
nejlépe dokázaly představit život opravdových
indiánů.
A jak trávíme čas venku? Nyní začátkem podzimu a zatím za teplého počasí využíváme naši
školní zahradu, která je vybavena pískovištěm
a spoustou hracích prvků, za které patří dík
městu Dobřany.
A když počasí náhodou nepřeje? Zahřejeme
se u ohýnku při opékání buřtů a brambor. A abychom všem indiánským zvyklostem učinili za dost, nezapomněli jsme ani na čelenky a pomalované obličeje. Táborák jsme zakončili písní Indiáni
jedou a kouřovými signály jsme vysílali společné přání, ať je nám tu spolu hezky.
A proč se náš „kmen“ jmenuje zrovna Indiáni z Osoblaha? Tak to ví určitě každý Dobřaňák. Hawk.
Indiáni z Osoblaha se svými náčelnicemi Vilmou Benešovou a Ivčou Plačkovou a paní kuchařkou Verčou Kožíškovou

Kulinářské okénko ze školní jídelny
Staročeské menu
Školní jídelna připravila pro strávníky k příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu staročeské pokrmy. Menu
složené z polévky a tří hlavních chodů mohli
děti i dospělí ochutnat ve čtvrtek 24. 10. 2019.
V tomto vydání okénka ze školní jídelny se
s vámi podělíme o recepty na tyto dobroty.
Menu:
Polévka:
Česnečka s kroupami
Hlavní chod:	Dušená vepřová plec
na sušených meruňkách, rýže
Špekové knedlíky se zelím
Škubánky s mákem
Česnečka s kroupami
Ingredience: česnek, brambory, cibule, sádlo,
kroupy, sůl, pepř, kmín, majoránka, pažitka
Předem namočené kroupy uvaříme do měkka.
Na sádle si osmažíme nadrobno nakrájenou
cibuli, přidáme nakrájený česnek – jednu
polovinu, na kostičky nakrájené brambory
a zalijeme vodou. Přidáme sůl, kmín a vaříme, dokud nejsou brambory měkké. Poté přidáme kroupy, okořeníme pepřem, majoránkou a prolisujeme druhou polovinu česneku.
Polévku podáváme s nasekanou čerstvou
pažitkou.

me mléko a vejce, osolíme a necháme odstát.
Slaninu a uzené maso nakrájíme na kostičky.
Na másle osmažíme nadrobno nakrájenou
cibulku. Pažitku a petrželku nakrájíme a vše
přidáme k namočeným rohlíkům. Zasypeme
moukou a důkladně promícháme. Vytvarujeme 8-12 stejně velkých kulatých knedlíků.
V horké vodě je vaříme asi 12 minut. Špekové
knedlíky podáváme s kyselým zelím.
Dušená vepřová plec na sušených meruňkách, rýže
Ingredience: vepřová plec, olej, cibule, rajčata,
sušené meruňky, sůl, česnek, med, zázvor, skořice
Vepřové maso nakrájíme na kostky. Na oleji
orestujeme nakrájenou cibuli, přidáme maso,
na kostičky nakrájená rajčata, osolíme, přidáme zázvor, skořici. Podlijeme vodou a dusíme.
Když je maso měkké, přidáme med a nakrájené
sušené meruňky. Podáváme například s rýží.
Špekové knedlíky se zelím

Ingredience: 6 starších rohlíků, 1 cibule, 15 dkg
uzeného masa, 10 dkg slaniny, 3 vejce, ¼ l mléka,
máslo, pažitka, petrželka, 3 polévkové lžíce mouky, sůl

Starší rohlíky nakrájíme na kostičky, přidá-

Škubánky s mákem
Ingredience: 1 kg brambor, 300 g hrubé mouky,
250 g másla, moučkový cukr, mletý mák
Brambory oloupeme a nakrájíme na kostky,
zalijeme vodou, osolíme a dáme vařit tak na
15 minut (do poloměkka). Vývar scedíme,
ne však zcela, 1/3 necháme u brambor, zasypeme hrubou moukou a koncem vařečky
„prošťoucháme“, abychom viděli vývar. Hrnec postavíme zpět na plamen a brambory
takto necháme 15–20 minut propařit. Poté
brambory rozšťoucháme co nejvíce dohladka,
dostatečně dlouho, aby se směs nelepila na
vařečku. Těsto můžeme podle libosti dosolit.
Lžíci namočíme do rozpuštěného másla a vykrajujeme škubánky, pokládáme na talíř, sypeme mletým mákem smíchaným s moučkovým cukrem a přeléváme máslem.
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Školství, spolky a neziskové organizace

Rybáři
Výlov Dolního Černoblatu 5. 10. dopadl
dost špatně, mimo lína, amura a K1 se slovilo
jen 125 ks K2 a 415 ks K3. Ztráty činily více
než 50 %. Sice dostáváme náhrady za škody způsobené vydrami, ty jsou jen částečné
oproti skutečným škodám. Stavy vyder během
posledních let stoupají a s nimi i způsobené
škody. Vydry se vyskytují na všech našich rybnících a stěžují si i všechny okolní organizace.
Teď je vydra přísně chráněná, ale nakonec to
možná dopadne jako s kormoránem. Ten byl
také dlouho chráněn, a až když se neúnosně
rozmnožil, je teď povolen jeho odstřel. Jenže
kormorán je velmi ostražitý a naučil se létat
vysoko, mimo dostřel broků. Rybářský svaz
sice vyplácí 500 Kč zástřelné, ale nikam to nevede. Myslivcům se nevyplatí čekat na kormorána, často také střelený pták spadne do vody
a je bez psa ztracen, poraněný však může psa
i zranit. To je lepší počíhat si na divočáka. Je
vyšší naděje na úlovek a maso z něho není
k zahození. Až se vydry ještě více rozmnoží
a bude pak možná jejich odstřel také povolen,
rozhodně se nedá očekávat, že myslivci budou
hromadně kvůli vydře v zimě po nocích vysedávat v mrazu na březích řek a rybníků. Zatím
se nepodařilo ani odlovit bobra na Kotynkách
Slovená K3 z Černoblat byla vysazena do řeky
nad mosty. Kvůli velkým ztrátám byly ještě
nakoupeny ryby z Klatov, aby se splnil násadový plán do řeky a Židováku.
Po návratu vnoučka a hlavní šoférky z nemocnice jsem se přece jenom dostal častěji
k vodě a docela jsem si zachytal. Kapři z Černoblat byli nižší šupináči většinou okolo
40 cm, chytil jsem i 44 a 46 cm. Z Klatov byli
pěkní lysci mezi 40-50 cm. Tady jsem moc
štěstí neměl. Dovezl mě bratr. U vody již seděl kolega z výboru a říkal, že již ulovil sedm
kaprů a nechal si jednoho 47 cm. Mně vzal jeden z těch větších, ale utrhl mi to a pak jsem
již neviděl zabrat. Bratr chytil jednoho, kolega pak ještě asi dva menší a jednoho 50 cm.
Již zvečera začalo pršet a ryby přestaly úplně
brát. Za nějaký den jsem jel se synem. Nechal
jsem se vysadit asi 50 m nad jezem, syn jel
trochu výš. Začalo se šeřit a přišel první záběr.
Zásek seděl, ryba se vydala proti vodě. Když
jsem ji otočil, ukázala se na okamžik na hladině hřbetní a ocasní ploutev. Ryba se mi podle toho zdála dost dlouhá, ale na tu délku se
mi odpor jevil slabší. Dotáhl jsem ji pod sebe
a přizvedl k hladině. To přece není kapr. Že by
tolstolobik? Ale pak jsem již podle větší tlamy
obrácené nahoru poznal bolena. Měřil 65 cm
a vážil 2,5 kg. Ten večer jsem ještě chytil vysokého a vypaseného lysce 43 cm. Také syn byl
úspěšný, chytil dva kapry.
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Další zážitek jsem měl po několika dnech
mezi mosty. Dcera s malým jela ráno k doktoru, a tak mě vysadili u vody. Po chvilce jsem
měl záběr, byl to nízký šupináč 40 cm, dostal
svobodu. Pak dlouho nic, již jsem se chtěl přemístit, když přišel pomalý záběr. Po záseku
jsem hned věděl, že je to kapr a že bude mírový. Nejprve zamířil od břehu, potom se rozjel
proti proudu. Prut se silně ohnul a brzda se
protočila. Rychle jsem ji ještě víc povolil. Ryba
se valila po dně a vlasec se z cívky odvíjel. Tak
tohle je něco většího! Tah neustával. Když byla
ryba již někde nad mostem, myslel jsem, že by
už mohla být unavená. Trošku jsem přidržel
vlasec prsty a zkoušel rybu otočit. Podařilo se
mi ji zastavit a začal jsem ji pomalu přitahovat. Náhle ale prudce vyrazila, vlasec to nevydržel a praskl. Ještě chvíli se mi třásly ruce.
Jako na potvoru obvykle velká ryba zabere na
tenčí prut se slabším vlascem. A velký kapr se

teď někde chlubí svým druhům, jak zvítězil
nad rybářem.
Děti z kroužku chodí chytat na Kotynku, počasí zatím přeje. Až se změní čas a bude brzy
tma, přestěhují se do teplé klubovny. Když pro
mě jeden večer přijela dcera k mostu, zastavila se s jednou mladou maminkou a ta mimo
jiné tuze vychvalovala práci vedoucích rybářského kroužku, kam její dcera dochází, hlavně
jejich přístup k dětem. A není to první chvála,
kterou jsem slyšel. Náš rybářský kroužek má
již léta vysokou úroveň a rodiče dětí také oceňují to, že kroužek je zdarma.
Jako poslední se letos bude lovit 2. 11.
Montajch. Menší ryby z něj se zakomorují na
Kotynkách, větší se dosadí do řeky dle plánu.
Rybáři mají tedy ještě možnost ulovit si svého
vánočního kapra.
Vladislav Šefl

Červené Poříčí a kaštany

V sobotu 12. 10. jsme vyrazili pod
vedením Pavla Krákory do Červeného Poříčí kousek od Švihova, kde
byl domluven sběr kaštanů. Sraz
jsme měli jako vždy u ČOVky v 9:00.
Překvapivě jsme se sešli v hojném
počtu, 9 dospělých a 18 dětí. Počasí
nám přálo, už od rána bylo slunečno
a teplo. Po příjezdu jsme se vrhli na
sběr. Šlo nám to pěkně od ruky – to
se zvířátka v lese v zimě budou mít.
Po sběru byla domluvena prohlídka zámku, který je vsazen do krásné krajiny kolem řeky Úhlavy.
Je již sice vybydlený, ale v rekonstrukci. Pan kastelán byl velmi vřelý, zvláště k dětem, které s ním
měly volnou prohlídku. Také se soutěžilo, kolik dětí se vejde do různých koutů zámku i krbu. Prohlídku si užili jak dospělí, tak děti. Po prohlídce zámku jsme se prošli ještě rozlehlou zahradou.
Podzimní výlet s mysliveckým kroužkem byl velmi vydařený.
Lucie Štychová

Školství, spolky a neziskové organizace / Sport

Skautské hry

TJ Dobřany oddíl tenisu

Skauti a jejich příznivci si užívali poslední hezké dny na ostrově pod spodní školou.

Dne 5. 10. 2019 se ve spolupráci s MKS Dobřany uskutečnily Skautské hry na ostrově u skautské klubovny. Vyzkoušet si všichni mohli uzlování, střelbu z luku, znalost rostlin, dřevin, hub,
dopravních značek apod. Na každého účastníka čekala malá odměna a špekáček na opečení. Užili
jsme si hezké odpoledne. Díky!						
Šíša

Budulínkovo strašidelné dýňobraní

Dobřany

Dýně, diskotéka, dobroty ze školní jídelny, tři základní pojmy pro sobotní dopoledne týden
před Halloweenem. V čase od 10 do 13 hodin přišla spousta dětí v doprovodu rodičů i bez nich,
aby si vydlabaly dýně, vyrobily ducha, pavouka, lampičku či něco hezkého namalovaly, zatančily
si na diskotéce, předvedly své kostýmy a prožily příjemné společné dopoledne. Pro děti i dospělé
byly připraveny pochoutky nejen z dýní, polévka, tarhoňa, pomazánky, ale i sladký zákusek –
mňam. Velké díky všem ze školní jídelny!
Čas utekl jako voda a mimo příjemné zážitky přinesl i spoustu pěkných, zajímavých a originálních dýní. Právě probíhá hodnocení té nejoriginálnější, pro čtenáře uveřejníme její fotografii
v příštím čísle Dobřanských listů.
Díky všem, co přišli, pobyli, pomohli, užili si den a vytvořili atmosféru … Bylo to prima, už se
těšíme za rok!
						
Váš Budulínek
Podpořeno z Globálního dotačního titulu města Dobřany.

Tenisové kurty TJ Dobřany patřily už tradičně na státní svátek 28. září dětem. Oddílový turnaj tentokrát nebyl rozdělen na mladší
a starší žáky, ale hrála se jedna desetičlenná
skupina složená z chlapců a dívek ve věku
11 až 15 let. Protože nešlo o body do celostátního žebříčku, turnaj probíhal v přátelské
a fair play atmosféře. Nechybělo nasazení,
hlavně pak u kluků, kteří se nechtěli nechat
porazit od holek, zvláště od mladších.
Z vítězství se po součtu výher v tabulce
radovala Nella Samešová, těsně za ní skončil Štěpán Kofroň a třetí místo obsadil Jan
Minařík.
Svoji vlastní skupinu měli i nejmladší hráči,
z nich nejlépe dopadla Tereza Hodanová. Na
průběh zápasů dohlížel v roli „tenisového rozhodčího“ Adam Bardoun.

Letos poprvé se hrály také čtyřhry, kde pro
změnu prestiž zvýšila účast oddílové trenérky Aleny, kterou si do páru vylosoval Štěpán
Kofroň. A ostatní se mohli "přetrhnout", jen
aby svoji trenérku porazili. Nejblíže tomu byli
ve finále Dan Noska s Nellčou Samešovou, kteří za stavu 6:6 prohráli až v tiebreaku 10:12.
Pochvalu ale zaslouží všichni!!!
Na závěr turnaje kapitánka soutěžních
družstev Markéta Kofroňová ocenila medailemi za reprezentaci oddílu tenisu TJ
členy družstev mladších a starších žáků za
3. a 2. místo v oblastních přeborech OŽM II
a OŽA II. A smíšených družstev Plzeňského
a Karlovarského kraje.
Za tenisový oddíl TJ Dobřany
Andrea Samešová
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Dobřanský lesopark Martinská stěna znovu ožil sportovci
Dobřany na jižním Plzeňsku opět pořádaly mezi běžci oblíbený terénní Běh Martinskou stěnou, který si za jeden rok své
existence získal oblibu nejen u sportovců
z Dobřan. Uplynulou říjnovou neděli si odbyli premiéru nejmenší běžci. Na start tratě se jich postavilo celkem dvanáct.

V neděli ráno pořadatelé připravili trať a vytyčili páskou záludná místa, aby usnadnili běžcům orientaci na jinak překrásných místech
lesoparku. Bylo už po deváté ranní a mohlo se
připravovat zázemí startu. Nanosil se bufet,
postavil stan pro časomíru a za pár minut už
se to nahoře v místech zvaných „u pergoly'”
hemžilo čtyřmi desítkami sportovců.
Bylo právě něco před půl desátou - hodiny
ukrajovaly poslední čas do začátku dětského
běhu. V prostoru startu se ozvalo: „Všechny
běžící děti ke mně!” Autor těchto řádků si
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připadal jak v legendárním sci-fi od Stevena
Spielberga Blízká setkání třetího druhu, když
byl obklopen malými postavičkami. Ale teď
vážněji.
Na děti čekala prověrka v délce 300 metrů
do mírného kopce. Zpoza zatáčky se ozvalo
„start'!” a za chvilku už se do místa startu, kde
byl cíl běhu pro nejmenší, blížil chumel dětí.
Za pár vteřin už cvakaly stopky měřící časy
malých závodníků. Předaly se medaile spolu
s diplomy a mohli být vyhlášeni první tři nejrychlejší.
Čas se pomalu sunul k jedenácté, krátké vysvětlení k 3,6 km dlouhému okruhu a mohlo
se chystat k dalšímu startu, tentokrát pro dospělé. Na třicet šest se jich už nervózně tísnilo
u startovní čáry. Poslední protažení a pak se
ozvalo: „Minuta do startu!” Než bys řekl švec,
bylo tu známé „tři, dva, jedna, start!” a skupina běžců se dala do pohybu.
Během okamžiku zmizeli v zatáčce a první
kopečky už si oddělily skupinky pokořitelů,

kteří si nechtěli navzájem nic darovat zadarmo. Bojovalo a taktizovalo se až do samotného cíle. Stejné to bylo i na čele závodu, kde se
vedoucí trojice borců navzájem oťukávala.
V druhém kole domácí běžec Josef Král utekl Jaroslavu Šmídovi, který hájil stejné barvy.
Ten v cíli skončil druhý za již zmiňovaným
Králem, který posunul čas o minutu nazpět
oproti času jarního běhu. Nový rekord této
7,2 km dlouhé kopcovité tratě zní 28:41. Třetí
místo si urval David Lukáš, který zde zvítězil
na jaře v čase 29:37. Čtvrté místo zůstalo pro
Lukáše Vohradského, který má za sebou neméně úspěšný rok, co se týče sportu.
Závod skončil a vítězům byly předány hodnotné a originální ceny, snědlo se všechno
občerstvení a všichni se spokojeni, plni dojmů
z překrásného běhu v nádherné lokalitě rozešli domů. Organizátoři už se samozřejmě těší
na další díl seriálu Běh Martinskou stěnou - na
jaro vymyslí nějaké novinky. Tak sportu zdar!
Petr Spálenka

Sport

Tournoi d’amis 2019

Letošní poslední turnaj v pétanque na dobřanských hřištích, losovaný turnaj dvojic členů klubu a jejich přátel, se tradičně konal v sobotu 28. září.
Ve třech základních skupinách se hrálo každý s každým. V A skupině se nejvíce dařilo Miluš a Pavlu Štulcovým, s nimi dále postoupili Vláďa Khás
s Radkem Baumrukem. B skupinu s přehledem vyhráli Jirka Souhrada s Boži Kubovou, s nimi dále postoupili Helena Šnebergrová a Václav Hloušek.
V C skupině byli nejlepší Ivana Korandová a Bohouš Kuba. S nimi šli dále Ota Sloup a Filip Baumruk. Tito postupující se utkali ve dvou semifinálových
skupinách. Podle umístění v nich pak hráli o 1.–2., 3.–4., 5.–6. místo. Ty dvojice, které se nedostaly do semifinále, hrály každý s každým o pořadí na
dalších místech. Vítězi turnaje se stali Vláďa Khás s Radkem Baumrukem, druzí skončili Ivana Korandová a Bohouš Kuba. Třetí místo vybojovali
Boži Kubová a Jirka Souhrada. Podle dosaženého umístění si pak dvojice vybírala ceny. Ty byly spíše symbolické, neboť šlo přece jen více o zábavu
a radost ze hry.
Zdeněk Duban

RuKa JUDO, z. s.,
zve všechny zájemce o teorii i praktické ukázky sebeobrany

v sobotu 9. listopadu 2019 ve 14.00 hodin
na akci

„Odpoledne se sebeobranou“
ve spolkových prostorách na adrese Sokolovská 1010
(naproti služebnímu vchodu do Káčka)

-

Vhodné pro rodiče s dětmi (školní věk)

S sebou: ideálně sportovní oblečení, boty netřeba,
na žíněnky v ponožkách či naboso
-

Doporučujeme pití (především dětem)

Program:
-

Teoretická část – pravidla sebeobrany pro děti i dospělé

- Praktické ukázky a nácvik
-

Využití donucovacích prostředků

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
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Šneci v rozběhlé sezóně
Muži – extraliga
Realizační tým:
V. Šlehofer st., Malý, Chamola a D. Kovařík st.,
vedoucí Tauer
A tým se už konečně dočkal i výhry, ale stále
zůstáváme realisty. Vloni a pár sezón nazpět
jsme zápolili v druhé nejvyšší soutěži v ČR,
to je třeba brát v potaz. Co se týká zmíněné
výhry, pak se dá říct, že byla vydřená. Sudoměřice tady v Dobřanech vedly už 4:0, přesto
jsme týmovým výkonem dokázali téměř nemožné a výhrou 7:6 si připsali první body. Co
ale k tomuto utkání také patří, že jedna výhra
pochopitelně nic neznamená. Pokud se tedy
bavíme o dlouhodobé soutěži. Čeká nás boj
o záchranu s týmem, který je velmi mladý, ale
také x sezón budovaný. Jak moc budeme silní
zejména po mentální stránce, ukáže další část
sezóny. My zde však budeme nadále tvrdě
a poctivě pracovat, což je základní předpoklad ke sportovnímu úspěchu a možná nejen
k němu.
S nějakou vizí jsme do toho šli a u ní i zůstaneme. O tom, že nejde všechno naplánovat, jsme pochopitelně věděli. Je to pořád jen
sport, v kterém platí, že jednou jsi nahoře,
podruhé dole. Ono je hezké vyhrávat, slavit,
být odměňován, jenže to nejde pořád. Navíc málokdo si uvědomuje, že jsme o patro
výš a měříme se pouze se špičkou ČR. Také
jsme mohli zůstat tam, kde jsme po několik
sezón byli úspěšní, i to byla varianta po roky
budovaného klubu. Jenže to bychom nebyli sportovci. Šli jsme tedy do extraligy s tím,
že pár věcí bude i třeba bolet. K tomu všemu
náleží i rozhodnutí klubu, která nemusí být

B tým mužů po utkání s Taurusem Plzeň
Zleva: Pokorný, Smola, Bartuška, Hnětkovský, Pat. Chvojka, Luk. Úbl a Kánský
Pod nimi zleva: Jánský, D. Kovařík ml., Kůrka, V. Šlehofer st., Nich. Kaňák, Haváček, T. Duchek a
Stránský
Sedící zleva: Hrubý a Neumaier
a samozřejmě nejsou pokaždé příjemná. To
jistě každý zná a vnímá. Tedy i přes zápasové
prohry, např. s Kladnem, Pardubicemi, Plzní, Ústím n. L., Kertem Praha či Letohradem,
které k hokejbalu nepochybně patří. Víme, že
silné povahy třeba bodově neplodné období
posílí a posunou. Slabší „kusy“ odpadnou, tak
to prostě je. I to zde bylo zmíněno v minulých
číslech a s tím jsme i počítali. My však pojedeme dál v nastolené cestě a jasně vytyčené
koncepci.

Klubový snímek po výhře A týmu v extralize se Sudoměřicemi
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Junioři – extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., Chamola a Malý

I tady je to běh na dlouhou trať a také tady
jsme se mohli zachovat jako alibisté a soutěž
jako jiné kluby nepřihlašovat. Proč ale do
toho nejít??? Navíc když je tady hokejbalové
výsluní mládeže s názvem Extraliga po několik let????
K reálu: Ano, kluci jsou ročníkově mladí
mnohdy i žáci, ale přesto makají. Také je třeba
zohlednit soupeření s třeba i 19letými chlapy.
Zpět k našemu kádru.
Vytipovaní 15-16letí mladíci již hrají za
mužský A tým, potažmo „béčko“, to aby se
mezi chlapy pořádně tzv. „otřískali“ a také aby
třeba v mužské rezervě ochutnali pocit z vítězství. Zde tedy ani v nejmenším nekoukáme
na výsledek utkání a ani vzhledem k výše uvedenému nemůžeme. Ten hledáme v hráčském
posunu. Přesto musíme chlapce pochválit,
snaží se pravidelně trénovat a poctivě plní
klubová pravidla, což vzhledem k dnešní době
asi nejen pro nás není málo. V týmu jsou i mládežničtí reprezentanti: ČR U14 Vajda, A. Duchek, Gawenda, v ČR U16 Neumaier, v širším
výběru ČR U 18 T. Duchek, Matoušek a Brtník,
v ČR U20 N. Kaňák.
Na venkovní zápasy využíváme autobusovou dopravu, která byla vloni na jaře hrazena
z Globálního dotačního titulu města Dobřany.
I tento druh dopravy náš tým zajisté tmelí.

Sport
Mladší žáci – Přebor ČR Jih+Západ
Realizační tým: Úbl, Hradská, Havránek,
Průcha, Vaníček, Neumaier, V. Šlehofer st.,
Hrubý a trenér nejmenších brankářů Vavrík.
V této kategorii vnímáme posuny velmi
rychle. Ono u dětí to funguje asi všude, pokud
tedy něco dělají a něčemu se věnují. Jsou učenlivé a mnohdy v tomto směru rychlejší, nápaditější, bystřejší, než tomu bývá u dospělých,
a to nejen u sportu. Hlavní trenér žákovských
kategorií Petr Úbl přidává: „Děti přibývají a to
je pro nás dobře, zároveň je to výzva uspokojit všechny a mít z odvedené práce radost. Je
to závazek, ale ten se snažíme splnit. Dobrý
pocit pak máme z toho, když se kterékoli dítě
výkonnostně posune, i třeba o kategorii výš.
Poděkování za spolupráci patří všem členům
realizačního týmu žáčků.“
B tým muži – 2. liga Západ
Realizační tým: hl. trenéři Smola, Kůrka, hrající
asistent V. Šlehofer st.

Juniorka Dobřan
Zleva stojí: T. Duchek, Škrlant, Čech, Vajda, A. Duchek, L. Hrubý, Stránský, Šůcha
Pod nimi zleva: V. Šlehofer st., M. Hrubý, Matoušek, Neumaier, Haváček, M. Chamola a Jánský
Vpředu zleva: M. Chamola ml. a Brabec

B tým mužů alias Benfika není stěžejní kategorie co do zápasových výsledků, nicméně
i ona má svoji důležitost pro klub. Působí v ní
kluci – chlapi, kteří mají hokejbal třeba jen
rádi a jdou si prostě zahrát. Také ale mladí junioři nabírající herní praxi mezi muži a koneč-

ně někteří starší matadoři, kteří ještě nechtějí
pověsit pomyslnou výzbroj s hokejkou na hřebík. K tomu všemu přidáme nějakého hráče
z A týmu, aby ostatním dokázal, že v prvním
týmu není náhodou a že mu není „béčkový
tým“ v klubu lhostejný. Prvotním úkolem Ben-

Tabulka Extraligy mužů
1. Elba Ústí n. L.
2. Kladno
3. Aut. Pardubice
4. H. Králové
5. HBC Plzeň
6. Letohrad
7. Kert Park Praha
8. SK Sudoměřice
9. Karviná
10. KOVO Praha
11. Snack Dobřany
12. Most

9
8
8
7
8
8
7
6
6
9
8
6

4
5
5
4
4
4
2
3
3
1
1
0

3
1
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0

1
1
0
1
1
2
0
1
0
1
0
1

1
1
2
1
2
2
3
2
3
7
7
5

40:25
37:18
40:25
27:18
26:21
31:21
32:23
21:25
15:16
16:44
22:52
9:28

19
18
17
15
15
14
10
10
9
4
3
1

Přebor ml. žáků ČR Jih+Západ
1. Suchdol n. L.
8 8
2. Snack Dobřany
8 5
3. HBC Plzeň
8 4
4. Blatná Datels
8 3
5. Pedag. Č. Buděj.
7 3
6. Olymp J. Hradec
8 3
7. HBC Prachatice
8 3
8. HBC Zliv
8 1
9. Tatran Třemošná
8 2
10. Blovice
7 2

0
0
0
2
1
1
0
1
0
0

0
0
2
0
0
0
1
2
0
0

0
3
2
3
3
4
4
4
6
5

85:22
67:38
32:23
30:34
17:16
34:55
27:37
29:36
18:43
21:56

24
15
14
13
11
11
10
7
6
6

fiky je a vždycky bude sloužit A týmu a juniorům. Vytvoření party v další klubové kategorii
k tomu pochopitelně náleží.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer starší

Tabulka Extraligy juniorů
1. Letohrad
8
2. Elba Ústí n. L.
9
3. Aut. Pardubice
9
4. Kert Park Praha
7
5. Kladno
8
6. H. Králové
9
7. HBC Plzeň
8
8. Hostivař-Praha
7
9. HBC Prachatice
8
10. Tygři M. Boleslav
7
11. Enviform Třinec
8
12. KOVO Praha
9
13. Snack Dobřany
7
2. liga Západ muži
1. Snack Dobřany B
2. HBC Plzeň B
3. Horní Bříza
4. HBC Kasejovice
5. Tatran Třemošná
6. Taurus Plzeň
7. Fireball 99 Plzeň
8. HBC Rolling Balwans Plzeň
9. Buldoci Stříbro
10. Plzeň-Litice B
11. SHC Viktoria Plzeň

7
6
5
4
5
3
4
4
3
3
2
1
0

7
6
5
6
5
5
5
7
7
5
6

0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0

6
5
5
5
4
2
1
1
0
0
0

0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1
2
3
0
3
3
4
3
4
4
6
7
7

0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0

47:12
43:25
30:15
24:19
33:19
26:34
24:18
20:21
32:26
32:22
15:37
18:54
8:50

1
0
0
1
1
2
2
6
5
5
6

21
20
17
16
15
13
12
12
10
9
6
5
0

41:18
46:12
28:10
25:16
34:11
17:23
20:18
17:46
17:43
4:27
13:38
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Sport / Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
5. 11.
Z Chrástu do Zruče – Sence
Odjedeme vlakem z Dobřan
v 8.31, z Plzně v 9.04 do Chrástu,
zde v 9.23. Z žel. stanice Chrást jdeme po modré TZ: Dolanský most – Dolanský mlýn – Drahotínský rybník – Zruč - Senec. Zpět odjezd
busem v 14.50. Délka trasy 10 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

(red) První říjnovou neděli se na dobřanském náměstí konala kvalifikační
soutěž na mistrovství světa v dřevorubeckém sportu, které se uskutečnilo
počátkem listopadu v Praze. V Dobřanech se představily na dvě desítky soutěžících z České republiky a nechyběli
ani místní borci Martin Kalina a Jan
Kamír. Soutěžilo se v několika disciplínách, jako třeba Standing Chop (přesekávání stojícího kmene), Stock Saw
(řezání motorovou pilou), Single Buck
(řezání ruční pilou) a Underhand Chop (přesekávání ležícího kmene). Součástí dřevorubeckého odpoledne byl sraz amerických vozů, kdy téměř stovka automobilů rozmanitých roků výroby i značek
zaplnila celou plochu náměstí.

9. 11.
Zelená Lhota – Hojsova Stráž
Odjedeme vlakem v 7.50 z Plzně, z Dobřan
v 8.06 do Zelené Lhoty. Odtud půjdeme po
turistických značkách do Hojsovy Stráže. Zpět
odjedeme vlakem v 16.31 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

12. 11.
Za Luciferem do pohádky
Z Dobřan odjedeme vlakem v 6.39 do Plzně,
odtud v 7.05 do stanice Pavlovice, zde v 7.54.
Odtud jdeme po červené TZ do Ústí, dále po
zelené TZ přes Janov ke zřícenině kostela Jana
Křtitele (sídlo Lucifera). Odtud jdeme po cyklostezce č. 2203, která nás dovede do Kočova
na bus. Odjezd busem v 14.42 do Plané a dále
vlakem v 15.05. Délka trasy 10 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

16. 11.
Memoriál Václava Mičana
Pořádá KČT odbor Chotěšov. Sejdeme se
v Dobřanech u kruhového objezdu v 8.20.
Půjdeme po lukách přes Vstiš do Chotěšova.
Po registraci a občerstvení půjdeme zpět do
Dobřan. Délka trasy 12 km. Vedoucí Jirka
Nový.
19. 11.
Klatovy – Doubrava - Balkovy
Odjedeme vlakem v 7.50 z Plzně, z Dobřan
v 8.06 do Klatov. Z žel. stanice Klatovy jdeme
po červené TZ Dupanda – Draslavice – Věckovice a dále po neznačené cestě na vrchol
Doubravy. Odtud sejdeme do Balkov - Dolan.
Odjezd busem v 14.34 do Klatov, dále vlakem
v 15.17 nebo 16.46 do Dobřan a Plzně. Délka
trasy 10-12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. 11.
Babylon - Domažlice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.53 do Plzně,
zde v 8.10. Odtud vlakem v 9.10 do Domažlic
a dále v 10.35 na Babylon. Půjdeme po červené a zelené TZ do Domažlic. Zpět odjedeme
vlakem v 16.21 přes Klatovy do Dobřan a Plzně. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.
(red) V podzimním kole ženského fotbalu se v Dobřanech odehrálo 5 zápasů FC Viktorie Plzeň. Tři
zápasy ligy zde odehrál tým žen a dva tým dorostenek. Viktoriánky navštěvuje pravidelně kolem
stovky diváků. Zdroj: Facebook FC Viktoria Plzeň - ženy
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26. 11.
Ze Staňkova do Merklína
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.53 do Plzně
a v 8.18 do Staňkova. Z žel. stanice Staňkov
jdeme po modré TZ přes Výtuň do Merklína.

Klub českých turistů, odbor Dobřany / Společenská rubrika
Zpět busem v 14.00 do Dobřan, nebo v 14.22
přes Přeštice do Dobřan. Délka trasy 11 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

Podzimní Šumavou

30. listopadu
Radobyčice – Štěnovice (lomy) – Černice
Odjedeme v 7.20 busem z Dobřan od čerp.
stanice do Plzně – Bory, zde v 7.40. Dále MHD
v 7.42 do Radobyčic, odkud půjdeme do Štěnovic a Černic. Zpět vlakem z Plzně v 15.50
nebo 16.12 do Dobřan. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

Vzpomínka na Karla Gotta
V rámci vzpomínky a uctění památky Karla
Gotta jsme zařadili do našich plánů dvě vycházky, kde je možno na zpěváka vzpomenout.
Tu první, která se uskuteční 12. 11. 2019,
jsme naplánovali do míst, kde se natáčela filmová pohádka „Z pekla štěstí 2“, kde Karel Gott
ztvárnil hlavní postavu Lucifera. Tento pochod
jsme nazvali „Za Luciferem do pohádky“.
Při druhém pochodu, který se uskuteční
10. 12. 2019, chceme navštívit Újezd u Svatého Kříže. Zde pobýval Karel Gott se svými rodiči coby malý chlapec. Zastavíme se u hrobu
jeho rodičů, zavzpomínáme, položíme kytičku,
zapálíme svíčku a poté se přesuneme k lípě vysazené na jeho počest. Zde vzpomeneme zpěváka, položíme kytičku, zapálíme svíčku.
Občané, kteří se spolu s námi hodlají zúčastnit některého z pochodů, se bližší informace dozví prostřednictvím vývěsní skříňky
KČT, kde budou zveřejněny plány a termíny
pochodů.
Výbor KČT Dobřany

Využíváme krásných dnů, které nám podzim nabízí, k vyjížďce na Šumavu. Vlak nás dováží do
Alžbětína, odkud se vydáme Bavorským národním parkem po upravených lesních cestách. Obdivujeme mohutné stromy, staré mnohdy 100 a více let. Cesta nás přivádí do míst, kde je možno se
občerstvit. Využíváme této nabídky a v „Schwellhäuslu“ se zastavíme, mimochodem ochutnáme
i místní (pro nás drahé) pivo, které nám nechutná.
Po občerstvení se vydáme na další cestu, která nás přivádí do míst dřívějšího hraničního přechodu „Debrník“. Naše trasa pokračuje již po české straně hranice a posléze scházíme do Železné
Rudy, cíle našeho pochodu, kde v místní restauraci poobědváme, a odpoledním vlakem odjíždíme
do Dobřan.
Glosa: Neodpustím si malou poznámku na adresu našich drah. Již po několikáté, kdy zajíždíme
na Šumavu, se nám stalo, že celou cestu až do cíle jsme nuceni stát v uličce!
Závěrem: Je pravdou, že Šumava je krásná neopakovatelná, využívejme možnosti z této krásy
čerpat zejména duševní sílu, važme si toho a chraňme ji.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Vítání občánků
Dne 12.10.2019 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci města:

Tomáš Brožík, Rozálie Janoušková, Štěpán Krištof, Anežka Majerová

Vanesa Pospíšilová, Marie Punčochářová, Matěj Straka, Karel Šteffel,
Alice Šídová
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal …
Dne 8. listopadu vzpomeneme nedožité
80. narozeniny našeho drahého
a milovaného manžela, tatínka a dědečka,

Dne 27. listopadu 2019 uplynou
tři smutné roky, kdy nás navždy opustil
milovaný manžel, otec, dědeček,
pradědeček a bratr,

pana Václava Nalezeného.

pan František Holeček.

Vzpomínka
Utichlo srdce znavené,
nebylo z ocele, nebylo z kamene.
Utichlo a šlo spát,
budeme na něj věčně vzpomínat.
7. listopadu 2019 uplynou 4 roky,
co nás navždy opustila

Verunka Gurnioková.

Vzpomínají manželka Marta, syn Václav
s rodinou a dcera Ivana s rodinou.

Stále vzpomínají manželka Marie,
synové Zbyněk a Tomáš s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Za vzpomínku děkují rodiny Gurniokova,
Duchkova a Cingrošova.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 3. 11. 2019 uplynulo 10 smutných let,
co nás navždy opustila

Je to devět let, co jsme neviděli Tvůj úsměv
a neslyšeli Tvůj smích, zůstalo po Tobě
velké prázdno v našich srdcích, stále nám
moc chybíš, Vládíku.

Dne 15. 10. 2019 nás náhle opustil

Dne 2. listopadu tomu bude dlouhých
devět let, co nás navždy opustil náš
milovaný syn, bratr, strýc, vnuk, synovec,
bratranec, švagr a skvělý kamarád,

paní Dana Winterová z Dobřan.

pan Václav Čmolík.

Kdo jste ho znali,
věnujte mu malou vzpomínku.

Za tichou vzpomínku děkují manžel Fanda,
dcera Lenka s manželem Martinem,
syn Michal s manželkou Danou, vnoučata
Martínek, Tomášek, Eliška a Terezka.

Vladislav KHÁS.
Nikdy na něj nezapomeneme.
Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.
Děkuje rodina Khásova.

Všem, kteří si vzpomenou, děkují dcery
Eva a Ivana s rodinami a ostatní příbuzní.

Vzpomínka

Vzpomínka

Poděkování

Těžké je zapomenout, když v očích slzy stojí,
těžké je zapomenout, když srdce stále bolí.
Odešel jsi, jak osud si přál,
v našich vzpomínkách žiješ dál.

Kdo žije v srdcích svých milých,
není mrtev, je jen vzdálen.

Děkuji za projevenou soustrast
v souvislosti s úmrtím mé matky,

Dne 27. listopadu 2019 uplyne 16 let,
kdy nás opustil

pan Jan Holý z Dobřan.

Vzpomínají syn Jan a dcera Milena s rodinami.
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22. října 2019 uplynulo 10 let,
co nás opustil pan Josef Forejt,

1. listopadu 2019 uplynuly 2 roky,
co nás opustila paní Marie Forejtová.

paní Miloslavy Krištofové,
zemřelé dne 28. 9. 2019.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Moc všem děkuji.
Dcera Alena Skřivanová s rodinou

Pozvánky na akce v okolí / Inzerce

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
BRIGÁDA
ODEČTY VODOMĚRŮ - DOBŘANY
Hledáme brigádníka na dlouhodobou spolupráci:
✓
✓
✓
✓

 bydlení
 rodina a mezilidské vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci
 občanskoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele

 finanční problematika
 sociální a zdravotní pojištění
 správní řízení (jednání s úřady)
 majetkoprávní vztahy
 pracovně–právní vztahy

Provádění odečtů vodoměrů v Dobřanech
Odečty probíhají 2x za rok: v únoru a červenci
Cca 900 odečtů
Odměna za každý provedený odečet

Požadavky:
✓ Vhodné pro studenty/důchodce
✓ Pro-zákaznický přístup, pečlivost, spolehlivost

Dobřany

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany.

V případě zájmu kontaktujte:
Petr Vačlena
Vedoucí oddělení metrologie
724 762 640
petr.vaclena@cevak.cz

Řádková inzerce

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – LISTOPAD A PROSINEC 2019
pá 1. 11.

st 6. 11.

st 13. 11.

út 19. 11.

14 – 17

14 – 17

14 – 17

14 – 17

čt 28. 11.

st 4. 12.

čt 12. 12.

út 17. 12.

14 – 17

14 – 17

14 – 17

14 – 17

18. 12. 2019 – 18. 2. 2020 ZAVŘENO

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.

 
ANGLIČTINA - Individuální i skupinová výuka, tel. 724 015 347,

www.anglickyjazyk.net

 
Nabízíme vánoční cukroví různých druhů. Objednávky na

mob. 775 223 640 nebo na domacizakusky@email.cz.

KOVO–ELEKTRO
Náměstí T.G.M. 117, Dobřany

Otevírací doba: listopad–prosinec
pondělí–pátek 8:00–18:00

sobota 8:00–12:00
www.dobrany.cz

|
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Jde o 100% biomasu bez pøísad - vysušený døevitý odpad
(piliny a hobliny) z tvrdého tropického døeva, pùvodem Thajsko a Malajsie.
Vykazují jedineèné schopnosti nejvyšší výhøevnosti s minimální popelnatostí.

6,- Kè/kg

- uvedená cena je vèetnì DPH
- balení cca 10 kg v PE obalu
- možnost slev pøi paletovém odbìru

Nabízíme možnost dopravy briket na dohodnuté místo.

AVAS EXPORT - IMPORT spol. s r.o., Alšova 694, 334 41 Dobøany
tel.: 377 224 862, e-mail: avas@avas-concrete.com

Galanterie Dobřany
Lipová 198

Rušení provozovny !!!
Sleva 50 % na veškeré zboží
Galanterie, dětské a kojenecké zboží
4. 11.–31. 12. 2019 !!!
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OCELOVÉ ŠPERKY

zakázková výroba snubních prstenů z oceli a titanu
• Náhrdelníky
• Řetízky
• Náramky
• Přívěsky
• Náušnice
• Prstýnky
• Gravírování
ZERO STEEL s.r.o.
Lipová 154, 334 41 Dobřany
(jednosměrka z náměstí směr na Vstiš)

Provozní doba:
zerosteel@centrum.cz • tel. 603 751 392 • www.zerocollection.cz

Pondělí–Pátek
Sobota

9–12
9–11

www.dobrany.cz

14–17

|
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
8. 11. ve 20:00
ČR, romantická komedie, 105 min, přístupný,
režie: Lenka Kny
Trochu svérázná svobodná matka, úspěšná majitelka biokavárny Helena, odjíždí na popud své tety Ely
s osmiletým synkem Mikulášem strávit advent na
horách, aby se tak vyhla svému citovému problému.
Díky své roztržitosti a hře osudu se ocitá na vysokohorské chatě Samota, kde samotářský horal Richard
(Martin Dejdar) provozuje adrenalinové sporty, žije
tu se svou malou dcerkou Zuzou a živelným bratrem
Mišem (Marek Němec).
Vstupné: 130 Kč

FALEŠNĚ
14. 11. ve 20:00
Dánsko, tragikomedie, 93 min, 12+, titulky,
režie: Frederikke Aspöck
Investiční bankéř Markus založil svoji kariéru na
bezohlednosti, která ho nakonec dostane za mříže.
Uchyluje se do izolovaného křídla pro nejopovrhovanější zločince, kterému smysl, rytmus a hierarchii
dává pěvecký sbor.
Vstupné: 100 Kč

DOKTOR SPÁNEK OD STEPHENA KINGA
15. 11. ve 20:00
USA, horor/thriller, 152 min, 15+, titulky,
režie: Mike Flanagan
Film navazuje na děj filmu Osvícení. Nyní dospělý
Dan Torrance (McGregor) se usilovně snaží vyrovnat se svým hrůzným zážitkem z hotelu a najít klid
v duši. Vše se ale změní ve chvíli, kdy se setká s Abrou, odvážnou mladou dívkou obdařenou mimořádnými mimosmyslovými schopnostmi označovanými
jako „osvícení“.
Vstupné: 120 Kč

FANY A PES
16. 11. v 17:00
Německo/ČR/Belgie, animovaný, 86 min, přístupný,
dabing, režie: Matthias Bruhn, Ralf Kukula
Lipsko 1989. Dvanáctiletá Fany se stará o Sputnika, psa její nejlepší kamarádky Sophie, která odjela
s maminkou na prázdniny do Maďarska. Na začátku
školního roku se však Sophie do třídy nevrátila... jako
mnoho jiných uprchla s maminkou na Západ. Fany se
odvážně vydává kamarádku hledat, chce jí vrátit psa
Sputnika. Stane se tak svědkem pohnutých událostí,
které změní budoucnost celé země.
Vstupné: 100 Kč

BITVA U MIDWAY
16. 11. ve 20:00
USA/Čína, akční/historický, 138 min, 12+, titulky,
režie: Roland Emmerich
Válečný velkofilm světoznámého režiséra Rolanda
Emmericha líčí příběh příslušníků amerického námořnictva a letectva v bitvě u Midway, která zname-
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nala zlom na pacifickém bojišti druhé světové války.
Film působivě ukáže nejen pozadí konfliktu, ale zejména bitvu samotnou, která doposud nikdy nebyla
natočena tak velkolepě. Zároveň nám jednu z rozhodujících námořních bitev druhé světové války přiblíží
i z pohledu japonské armádní elity.
Vstupné: 120 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
24. 11. v 15:00

PÁSMO POHÁDEK
17. 11. v 15:00

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
17. 11. v 18:00

ČR, Slovensko, komedie/drama, 96 min, 12+,
režie: Jiří Havelka
Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím
žijí. Vlastníkům patří byty v jednom postarším činžovním domě a právě mají společnou schůzi, na které se musí dohromady na mnohém dohodnout a rozhodnout. Najdou se mezi nimi idealisté, kteří jednají
ve prospěch celku, jsou zde i vypočítaví prospěcháři
nebo dokonce rafinovaní manipulátoři, ale také lidé
ztracení v pocitech vlastní bezvýznamnosti.
Vstupné: 130 Kč

ČR, romantická komedie, 105 min, přístupný,
režie: Lenka Kny
Vstupné: 130 Kč

DEPECHE MODE: SPIRITS IN THE FOREST
28. 11. ve 20:00

73 min, přístupný
Dorotka a papoušek, Jak Žofka pořádala sportovní
den, Krtek a zápalky, Brundibáři – Opojeni zvukem,
Smolíček, Jak Mach a Šebestová hlídali dítě, Mikeš
hrdina, Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň,...
Vstupné: 50 Kč

ZÁBAVA, ZÁBAVA
21. 11. ve 20:00
Polsko, drama, 88 min, 12+, titulky,
režie: Kinga Dębska
Příběh tři úspěšných žen, které se kvůli alkoholu
ocitají na životní křižovatce. Čtyřicetiletá Dorota je
úspěšná prokurátorka, Teresa je uznávaná chiruržka
a Magda skvělá studentka.
Vstupné: 120 Kč

LE MANS '66
22. 11. ve 20:00
USA, akční/drama/životopisný, 153 min, 12+, titulky,
režie: James Mangold
Legendární příběh o tom, jak konstruktér aut Carroll
Shelby a britský jezdec Ken Miles postaví pro automobilku Ford revoluční závodní auto Ford GT40, aby
s ním mohli zvítězit nad Enzem Ferrarim v závodu
24 hodin Le Mans ve Francii roku 1966.
Vstupné: 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
23. 11. v 17:00
USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing,
režie: Jennifer Lee, Chris Buck
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí? Odpověď
ji svůdně volá a zároveň hrozí, že zničí její ledové
království. Společně s Annou, Kristoffem, Olafem
a Svenem se královna Elsa vydává na pozoruhodnou
cestu.
Vstupné: 120 Kč

ŽENSKÁ NA VRCHOLU
23. 11. ve 20:00
ČR, romantická komedie, 105 min, přístupný,
režie: Lenka Kny
Vstupné: 130 Kč

USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing,
režie: Jennifer Lee, Chris Buck
Vstupné: 120 Kč

VLASTNÍCI
24. 11. v 18:00

Velká Británie, 95 min, 12+, titulky,
režie: Anton Corbijn
Hudba lidi spojuje a mění jejich životy. Kdo jiný by to
měl vědět lépe než kultovní Depeche Mode, kteří v letech 2017/18 odehráli na 115 koncertů své Global Spirit
Tour pro více než 3 miliony fanoušků po celém světě.
Povolali režiséra Antona Corbijna, autora klipů světoznámých hitů jako Personal Jesus nebo Enjoy the
Silence, aby zachytil energii jejich vystoupení a spolu
s ní i příběhy šesti nejvěrnějších fanoušků. Výsledný
vizuálně působivý koncertní film zachycuje unikátní,
vzrušující show v berlínské Waldbühne v roce 2018.
Vstupné: 250 Kč

VLASTNÍCI
29. 11. ve 20:00
ČR, Slovensko, komedie/drama, 96 min, 12+,
režie: Jiří Havelka
Vstupné: 130 Kč

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ II
30. 11. v 17:00
USA, animovaný, 103 min, přístupný, dabing,
režie: Jennifer Lee, Chris Buck
Vstupné: 120 Kč

LAST CHRISTMAS
30. 11. ve 20:00
USA/VB, romantická komedie, 103 min, 12+, titulky,
režie: Paul Feig
Kdyby Bridget Jonesová hledala ještě větší zoufalku,
než je ona sama, v Kate (Emilia Clarke) by se určitě
trefila do černého. Ta holka sice vypadá jako roztomilý
diblík, ale ve skutečnosti je magnetem na špatná rozhodnutí všeho druhu – nerozumí si s rodinou, nevyzná se sama v sobě, neumí si najít normálního chlapa
a navíc pracuje v obchodě s vánočními potřebami.
Vstupné: 130 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
6:00 – 13:00
středa
6:00 – 12:00 13:00 liché týdny

		

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 11:00
11:15 – 12:30
15:00 – 18:00
úterý
7:30 – 11:30
11:30 – 13:00
středa, pátek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00
čtvrtek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00

pro podniky a objednané

pro pracující a objednané
pro objednané

pro podniky a objednané
pro objednané

MUDr. Alena Špidlenová

prevence
13:30 – 15:00
15:00 – 18:00
11:00 – 14:30
10:00 – 12:00
10:00 – 13:00

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
7:30 – 13:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
pondělí
8:30 – 12:00 12:30 – 14:30
středa
12:00 – 14:00 14:00 – 17:30
čtvrtek
8:30 – 12:00 12:30 – 14:30
pátek
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00 – 8:30 po objednání
středa
11:30 – 12:00 po objednání

Praktický zubní lékař
MUDr. Petr Bureš

tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
9:00 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 12:00
pátek
6:30 – 12:00

Ambulance klinické logopedie

Gynekologie

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa
8:00 – 11:00 na objednání

Mgr. Michaela Hrubešová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 17:00
úterý, středa
7:30 – 13:00
čtvrtek
7:30 – 17:00
pátek
7:30 – 13:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

pro objednané

MUDr. Regina Janů

Praktický lékař pro děti a dorost
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 – 10:00
úterý
13:00 – 15:00
středa
7:30 – 11:00
čtvrtek
7:30 – 10:00
pátek
7:30 – 10:00

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 775 519 042
www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 15:00
úterý
6:30 – 17:00
středa
6:30 – 14:00 pro objednané
čtvrtek
8:00 – 13:00

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
14:30 – 16:30 pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 14:00
Telefonické objednávky po celou ordinační dobu,
bez objednání pouze akutní ošetření.

Odběry krve

EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE
tel.: 720 061 001
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

tel.: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
pondělí
9:00 – 15:00
středa
9:00 – 17:00
pátek
7:30 – 15:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
tel.: 377 973 124 (Chlumčany)
Ordinační hodiny: Chlumčany
pondělí
7:00 - 11:00
úterý		
		
středa
7:00 - 11:00
čtvrtek		
		
pátek
11:00 - 13:00

Dobřany
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00
12:00 - 18:00
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00
12:00 - 16:00
7:00 - 10:30

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Helena Vaňková
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek 7:00 – 9:00
11:30 – 14:00
			
17:00 – 19:00

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

Vančurova 1289
tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 12:00
úterý, čtvrtek 16:00 – 19:00
středa
pouze objednaní pacienti

MVDr. Drahomíra Jeroušková
tel.: 602 474 583
pondělí, pátek 9:00 – 11:00
čtvrtek
16:00 – 18:00

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

Správa bytů

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

tel.: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

Sběrný dvůr

tel.: 721 529 770
pondělí		 14:00 – 18:00
st, pá, ne
9:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 16:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239 Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 840 850 860
Hasiči: 150 Záchranka: 155 Policie: 158
Městská policie: 156		
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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