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Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Volné finanční prostředky bude město investovat
Město v minulých letech hospodařilo s přebytky a na bankovních účtech tak zůstávaly prostředky v řádech desítek milionů korun, které ale 

znehodnocuje rostoucí inflace. Relativně často sice přicházejí nabídky nějakého zhodnocení, obvykle formou různě rizikových investic. Jakkoliv 
zajímavé se mohou zdát případné výnosy, vedení města zatím vždy volilo konzervativní přístup – termínované bankovní vklady a intenzivní pří-
pravu investičních akcí. Ačkoliv bankovní sazby nebyly nijak oslnivé, uzavření termínovaných vkladů v loňském roce se nakonec ukázalo jako ještě 
docela dobrá investice. K 1. 11. 2019 byly na základě poptávkového řízení uzavřeny dvě smlouvy o bankovních vkladech. Jeden tříměsíční na 5 mil. 
Kč a jeden roční na 20 mil. Kč, oba s  automatickým obnovováním, je-li zájem ze strany města i banky. Již letos v květnu se ale ukázalo, že banky 
nemají zájem o termínované vklady, takže menší vklad zůstal po dvou „otočeních“ na běžném účtu. Také u ročního vkladu již není ze strany banky 
(ani žádné další oslovené) zájem o opakování a úročení na běžném účtu se blíží nule. Z vkladů město získalo nakonec více než 360 tis. Kč, ale to je 
zřejmě nyní maximum možného. Investičně zaměřený rozpočet města tak zůstává jako hlavní možnost obrany proti inflaci. Projednávání rozpočtu 
na rok 2021 je na programu prosincového jednání zastupitelstva a ještě se o něm v Dobřanských listech dočtete.

Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Rozsvícení vánočních stromů

Jak už titulek napovídá, rozsvítili jsme letos 
poprvé stromy v Dobřanech, Šlovicích a Vod-
ním Újezdu najednou. Ke změně zaběhnutého 
adventního programu nás donutila opatření 
spojená s nouzovým stavem, a tak letos poprvé, 
a doufáme, že také naposled, proběhlo rozsvíce-
ní on-line. Poprvé tak byl "zneužit" pro kulturní 
akci městský rozhlas, který přenášel zpěv Vero-
niky Chamolové a zdravice faráře Martina Váni 
i starosty města Martina Sobotky. Druhou mož-

ností jak být u rozsvícení stromečků bylo sledo-
vání streamu, kterému předcházelo mini video 
z cesty vánočního stromu do Dobřan a končilo 
leteckými záběry dobřanského náměstí. 

Společná setkání na náměstí a návsích 
s něčím dobrým na zahřátí nic nenahradí, ale 
věřím, že se nám alespoň částečně podařilo 
vnést do domovů kousek adventní nálady.

Závěrem si dovoluji poděkovat manželům 
Čepickým ze Skočic za darování stromu měs-

tu Dobřany a dalším sponzorům: firmě 4-LES, 
s. r. o, za dopravu, společnosti ČETES za zajiš-
tění internetového připojení, Janu Bártíkovi 
a Pavlu Hanusovi za fotografie a videa z dronu. 

Zvláštní poděkování patří partnerovi akce, 
Skupině ČEZ, a samozřejmě 
i všem ostatním, kteří se na 
zajištění rozsvícení vánočních 
stromů podíleli.  

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví, štěstí, radosti 
a osobních i pracovních úspěchů 
v novém roce přeje

redakce Dobřanských listů

PF 2021

Nechte nás na pokoji, paní ministryně financí

Stát začal neskutečně rozdávat na úkor obcí a bezostyšně tvrdí, že my nic nepotřebujeme, pro-
tože máme spousty peněz. Je to polopravda jako vyšitá. Ano, i Dobřany v posledních letech šetři-
ly. První náznaky z automobilového průmyslu naznačovaly už delší dobu, že se blíží další recese. 
Místo ní přišel obrovský propad ekonomiky. Šetření mělo i ten důvod, že na vrcholu rozežranosti 
letěly ceny stavebních prací strmě vzhůru, až se ocitly ve výši, kdy nebylo moudré přeplácet firmy. 
U komunikací a infrastruktury už se naštěstí situace uklidnila, proto se příštím rokem logicky pro-
investujeme právě opravou cest a výstavbou sítí. Když nám stát bere, tak si holt pomůžeme z úspor, 
které v posledních letech tvoříme. Ministerstvo financí shodou náhod zveřejňuje grafy solventnosti 
obcí právě od roku 2010, kdy padla hlavní tíha odpovědnosti za město na Aktivní Dobřany. Klik-
nout si tam může každý, najde tam tento obrázek. Modrá čára představuje úspory, zelená úvěry.

Martin Sobotka, starosta

(sob) Tuhle už bobr neprovrtá. Na začátku roku jsme začali řešit havárii rybníka Horní Kotynka. 
Ukázalo se totiž, že provizorní opravy už nestačí držet krok s budovatelskou aktivitou chráně-
ného živočicha. Vodní nádrž je již napuštěná, neboť rybáři dost spěchali. Na snímcích si můžete 
prohlédnout konečnou podobu hráze. Náklady se nakonec vyšplhaly na 1 216 312,13 Kč. Plzeň-
skému kraji děkujeme za pomoc s financováním, poskytl nám dotaci 200 000 Kč.

První vlna odškodněná, 
druhou taky vyřešíme

Městská rada schválila první slevy na ná-
jemném pro podnikatele, aby nahradila státní 
pomoc, která byla v první vlně pro mnohé ne-
použitelná. Ačkoliv to vypadá nelogicky, účet-
ně nejjednodušší pomocí teď opravdu bylo dát 
slevu 45 % na nájem na měsíce listopad a pro-
sinec. Zároveň nemusí podnikatelé, jejichž 
činnost omezil stát, platiti zálohy na energie. 
S pomocí za druhou vlnu vyčkáme podle hes-
la „zajíci se sčítají až po honu“. Po první vlně 
rada odložila narovnání nájmů v nebytových 
prostorech o půl roku k 1. 7. 2021, nyní jsme 
se s kolegy radními jednomyslně shodli na 
tom, že termín posuneme o další půlrok. Vyšší 
nájmy nezačnou platit dříve než 1. 1. 2022.

Martin Sobotka, starosta

Třídíme i kovové obaly

Po dohodě se společností zajišťující likvi-
daci separovaného odpadu mohou třídit ob-
čané Dobřan, Šlovic u Plzně a Vodního Újezdu 
mimo hliníkové obaly (obaly od nápojů) i oba-
ly kovové (konzervy od potravin). Vhazovat je 
mohou do žlutých nádob na plasty, které jsou 
označeny šedou samolepkou s nápisem kovy. 
Objemnější kovový šrot do těchto nádob nepa-
tří, občané ho mohou odvézt do výkupny suro-
vin nebo do sběrného dvora v Plzeňské ulici. 

Martina Jacková, referent stavebního odboru



www.dobrany.cz |

Zprávy z radnice

3

Městu přibyl nový pomocník, občanům další služba
V posledním listopadovém týdnu město převzalo od firmy Agrowest traktor s čelním nakladačem značky Valtra a klanicový vyvážecí 
vlek s hydraulickým jeřábem s drapákem pro nakládání dříví. Občanům tak můžeme nabídnout další službu spojenou s prodejem dříví 
z městských lesů, a to dopravu a vykládku.

Před dvěma roky jsme zahájili prodej pa-
livového dřeva přímo z lesa. Jednalo se v té 
době o rozšíření možnosti nákupu dřevní 
hmoty za příznivou cenu. Dřevo bylo složeno 
u dobře přístupných míst, ke kterým zájemce 
mohl přijet osobním automobilem s vlekem. 
Bohužel jsme stále častěji slýchávali pos-
tesknutí nad tím, že je škoda, že nemůžeme 
nabídnout prodej většího množství i s do-
pravou. Dále nás trápil nedostatek výrobních 
prostředků k zajištění včasné asanace smrků 
napadených kůrovcem tak, abychom splnili 
zákonnou povinnost vlastníka lesa.

Možným řešením výše uvedených pro-
blémů byl pokus získat dotaci na lesnickou 

techniku. Proto jsme v loňském roce v lesním 
týmu naspecifikovali technické požadavky na 
její pořízení a 24. října jsme úspěšně podali 
žádost do Programu rozvoje venkova v rámci 
8. kola, operace 8.6.1 Technika a technologie 
pro lesní hospodářství. Poté následovalo vy-
hlášení řízení k veřejné zakázce „Lesnická 
technika pro Dobřany“, která byla zadávaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení. Vše 
proběhlo v pořádku a na konci července jsme 
obdrželi kladné rozhodnutí o přidělení dotace 
ve výši 50 % uznatelných nákladů a vítěz za-
kázky mohl začít s výrobou strojů, které měl 
městu dodat do konce roku. Jsme rádi, že to 
stihl s více jak měsíčním předstihem.

V současné době probíhá zácvik obsluhy 
na traktoru a proškolení na hydraulický je-
řáb tak, abychom mohli v co nejbližší době 
uspokojit evidované zájemce o palivové dřevo 
včetně dovozu. Pokud byste měli zájem za-
koupit palivo včetně dovozu s případnou vy-
kládkou pomocí hydraulické ruky, volejte na 
tel. 730 152 451. Kompletní ceník naleznete 
na stránkách města v sekci Lesy.

Celkové náklady na pořízení techniky pro 
městské lesy dosáhly 4 623 773 Kč, město ob-
drží dotaci 50 % ve výši 2 311 886 Kč.

Lenka Tomanová, místostarostka

(sob) Když už do školy, tak bez rizika. Díky programu Oranžový přechod je překonání Lipové 
ulice u „zušky“ bezpečnější. Nadace ČEZ přispěla 120 000 Kč z celkových nákladů 203 038 Kč. 
Překonat rušnou komunikaci za skvělých světelných podmínek tak už jde nejen na třídě 1. máje.

Oznámení
Změna č. 2 Územního plánu 
Dobřany

Město Dobřany informuje, že na 

úřední desce města Dobřany byl dne 

16. 11. 2020 Městským úřadem Dobřany, 

stavebním odborem, zveřejněn návrh 

zprávy o uplatňování Územního plánu 

Dobřany, jehož součástí je i návrh změny 

č. 2 Územního plánu Dobřany. 

Bližší informace o možnosti nahlédnout 

a uplatnit připomínky je možno získat 

na úřední desce města Dobřany a na 

MěÚ Dobřany, stavebním odboru, 

u Mgr. Davida Šmůly (tel.: 377 195 836).
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Město nabízí další zlepšení bezpečí pro seniory – 24/7/365 tísňovou péči
Město Dobřany zahájilo spolupráci se společností Anděl na drátě, 
která zajišťuje tísňovou péči. Co z toho plyne za výhody pro seniory 
a jejich blízké? Dle zákona o sociálních službách se jedná o terénní 
službu, která poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektro-
nickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému rizi-
ku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopností. 

Přeloženo do běžného jazyka: na bezpečí vašich blízkých dohlédnou dispe-
čeři tísňové linky. Přijímají signály ze zařízení, které má senior u sebe. Na zá-
kladě tohoto monitoringu může pracovník vyhodnotit rizikovou situaci (pád, 
bezvědomí, ohrožení života …). V případě takového varování se proškolený 
operátor pokusí nejprve klientovi dovolat. Pokud se to nepodaří, kontaktuje 
příbuzné či záchranné složky, kterým nahlásí, že klient nereaguje na jejich 
snahu o komunikaci. Ten, kdo může být na místě rychleji, zjistí, k čemu došlo, 
zda se jednalo o „mimořádný šlofíček“ ve večerních hodinách, či pád ve sprše. 
Tato služba může mimo jiné např. v případě pádu klienta zachránit život. 

Město ve spolupráci s pečovatelskou službou Jubilata zajistilo podmín-
ky pro to, aby se o seniory kromě příbuzných postaraly i určené osoby 
například v čase, kdy jsou blízcí mimo město. Bez toho by celý systém 
nedával až takový smysl.

Co pro bezpečí svých blízkých můžete udělat?
Služba Anděl na drátě je nyní zdarma na zkoušku. Kdo uzavře smlou-

vu do 10. 12. 2020, nebude nic platit až do 30. 6. 2021. Výhodou bez-
platně poskytnutého zařízení je i to, že jeho prostřednictvím lze zdarma 
telefonovat nejen s dispečinkem, ale i s blízkými. Leták ke službě město 
zveřejnilo  na svém webu, ve vývěskách a také na facebookovém profilu 
Dobřanské listy již 12. 11. 2020, nyní vychází i v tištěné podobě v tomto 
vydání. Připomínáme, že službu lze zdarma na zkoušku získat jen do výše 
zmíněného data. Pokud vám záleží na pocitu, že jsou vaši blízcí v bezpečí, 
neotálejte. Dispečeři je zajistí 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 Bc. Libuše Pokorná, odbor sociálních věcí MěÚ Dobřany 

Podobu ohňostroje 
ovlivní PES

Jelikož není moc pravděpodobné, že by se 
novoroční ohňostroj mohl uskutečnit v kla-
sické podobě, zabýváme se několika vari-
antami řešení. Ve hře je mnoho neznámých. 
Jak sledovat rachejtle se dozvíte z webu, FB 
a vývěsek, jakmile bude podoba této slav-
nosti známá. Děkujeme za pochopení v této 
nelehké době.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

(sob) Nesmlouvavý přístup k firmám se vyplácí. Vzhledem k zatékání jsme reklamovali světlíky 
ve stropě zastřešeného venkovního sportoviště pro hokejbal v ulici Sportovců. Závada se nako-
nec ukázala jako daleko vážnější problém, nešlo jen o špatné připevnění, vše bylo potřeba vyro-
bit znovu. Vzhledem k tomu, že jde o hodně drahé zakázkové produkty, nešlo o snadná jednání. 
Nakonec byla naše reklamace uznána v první várce (14 z 51 kusů) jako oprávněná a nově vyro-
bených 14 světlíků od konce listopadu montují bezplatně technici jednoho ze subdodavatelů. 
Zbylých 37 budeme důsledně prověřovat. V cenách zakázky z roku 2017 mají nyní měněné vý-
robky hodnotu přes 100 000 Kč, dnes by stály o polovinu více. Proto jsme opravdu rádi, že tvrdá 
a včasná jednání dopadla dobře.
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Koncem listopadu byla v lesoparku Martin-
ská stěna opět umístěna schránka na dopisy 
pro Ježíška. Schránku je možné využít až do 
Štědrého dne.

(red) Zastupitelstvo města Dobřany schvá-
lilo na svém listopadovém jednání jména tří 
nových ulic v lokalitě bývalého kasárenského 
autoparku. Ulice Slukova, Novákova a Nosko-
va nesou svá jména po osobnostech spoje-
ných s vojenstvím a naším městem. V příštím 
vydání DL bude zveřejněna mapa i vysvětlení 
pojmenování.  

(tom) Díky iniciativě vedoucího Technic-
kých služeb města Dobřany došlo k odstranění 
několika neoprávněně odstavených aut z ve-
řejných parkovacích ploch. Majitelé tak zby-
tečně nemuseli vynakládat finanční prostřed-
ky, které by jim vznikly, pokud by nereagovali 
a vozidlo řádně neodstranili. U těch málo pří-
padů, kde zmíněné upozornění nebylo účelné, 
se bude pokračovat úřední cestou. Pokud ve 
svém okolí víte o odstaveném vozidle, kte-
ré zabírá parkovací místo řádně provozova-
ným vozidlům, informujte nás e-mailem na  
epepa@dobrany.cz či na tel. 377 195 831.

Alespoň nějaký ústupek
Divná schůzka, divné okolnosti. Ohlásila se mi delegace České spořitelny, čekal jsem, že banka 

nás přichází „zachránit“ nabídkou úvěru, který nepotřebujeme (viz článek o přípravě na krizi).
Překvapivě mi ale sdělili, jdeme z pobočky, kde jsme zaměstnancům oznámili, že v Dobřanech 

zavíráme. Nejvyšší vedení se rozhodlo zavřít filiálky s nejnižší návštěvností. Bylo mi jasné, že vr-
cholní manažeři banky na starostu malého města nahlíží podobně jako na teroristu. Žádné vyjed-
návání, prosím. Přesto jsem zkusil nabídnout naše prostory a další pomoc pro zlevnění provozu. 
Nic nepomohlo. Alespoň se je podařilo přesvědčit v jiné věci. Oznámili i stěhování bankomatu 
a nechali se po letech umluvit k tomu, že ho umístí do sídliště, kde je vysoká koncentrace obyva-
tel. Nejvíce se jim zatím líbí přízemí nového zdravotního střediska.

Je to malá náplast pro klienty, kteří byli zvyklí na to, že si v případě potřeby zajdou do „spořky“, 
ale ani demonstrace ve Vídni by asi nepomohla. Nejvyšší vedení je určitě na homeoffice a milio-
nářské čtvrtě v Rakousku nejsou na nějaké dobřanské nářky vhodné.

Zástupci spořitelny také slíbili pomoc starším klientům s učením se novým způsobům, jako 
je telefonické bankovnictví a podobně. Až to epidemiologická situace umožní, mohou se skalní 
příznivci této banky přijít nechat proškolit.

Martin Sobotka, starosta

Krátce

Kompostéry pro občany členských obcí 
Mikroregionu Radbuza

Mikroregion Radbuza v roce 2016 úspěšně zrealizoval 
projekt finančně podpořený Operačním programem Život-
ního prostředí na pořízení 540 ks tisícilitrových kompos-
térů a dvou štěpkovačů pro občany ze svého území. Tehdy 
byl projekt zaměřen na podporu převážně menších člen-
ských obcí a zájem o kompostéry byl překvapivě vysoký. 
Z tohoto důvodu se zástupci členských obcí mikroregionu 
rozhodli, že se pokusí získat poslední možné finanční pro-
středky ze stejného operačního projektu a zrealizují jeho 
pokračování, do kterého se zapojí malé i velké členské 
obce. V polovině tohoto roku jsme podali žádost o dotaci 
na realizaci projektu s názvem „Kompostéry pro vybrané 

obce Mikroregionu Radbuza“, do kterého se přihlásily členské obce Dobřany, Zbůch, Holýšov, 
Hradec, Merklín, Chlumčany a Zemětice. Dotaci ve výši 2.259.614 Kč jsme na realizaci projek-
tu získali, a tak se občané zapojených obcí mohou v polovině příštího roku těšit na rozdělení 
kompostérů o objemu 600 litrů a 1 100 litrů v celkovém počtu 646 ks. Více informací k realizaci 
projektu se budete postupně dozvídat na našich webových a facebookových stránkách.

Ing. Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza
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Téma měsíce: Adventní, vánoční a novoroční čas

Advent
Pro mnohé je jedním z nejkrásnějších ob-

dobí roku, pro některé se stal synonymem 
shonu, davů, nákupů. Přitom advent byl 
v západní tradici skutečně chápán jako doba 
zklidnění, měl v celém roce nezastupitelné 
a opodstatněné místo. Odpovídalo to život-
nímu stylu našich předků, jejichž přirozeným 
rytmem byla především zemědělská práce od 
jara do podzimu, naopak období zimy patřilo 
odpočinku a domácím činnostem, jako třeba 
draní peří, šití, pletení, předení apod.  

Advent (z latinského adventus neboli pří-
chod) je období čtyř neděl před 25. prosin-
cem, doba radostného očekávání příchodu 
Spasitele. První adventní nedělí, která spadá 
mezi 27. listopad a 3. prosinec, začíná litur-
gický rok. Advent končí se západem slunce na 
Štědrý den, kdy začíná vánoční doba. K adven-
tu patří fialová barva a adventní písně, často 
zpívané při jitřních mších neboli rorátech. 
Koledy pak náleží do období vánočního, které 
začíná 25. prosince a končí po Třech králích.

Nejen v České republice se stal symbolem 
předvánočního období adventní věnec, který 
mívá nejčastěji čtyři svíčky, tři fialové a jednu 
růžovou. Jejich zapalování vychází z židovské 
tradice zapalování osmi svící během svátků 
Chanuka. 

Na první adventní neděli zapalujeme první 
fialovou svíčku, tzv. svíci proroků, na druhou 
neděli druhou fialovou svíci, tzv. betlémskou, 
která představuje Ježíškovy jesličky. Třetí ad-
ventní neděli přísluší růžová svíce neboli pas-
týřská, adventní období získává slavnostnější 
ráz. Na čtvrtou adventní neděli zapalujeme 
poslední fialovou svíci, andělskou, která před-
stavuje mír a pokoj.

Ať už si připravíte adventní věnec tradiční 
nebo podle vlastních představ, stále by měl 
vyjadřovat radost, zastavení a očekávání. 

Posledním dnem adventu je Štědrý den, 
se kterým je spojeno nespočet zvyků. Patří 
k němu i tradiční pokrmy, připravované podle 
osvědčených receptů předávaných z generace 
na generaci, třeba i recept na vánočku neboli 
štědrovku. Nejčastěji je pletená z devíti pra-
menů, má tři patra ze čtyř, tří a dvou. Doká-
žete ji uplést jen z jednoho? Nebo ze šesti či 
osmi najednou? 

  Zuzana Peksová, MKS Dobřany

vánočka z jednoho pramene

(jar) Prosinec není jen advent a Vánoce, ale také konec roku a vítání toho 
nového. Každý jistě máte své oblíbené občerstvení i na poslední den roku, 
nicméně na stránkách tohoto vydání nabízíme jednoduchou a oku laho-
dící úpravu listového těsta. Plát těsta stačí potřít pestem, kečupem nebo 
tím, co máte rádi, poklást plátky např. šunky a sýra a nožem odkrajovat 
cca 2 cm široké proužky, které "navlékneme" na špejli. Můžeme tvořit 
stromečky, spirálky atd. Dobrou chuť!

vánočka ze dvou pramenů

vánočka ze šesti pramenů

vánočka ze sedmi pramenů

vánočka z osmi pramenů
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Téma měsíce: Zimní čas v ptačí říši

Krmení ptáků
Koukat na televizi, počítač, displej tabletu 

nebo mobilního telefonu. Když už musíme zů-
stávat doma, koukejme raději z okna – třeba na 
ptačí krmítko, na kterém se určitě sletí partič-
ka křiklounů, hádavců, krasavců, aby se občer-
stvila a posilnila. Pozorovat ptactvo je radost. 
Dnešní podoba městské krajiny i našich upra-
vených zahrad na ptáky nemyslí. Nakrátko stři-
žené trávníky bez semeníků letniček a trvalek, 
pramálo keřů a stromů s bobulemi a plody, kte-
ré jsou zdrojem potravy pro ptáčky přes zimu. 
Proto je dobré ptáky během zimy přikrmovat. 
I když i v tomto případě musíme být velmi 
obezřetní, co jim k snědku nabídneme. Určitě 
si pochutnají na semenech slunečnice, prosa, 
konopí, máku, řepky, bodláků. Uvítají nasekaná 
jádra vlašských a lískových ořechů, ovesné vlo-

čky. Někteří si pochutnají na různých druzích 
bobulovin (jeřabiny, šípky, plody hlohu či bezu 
černého), ale i jablka nebo nastrouhanou mr-
kev. Bobuloviny můžete nasbírat při podzimní 
procházce a doma je zmrazit či naopak usušit, 
pak je před podáním znovu namočit. Pokud jim 
budete chtít dopřát tuk, tak jedině hovězí nebo 
skopový lůj, případně kvalitní rostlinný tuk.

A co do krmítka rozhodně nepatří?  Sladké, 
slané, kořeněné, uzené nebo dokonce ples-
nivé potraviny či přepálený tuk, ani žádné 
zbytky lidského jídla. Uškodit ptákům může 
vepřové sádlo a margarín.

Chybí vám krmítko? Tak si vyrobte vlastní, 
jednoduché, třeba podle našeho návodu. Bude-
te potřebovat květináč, hrníček, ruličku od toa-
letního papíru, borové či smrkové šišky, hovězí 
tuk a provázek, klacík nebo tyčku od nanuku. 
V kastrůlku rozehřejte tuk a do něho zamíchej-
te semínka nebo drcené ořechy. Na vybranou 
nádobu nebo materiál navažte provázek, aby 
se dalo krmítko pověsit. Nádobu s provázkem 
naplňte tukovou směsí, nebo do tukové směsi 
ponořte navázané šišky, či pomažte na ruličky 
od toaletního papíru. Do hrnečku nebo květi-
náče ještě před ztuhnutím vsuňte klacík nebo 
tyčku od nanuku jako bidýlko. Krmítka vyvěste 
na místa, na která nesvítí slunce, aby se tuk ne-
rozpustil, a na místa mimo dosah koček.

kolektiv MKS Dobřany

zdroj: www.jdeteven.cz/games/cz/hostina-pro-ptaky
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KNIHY PRO DOSPĚLÉ
NACHTMANOVÁ Petra: Zlodějské ticho
Jedna je bohatá, druhá chudá. Jednou se jejich 
životní osudy spojí. Obě kradou…

V bílém plášti
Šest povídek, šest příběhů z prostředí ne-
mocnic, zubařských ordinací i sanitek. Osudy 
lékařů, zdravotních sester, pacientů a jejich 
blízkých. Povídková sbírka nejlepších českých 
autorů 
o věcech špatných i dobrých.

HEJDRYCHOVÁ Zuzana: Sutašky 
Šité šperky.
Originální a krásné šperky z tenkých textil-
ních prýmků - sutašek. Podrobný popis ka-
ždého kroku, návody na zhotovení a více jak 
300 detailních fotografií.

SHELDON Sidney: Věř ve svého boha
Megan, Tereza, Graciela a Lucia. Čtyři ženy se 
před vlastní minulostí ukryly do kláštera. Ten 
však krutě přepadli vojáci. Čtyři ženy z vypá-
leného kláštera uprchnou. Jak se změní jejich 
osudy? Vrátí se do kláštera, nebo si zvolí mezi 
láskou a bohatstvím? 

KNIHY PRO DĚTI
DRAŽILOVÁ ZLÁMALOVÁ, Sandra: 
Neplechy čerta Zbrklíka
Čertíka s nebesky modrýma očima potkává 
kvůli jeho zbrklosti jeden malér za druhým. 
Nedopatřením vytopí peklo nebo skoro nechá 
shořet pekelné listiny. Luciferovi dojde trpěli-
vost a pošle Zbrklíka do světa lidí, aby se zbrk-
losti zbavil. Jak to asi dopadne?

VELÍŠEK, Martin: Můj stát
Putování za prezidenty.
Slovo „můj“ neoznačuje jen vlastnictví. Může 
být znamením toho, že k něčemu patříme. 
A tak je to i se státem. Znamená to, že jsme 
jeho součástí. Náš stát zastupuje navenek 

prezident. Aby to mohl dělat dobře, měl by 
svou zemi znát. My bychom naopak měli znát 
svého prezidenta. Nejen toho současného, ale 
i ty předchozí. Takže se s chutí můžete začít 
seznamovat s našimi prezidenty.

BUNZL Peter: Mechanické srdce
Ohromující nebezpečí, odvaha a dobrodružství. 
Jsou tajemství, která v jediném úderu srdce 
změní svět. V tomto steampunkovém dobro-
družství z viktoriánské Anglie se mísí zmate-
ní, záhady a smrtelné nebezpečí.

Kdo bydlí v norách a doupatech
Navštivte zvířátka v jejich podzemních skrý-
ších. Nakoukněte dovnitř brlohů.

Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 
pro dospělé (B. Kubelková)

sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Od čtvrtka 3. 12. 2020 
knihovna opět v provozu, omezen 
počet osob uvnitř – max. 3 osoby 

na každém oddělení.

Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

Oddělení pro děti
pondělí  12:00–17:00
úterý  12:00–15:00
středa 9:00–11:00 12:00–18:00
čtvrtek  12:00–15:00

Připravuje se překlad knihy 
o dobřanském rodákovi: 

DR. LAJOS SZENTTAMÁSI-BABÓS 
NAD ARADEM ZATAŽENO

 

Plukovník Norbert Ormai (1813–1849) 
První aradský mučedník 

Informace pro zájemce o knihu 
v Městském kulturním středisku Dobřany, 

tel. 377 972 725
(zahájení prodeje je plánováno na leden).

Otevírací doba 
Městské knihovny Dobřany 

v prosinci 2020 
 

3. 12. – 22. 12. 2020  
běžná otevírací doba 

 

23. 12. 2020  
otevřeno do 15.00 hodin 

 

28. 12. – 31. 12. 2020  
zavřeno 

 
 
 

Přejeme klidné prožití  
svátků vánočních a mnoho 

zdraví v novém roce. 
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Dárky nosí Ježíšek

Tak to prostě v našich končinách je, ale po-
kud byste přesto chtěli někoho obradovat i vy, 
nabízíme několik tipů na dárky spojené s na-
ším městem. V informačním centru najdete 
několik typů hrnečků, skleniček, vánoční sví-
cen nebo betlém s kostelem sv. Víta, karetní 
hru Prší, v minulém čísle představenou hru 
DOBRdobble, množství tužek i propisek, ruč-

níky, deštníky i trička, knihy pro děti i dospělé 
a mnoho dalšího. 

Mezi úplně "horké" novinky patří dvojCD 
Poselství lásky dobřanského rodáka Josepha 
Wolframa, zimní pohlednice Dobřan a DIÁŘ, 
který je jedním slovem nevšední. Vydava-
telem je naše organizace a jeho originalita 
spočívá v možnosti začít dnem, který si sami 

zvolíte, ve velkém množství ruční práce, ručně 
psaných textech a kresbách, ale také nutnosti 
dotvořit si ho dle svých představ, možností 
a nápadů. V diáři najde každý majitel několik 
jedinečných drobností, které, jak věříme, zpří-
jemní jeho používání po dobu 365 dní.

Kompletní fotogalerii jednotlivých dárko-
vých a propagačních předmětů k prodeji na-
leznete na našem facebookovém profilu – al-
bum Předměty k prodeji.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Milá redakce,
dovol mi Tě o něco poprosit.
Jakkoliv pod rouškami nevidíme celé dětské 

obličeje, v očích čteme mírnou obavu o osud le-
tošních Vánoc.

Je super, že jsme v listopadu stihli vymyslet 
a uspořádat náhradní rozsvícení stromu, ale 
pro záchranu letošního Ježíška, prosím, udě-
lejme víc.

Co kdybyste otiskli v listech nepřekonatelné 
poselství F. P. Churche, jenž v roce 1897 odepsal 
v deníku Sun malé Virginii. Její kamarádi totiž 
říkali, že jejich americký Ježíšek neexistuje. 
Chtěla se ujistit v novinách, zda mají pravdu. To 
jak si s tím Váš kolega z dávných časů poradil, 
je nádhernou ukázkou statečné obhajoby krás 
našeho lidského údělu.

Pro povzbuzení našich lepších já by to bylo 
dle mého soudu velmi záslužné.

V textu bych prosím nahradil, aby se to dě-
tem lépe četlo, Santu Ježíškem. Ve výjimečné 
době se mají dělat výjimečné věci.

Citlivým duším se předem omlouvám za pří-
padné slzy dojetí.

Váš věrný čtenář
Martin Sobotka

Milá Virginie,
Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí; věří, že nemůže existovat 
nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží 
dospělému, nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum 
nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.
Ano, Virginie, Ježíšek existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož 
toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Ježíška! 
To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho, co život činí snesitelným. 
Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, 
by muselo uhasnout. Ježíšek existuje, protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. 
Jistě, mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, kteří by Ježíška chytili. Ale 
žádný z nich by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nevidí jen tak. To nedoka-
zuje vůbec nic.
Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v mě-
síčním svitu na paloučku. A přesto existují. Cokoliv vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš 
rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic 
víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže pro-
trhnout. Poodhrnout ten závoj může pouze víra a poezie a láska. Potom najednou spatříme 
všechnu krásu a nádheru za ním. Je to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie, je, a nic 
na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Ježíšek žije, a bude žít věčně. Ještě tu bude za 
desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti, jako jsi Ty a naplnil radostí každé otevřené srdce.

Veselé Vánoce, Virginie, Ti přeje
Tvůj Francis Church
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Zásady zveřejnění příspěvků 
v Dobřanských listech

Příspěvky do DL musí být zasílány elektronicky na e-mail 
listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány 
v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků (vč. mezer), neroz-
hodne-li redakce v individuálních případech jinak.

Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a ná-
vod na kontrolu publikovaných textů najdete na 
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/

FOTOMARATON 
2 kategorie:

1)  Vánoční výzdoba
2) Vánoční stromeček
1.–29. prosince 2020
Na fotografie se těšíme na facebooku Dobřanské listy 
(fotky posílejte do zpráv, budeme je průběžně zveřejňovat), 
popř. na mailu listy@dobrany.cz (předmět: fotomaraton, 
max. 2 fotky o velikost 3 MB).

Nezapomeňte přidat:
#vanocnidobrany / #vanocnislovice / #vanocnivodniujezd

Zasláním dáváte souhlas ke zveřejnění fotografie a jména.
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Upozornění

Všichni členové skautského střediska 
Zelený šíp Dobřany, 

sledujte aktuality na našich webových 
stránkách www.skautidobrany.cz.

Naleznete zde informace o registracích 
a znovuobnovení činnosti.

Děkujeme, přejeme pevné zdraví 
a už se těšíme na setkání.

Nízkoprahový Klub Echo pro děti a mládež 
pomáhá i s distanční výukou

Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež, zřizovaný Diakonií Západ, i v této nelehké době posky-
tuje pomoc a podporu dětem a mladistvým ve věku od 6 do 20 let. Jakožto sociální služba je Klub 
Echo i nadále otevřený v běžné provozní době, tj. od pondělí do středy od 12:30 do 17:00 hod. na 
náměstí T. G. M. 282. V současné době klub mimo jiné nabízí pomoc se školní přípravou a online 
výukou žákům základních a středních škol, a to díky nadaci České spořitelny, která podporuje 
projekt Diakonie ČCE „Zvyšování digitální gramotnosti ohrožených dětí & poskytování sociál-
ní podpory online”. Pracovníci Klubu Echo se také snaží přiblížit podporu dětem a mladistvým 
prostřednictvím sociálních sítí (například na Instagramu klub_echo), kde probíhají v různých 
podobách preventivní programy, sdílejí se aktuální informace nejen z klubu a nabízí se tak i další 
forma, jak kontaktovat samotný klub. 

Více informací o Klubu Echo je možné najít na facebookových stránkách Klub Echo pro děti 
a mládež nebo na www.diakoniezapad.cz, ale také přímo u koordinátorky zařízení na tel. čísle 
+420 734 640 492 či e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.

Bc. Monika Malátová, koordinátor zařízení

Nedáme se

Poslední schůzku jsme měli 8. října a pak 
byla činnost všech spolků pozastavena. Ale 
pro nás ne tak úplně. Pravidelně každý tý-

den pro nás vedoucí připravovali soutěž, 
jejíž plnění (fotky) jsme jim mailem posílali 
zpět k hodnocení, protože ne všichni bychom 
zvládli oddílové schůzky online. Každé sou-
těžní kolo mělo 5 úkolů. První týden jsme se 
snažili najít co nejvíce pohádkových dvojic, 
pak jsme podle obrázků zvířátek hledali ta-
jenku, z přírodnin tvořili podzimní dekoraci, 
místo drakiády malovali draky a po hodu hrací 
kostkou plnili úkoly. Druhý týden jsme podle 
obrázků hádali lidové písničky, počítali, kolik 
barev je ve znaku města, místo lampionového 
průvodu malovali lampion, tvořili otisky listů 
a ze skládaného papíru tvořili ptáčka. Třetí tý-
den nás čekaly další 3 lidové písničky v obráz-
cích, třídenní třídění odpadu, výroba krabiček 
na dárek nebo vzkaz z ruličky od toaletního 
papíru a četba knížky.  V týdnu od 16. listo-
padu následovalo 4. kolo: skládání tajenky 
podle obrázků zvířátek, výroba mimozemšťa-

na z odpadového materiálu, skákání přes švi-
hadlo, přišívání knoflíku a spočítání oken na 
budově restaurace a pivovaru Modrá hvězda.

A jak dopadlo hodnocení? V prvním kole 
uspěly za mladší Hanina M., za starší Alena Š. 
a ve druhém kole za mladší Míša J. a Anděla 
Z. Blahopřejeme a ceny předáme, jakmile to 
půjde.

Pionýrská skupina Dobřany
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V Dobřanech 20. 11. 2020

Vážený pane starosto, vážená paní mís-
tostarostko, 

Vám i všem Vašim kolegům, kteří se v letoš-
ním roce podíleli na zvládnutí situace způso-
bené koronavirem, chci jménem Diakonie Zá-
pad i jménem Jubilaty pro osoby potřebující 
péči co nejsrdečněji poděkovat.

Spolupráce Diakonie Západ i pečovatelské 
služby s městem Dobřany funguje již řadu let, 
letošní rok ale ukázal její mimořádnou kvali-
tu a výjimečnost. Díky společné komunikaci 
a Vašemu zájmu o situaci seniorů jste nám 
pomohli zvládnout poskytování služby v době 
nouzového stavu.

Jako jedni z prvních jste svolali krizový štáb 
a ihned reagovali na vzniklou situaci. Přišli 
jste s nabídkou hlídání dětí pro naše pracov-
níky tak, abychom mohli zajistit službu v ob-
vyklém rozsahu a kvalitě, zorganizovali jste 
dovážku nákupů pro všechny seniory ve měs-
tě. Zajistili jste obratem dostatek dezinfekce 
pro pracovníky a klienty pečovatelské služ-
by, ale také pravidelnou dezinfekci prostorů 
domů s poskytováním pečovatelské služby. 
S velkou rozvahou a citlivostí pro situaci jste 
zkrátka zorganizovali právě takovou podporu, 
jakou jsme potřebovali. 

Dnes to možná vypadá jako samozřejmost, 
ale na začátku jara, kdy byl poprvé vyhlášen 
nouzový stav, to samozřejmostí nebylo. Díky 
Vašim kolegům, kteří se osobně zapojili do 
řešení této nezvyklé a náročné situace, jsme 
mohli i my dobře zvládnout poskytování péče 
u našich klientů, a to v době, která byla zvláště 
pro seniory velmi těžká.

Speciální poděkování patří také paní ve-
doucí a pracovnicím školní jídelny při Základ-
ní škole v Dobřanech. Nejprve nám v době 
nouzového stavu ochotně zajistily pro klienty 
pečovatelské služby v Dobřanech vakuování 
jídel a následně nám vyšly vstříc v době nuce-
ného výpadku jídelny na Merklínsku. Praktic-
ky ze dne na den dokázaly zajistit obědy 

pro klienty Jubilaty, pro osoby potřebující 
péči v Merklíně a současně pro klienty Domo-
va Radost.

Přeji Vám do nového roku pevné zdraví 
a hodně sil.

Jitka Čechová, 
vedoucí terénních služeb pro seniory  

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy

Čekání na Slunce
Tak se nazývá nové, v pořadí druhé a dlouho 

očekávané CD, které natočila keltská kapela 
Dé Domhnaigh při dobřanské ZUŠ J. S. 
Bacha k příležitosti zimního slu-
novratu. Vydání CD pod tímto 
názvem je o to víc zvláštní, 
že přichází na svět právě 
v době jakéhosi dočasné-
ho „temna“, aniž bychom 
to plánovali. Nasbírali 
jsme tu většinou písně 
a skladby, které jsme zpí-
vali a hráli na koncertech 
v uplynulých 14 zimách.

Za krásnou příležitost nahrát 
CD zimního charakteru vděčíme na-
šim milým přátelům a štědrým sponzorům, 
manželům Martině a Jiřímu Němečkovým 
a jejich firmě Aglia, s. r. o, a takovým „kouzel-
níkům“, jako jsou mistr zvuku Ondra Čmelák 

Franěk, grafik Jan Blažek a Jiří Sláma z hudeb-
ního vydavatelství AV PRON, spol. s r. o.

Původně jsme měli mít letos ad-
ventní benefiční koncert i s křes-

tem CD v kostele sv. Mikuláše, 
ale vzhledem k současné 

vynucené pauze bohužel 
neproběhne. Proto jsme 
na den původního kon-
certu připravili alespoň 
adventní pozdrav ve for-

mě videoklipu a sestřihu 
ze života.
Fanoušci keltské hudby si 

budou moct CD zakoupit v před-
vánočním čase v infocentru MKS 

Dobřany. Doufáme, že naše slunovratové CD 
rozsvítí atmosféru domovů posluchačů, potě-
ší je a přinese klid, lásku a pohodu.

Eva Šustrová
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Tříkrálová sbírka 2021 – Přihláška skupinky koledníků 
Letos podvacáté orga-

nizuje dobřanská Římsko-
katolická farnost ve spo-
lupráci s Městem Dobřany 
a Základní školou v Dobřa-
nech Tříkrálovou sbírku. 

Také v letošním roce chceme pomoci mladým 
i dospělým klientům s diagnostikovaným auti-
smem a mentálním postižením z merklínské-
ho domova Radost a stacionáře Radovánek 
Diakonie ČCE a seniorům s diagnostikovanou 
poruchou paměti (Alzheimerovou chorobou, 
demencí) v Domově sv. Aloise Městské charity 
Plzeň. Hledáme proto trojice zájemců, kte-
ří mají chuť si připravit královský kostým 
a vyrazit v sobotu 9. 1. 2021 do dobřan-

ských ulic. Je důležité, aby mezi vámi nebo 
s vámi byl jeden dospělý, který převezme za-
pečetěnou pokladničku a po dobu koledování 
bude o ni pečovat. 

Přihlášky prosíme doručit co nejdří-
ve řediteli ZŠ v Dobřanech (nejpozději do 

18. 12. 2020), následně dostanete další po-
drobnosti a vyberete si místo koledování. Ja-
kékoliv dotazy ke konání sbírky Vám rád zod-
poví J. Šedivý, tel. 602 658 066, jpfs@email.cz.

Děkujeme Vám.

zde odstřihnout

Tříkrálová sbírka Dobřany 2021

vedoucí 
skupinky
koledníků *)

jméno a příjmení telefon (mobil) e-mail datum narození

adresa č. obč. průkazu podpis

koledníci
(jméno, 
příp. třída)

Kašpar: Melichar: Baltazar:

*) Uvedené osobní údaje jsou potřebné k organizaci sbírky, organizátoři s nimi budou zacházet dle platných předpisů. Vedoucí skupinky koledníků dává svým 
podpisem souhlas k zařazení svých dat do evidence organizátorů Tříkrálové sbírky 2021.

Světový úspěch pro Dobřany

Dne 16. 11. 2020 začala ve Francii celosvě-
tová oslava akordeonu, jubilejní sedmdesátý 
ročník legendární soutěže Trophée Mondia-
le (CMA), online. Přestože je soutěž v plném 
proudu a její vyvrcholení je plánováno až na 
dvacátého prosince, některé výsledky už jsou 
známé. Mám obrovskou radost, že zde mohu 

prezentovat úspěch žákyně Základní umělec-
ké školy J. S. Bacha Daniely Holé, které se po-
dařilo něco neskutečného. Po téměř dvaceti 
letech má Česká republika akordeonistu na 
stupních vítězů. Daniela dostala ve své kate-
gorii 3. cenu se ziskem 23.99 bodů (max. 25). 
V této kategorii soutěžilo 26 talentovaných hu-
debníků z různých koutů světa a za zmínku ur-
čitě stojí i státy, které byly zastoupeny v porotě 
této kategorie (Albánie, Litva, Velká Británie, 
Jižní Korea, Bulharsko, Německo, Rusko, Čína, 
Jižní Afrika /JAR/, Kypr) a další. V letošním 
roce se díky koronavirové pandemii nemu-
sely dělat národní výběry, a tak se na soutěž 
přihlásilo rekordních 750 účastníků z 67 států. 
Spolu s Danielou reprezentoval naši základní 
uměleckou školu ještě Martin Chodl, který 
zanechal velmi dobrý dojem a je také velkým 
příslibem budoucnosti českého akordeonu.

Doufejme, že se současná situace zase vrátí 
do starých kolejí a další ročník této soutěže už 

bude probíhat tradičně. Pořadatelem příštího 
ročníku bude Ukrajina a já doufám, že nám 
naši mladí muzikanti neusnou na vavřínech 
a budou se stále řídit příslovím „bez práce ne-
jsou koláče“.

Petr Vacek, učitel ZUŠ, 
oficiální delegát CMA za Českou republiku
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KŘÍŽOVKA PRO RADOST II.
ZAHRÁDKÁŘI VÁM VŠEM PŘEJÍ  (viz tajenka)

1. Lesní zvíře

2. Léčivá rostlina

3. Jednoletka

4. Pícnina

5. Nežádoucí rostlina

6. Hlavonožec

7. Strom u potoka

8. Bílá kytička

9. Štiplavý kořen

10. Sosna

11. Léčivka (kopinatý)

12. Léčivá rostlina (sukulent)

D. Havlová

PF 2021

Přes všechna úskalí byla letos úroda na 
zahradách uspokojivá. Zahrady jsou skvělým 
útočištěm v dobách dobrých i těch druhých.

Proto nám všem do roku 2021 přeji, aby-
chom si dokázali co nejvíce užívat života, něco 
si pro radost vypěstovat, začít se opět scházet 
a těšit se z vzájemné společnosti.

Zora Richterová

Rybáři

Protože jsem slyšel, že na Židováku berou 
štiky a candáti, tak jsem tam ve čtvrtek 5. 11. 
vyrazil. Dcera mě tam vysadila něco po jed-
né, že pro mě přijede večer v šest. Ten den 
bylo nádherné počasí. Bezvětří a slunce na tu 
dobu nezvykle hřálo. Usadil jsem se u čerpač-
ky, kde hranu břehu tvoří štětovnicová stěna. 
Po chvíli jsem si potřeboval odskočit. Vzepřel 
jsem se o židli, zvedl hůlky a chtěl vykročit 
k blízkému křoví. Jenže hůlka mi podklouzla, 
já se svalil na bok a sjel do vody, jenom hlava 
mi koukala. Několikrát jsem zkoušel vylézt 
malým výkrojem mezi břehem a štětovnice-
mi, ale nešlo to, byly tam nějaké větve a za ty 
jsem zachytával protézami. Tak jsem se tam 
cachtal a různě převaloval min. 20 minut. Ale 
zima mi kupodivu nebyla. Vždyť jsem se také, 
když jsem měl ještě nohy, byl s otužilci kou-
pat v lednu na biotopu a pak i v řece. Nako-
nec jsem se pozadu vysoukal na břeh, dál na 
betonovou šachtu a z ní na židli. Nikde nikdo. 
Škoda, mohly to být nádherné záběry. Slu-
níčko stále pěkně hřálo, tak jsem postupně 
svlékl blůzu, košili, kalhoty a nakonec i tren-
ky. Vše jsem důkladně vyždímal a zase oblékl, 
protože mobil se namočil a nefungoval. No co, 
musím vydržet do šesti. Tak jsem znovu na-
hodil a ještě se vyhříval na sluníčku. Po třetí 
přijel hospodář na kontrolu, a když zjistil, co 

se mi stalo, nabídl se, že až obejde rybník, že 
mě odveze domů. To jsem rád přijal, protože 
až zajde slunce, silně se ochladí. Když se to 
dozvěděla sousedka, apelovala na manželku, 
aby mi zakázala chodit na ryby, že se jednou 
utopím a že teď dostanu angínu, chřipku 
a zápal plic. Ale nedostal jsem ani rýmu. Zato 
v sobotu jsem se musel zasmát, když jsem 
četl noviny a náhodou mrkl na horoskop. Stá-
lo tam: „Doufali jste v lepší start do měsíce 
listopadu. Nicméně sami sebe až překvapíte, 
jak jste silní a nezlomitelní.“

Jelikož mi v posledních dnech října a začát-
kem listopadu ryby nad jezem přestaly brát, 
přesunul jsem se pod mosty. Poprvé jsem 
tam byl ve středu 11. 11. Na lehký proutek 
s brčkem jsem neměl ani záběr, zato na druhý 
jich bylo pět. Protože ale tah vody mi prohnul 
vlasec do oblouku, s krátkým prutem jsem 
žádný záběr neprosekl. Ale jsou tu a berou! 
Druhý den jela dcera ráno k zubaři, a tak 
jsem byl již po sedmé u vody a v devět jsem 
měl dva kapry 45 a 46 cm a kilového cejna. 
A protože jsem měl celý týden zajištěn dovoz 
a odvoz, byl jsem u vody každý den a pokaž-
dé jsem chytil jednoho až dva kapry a k tomu 
9 cejnů ¾ až 1 kg. A kapři byli od 44 cm do 
54 cm, čtyři z nich měli 53 cm. Jediný kapr 
mezi nimi měl 40 cm, a tak jsem ho pustil. 
Již několikrát jsem psal, jak je v posledních 
letech řeka dobře zarybněna, ale tohle mě 
překvapilo.

Letos 14. 11. se poprvé lovil rybník Mlýn-
ský v Přestavlkách, který máme v pronájmu 
společně s MO Plzeň 1. Poprvé se taky lovil 
rybník pomocí podložní sítě. Byly částečně 

obavy, jak se výlov povede, jaká bude spolu-
práce s Plzeňany. Způsob hospodaření, dělba 
práce, povinností, dělení nákladů a zisku bylo 
samozřejmě předem zakotveno ve vzájemné 
smlouvě. Výlov ale až na několik málo prvot-
ních organizačních chybiček proběhl dobře. 
Slovilo se 42 q kapra, který dosáhl výtečné 
přírůstky. Kapr byl vysazen do okolních reví-
rů ZčÚS, u nás byl již násadový plán splněn, 
dokonce překročen. Rovněž byla slovena 
násada candáta ø velikosti 15 cm a okouna. 
Z toho byla část vysazena do Židováku a na 
R2. Podařilo se vysadit ještě do plánu chybějí-
cí násadu lína a bílé ryby.

Jako novinka bude letos prodej vánoč-
ních kaprů ve dvoře rybárny v Plzeňské ulici, 
č. p. 1048. Je možno si rybu objednat na tel. č. 
728 399 067 – viz samostatný inzerát v DL.

Vladislav Šefl

Výdej povolenek se bude konat v těchto 
termínech: 
So 2. 1.
St 13. 1.
St 10. 2.
So 13. 3.
St 21. 4. 
(St 16:00–18:00, So 9:00–11:00)

Školení nových členů: So 13. 2. od 9:00

Plánované akce – dle situace:
VČS: So 20. 3. od 14:00 v hasičárně
Rybářské závody: 
So 17. 4. pro dospělé, Ne 18. 4. pro děti
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Hokejbal v Dobřanech se opět probouzí
Celosvětová koronaviro-

vá pandemie zastavila chod 
nejen našeho sportovního 
klubu.

Nucená pauza se snad už 
blíží ke konci. Hokejbalisté tak znovu začínají 
startovat motory, a to ve všech klubových ka-
tegoriích. Hokejbal a určitě nejen toto odvětví 
sportu se začíná pomalu probouzet do stan-
dardního režimu. K datu 25. 11. je nařízené 
vládou ČR dodržovat určitá opatření. V praxi 
to znamená, že tréninkové jednotky v tomto 
období musí být vedeny v šestičlenných sku-
pinách osob či hráčů. Po dlouhé pauze jsme 
všichni rádi alespoň za tuto možnost.

Do akce tak k výše uvedenému datu vykro-
čili úplně všichni Šneci ..... Zapojeni jsou tedy 
i ti nejmenší Šnečci z mikropřípravky, dále 
minipřípravka, přípravka, mladší i starší žáci, 
dorost, junioři a samozřejmě také muži. Náplň 
tréninků není logicky pro všechny týmy stejná. 
U každé kategorie je pochopitelně zapotřebí 
„maličko“ odlišná tréninková metodika, zvláš-
tě pak v nařízených šestičlenných skupinách.

Věříme, že se vládní opatření budou po-
stupně rozvolňovat, čímž bychom mohli najet 
na vytyčenou klubovou koncepční práci.

Co se týká soutěží, pak nějaké náměty k po-
krácené sezóně z hokejbalového svazu na 
klub dorazily. Asi nejde vymyslet ideální vari-
antu k plnohodnotnému dohrání sezóny, když 
mnoho hracích termínů promeškáte. S tím se 
tedy budou muset všichni hokejbalisté, a ur-
čitě nejen oni, vypořádat. Pokud jste ovšem 
sportovec, pak zápasy nepochybně hrát chce-
te a asi je vám jedno, v jakém herním formátu. 
Hokejbalový klub má v plánu (krom navazují-
cích tréninkových jednotek na výše uvedené 
datum) sehrát opět vánoční duel a také na 
Silvestra se chceme tradičně sejít v naší nové 
hokejbalové hale. Pokud situace dovolí, chtě-
li bychom pro juniory a muže ještě do konce 
roku uskutečnit krátké, třeba třídenní sou-
středění, čímž bychom zakončili zhruba mě-
síční tréninkový cyklus. Je také možné, že tuto 
akci posuneme do lednových termínů. To už 
by ale byla součást zimní přípravy.

 Vše pochopitelně bude muset být podpo-
řeno tím, že naši společnost nezasáhne opět 
vyšší moc, resp. např. třetí vlna pandemie. 
Buďme tedy optimističtí a věřme, že minimál-
ně tohle už nikoho z nás nepotká.

Všem „Dobřaňákům“ přejeme pevné zdraví 
a pozitivní náladu v tomto nelehkém období, 
klidné a pohodové Vánoce a úspěšný vstup do 
nového roku 2021.

Za dobřanský hokejbal 
Václav Šlehofer st.

Starší žáci Dobřan – sezóna 2020/21
Zleva stojí:  M. Chamola, M. Úbl, R. Vajda, D. Malý, T. Výrut, J. Duban, J. Štulc,  P. Úbl
Pod nimi zleva: P. Vajda, O. Sloup, K. Šampalík, M. Chamola ml. a V. Šlehofer st.
Ležící: J. Baláž a T. Brož

Muži a dorost v zimní přípravě v lednu 2020

Přehled prosincových akcí v pivnici Hájek–Hájková
		Dne 24. 12. se bude konat Velká cena Josefa Šnebergra. Jedná se o již 21. ročník soutěže 

o nejlepší bramborový salát. Zúčastnit se může každý, kdo přinese 200 g svého salátu, nej-
lépe v nevratné misce. Vzorky se přijímají od 10.00 do 11.30 hod., pak bude probíhat vlast-
ní degustace a hodnocení salátů. Každý, kdo bude hodnotit, musí dle svého názoru označit 
3 vzorky, které mu nejvíc chutnají. Po sečtení všech hlasů bude následovat vyhlášení vítězů 
a předání hodnotných cen. Tento akt je naplánován na 12.30 hod. Ceny předá syn zakladatele 
soutěže a účastník olympiády v Athénách, Michal Šnebergr. Těšíme se i na váš vzorek salátu.

		Dne 31. 12. se rozloučíme s hektickým rokem 2020. Od 20.30 hod. se bude v naší pivnici 
konat silvestrovská diskotéka. Bavit nás bude DJ Kečup/Petr Keszegh a tradičně v 0.30 hod. 
odpálíme ohňostroj. Na tuto akci váš srdečně zveme. Rezervaci můžete provést na tel. čísle 
+420 603 872 821, nebo přímo u obsluhy.

Obě tyto akce proběhnou pouze v případě, že dojde k znovuotevření restauračních zařízení 
v prosinci.

Přejeme všem zákazníkům, štamgastům, obchodním partnerům, obyvatelům Dobřan a všem li-
dem dobré vůle krásné a pohodové prožití vánočních svátků, veselého silvestra a hlavně hodně 
zdraví, štěstí a pohody v roce 2021. Všem, kteří navštívili  v tomto roce naši pivnici, upřímně 
děkujeme. Příští rok tedy OPĔT A LÉPE!!!!!!

Josef a Václava Hájkovi s personálem
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My Ti, milá babičko, přejem pevné zdravíčko,
moře lásky, žádné vrásky a v očích jen sluníčko.

Dne 2. prosince oslaví své 90. narozeniny

paní Marie Holubová.

Milá babičko, jsme moc rádi, že Tě máme tak 
blízko a přejeme ještě mnoho šťastných let.

Vnučka Jana s manželem Jirkou, pravnoučata 
Adam a Andělka, Alena a Jirka Markovi.

Blahopřání

Dne 15. 12. 2020 uplyne 1 rok, 
co nás navždy opustil

náš drahý, milovaný manžel, tatínek, 
dědeček, bratr, strýc a kamarád, 

pan Josef Vícha.

Vzpomínají manželka, 
syn s rodinou a vnoučata.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Poděkování
Děkujeme všem za projevenou kondolenci a slova útěchy. Rodina Maškova

Vzpomínky mi myslí plynou,
po slzách z očí k srdci tečou,

neztratí se, jsou stále se mnou….

Dne 4. 12. 2020 to bude přesně 13 let, 
co nás náhle navždy opustil 

pan Jaroslav Štěpař. 

S láskou a hlubokou úctou vzpomíná 
manželka Jarmila, dcera Dáša a syn Milan 

s rodinami.

Vzpomínka

Pocta legendárnímu fotografovi 
Jiřímu Plzákovi 

Legendární fotograf Jiří Plzák oslavil 19. listopadu 87. naroze-
niny. Jménem svým i jménem tisíců spokojených zákazníků si 
dovoluji vzdát hold tomuto mistrovi svého řemesla a popřát mu 
do dalších let především pevné zdraví. Je jedním z těch, kteří si 
zaslouží uznání i obdiv nás všech. Jeho odkaz je nejen v podobě 
fotografických záznamů, ale zejména v poctivém přístupu k milo-
vanému řemeslu.  

Všem obyvatelům Dobřan i širokého okolí je jistě důvěrně znám, 
neboť zde působil rovných patnáct let. Kromě provozu v ateliéru foto-
grafoval tisíce svateb, stovky maturitních i firemních plesů, tanečních 

kurzů včetně prodloužených a závěrečných, základních i mateřských škol, vítání občánků a řadu 
dalších akcí či událostí. 

Charismatický muž, vyzařující vždy optimismus a pozitivní energii, je i ve svém úctyhodném 
věku stále vitální a své celoživotní vášni stále věrný. 

O bezmála sedmdesátileté fotografické práci mluví s nadšením sobě vlastním a neskrývaným 
zaujetím. S nostalgií líčí začátky své profesní dráhy od roku 1950 až po současnost, kdy vlivem 
technických vymožeností fotografie dostává jiný rozměr a její původní podoba se pomalu vytrácí.    

Bylo pro mě ctí poznat tuto výjimečnou fotografickou osobnost a držitele mnoha význam-
ných cen. 

Vážím si toho, že mám tu čest hlásit se ke stejné profesi, kterou lze dělat jen srdcem. 
Eva Hubatová, fotografka a publicistka

Dobrý den, milá redakce,
20. listopadu odpoledne jsem využil celkem příjemného počasí a vyrazil s manželkou opět na Vy-

sokou. Vyzbrojen informacemi Mgr. Evy Horové jsem šel najisto. Pomníček je moc hezký, na klidném 
místě, místo krásně upravené. Z fotek jsem zjistil, že byl vylepšený o jeden reliéf a křížek. Opodál je 
zabetonovaná patice sloupku, který tam bude zřejmě vbrzku dodán, a vím, že na něm má být popis 
události, ke které to místo odkazuje. To bude skvělé. Domnívám se, že by  nebylo od věci tam umístit 
i jednoduchou lavičku. U pomníčku jsem zapálil svíčku, to děvče si to opravdu zaslouží.

S pozdravem Ing. Josef Jelínek, Nýřany
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Inzerce

Jak si můžete z George udělat finančního pomocníka, který 
bude k dispozici kdykoliv budete potřebovat?

George provádí platby
Základní funkcí internetového bankovnictví je zajištění plateb-
ního styku. Prostřednictvím George můžete zadávat jakékoliv 
platby, ať již tuzemské, či přeshraniční. Potvrzení o uskutečnění 
platby obdržíte i formou e-mailu a máte tak jistotu, že platba 
skutečně proběhla úspěšně. Při zadávání opakovaných plateb 
není potřeba vyhledávat čísla účtů a další údaje potřebné k re-
alizaci platby - chytré vyhledávání umožňuje najít jakoukoli 
odchozí či příchozí platbu nebo příjemce a následně opakova-
ně využít platební údaje k další transakci. Uživatelům mobilní 
aplikace George stačí veškeré platební údaje jednoduše vyfotit 
mobilem a George automaticky vyplní příkaz k platbě.

George radí
George je první bankovní aplikací na trhu, která dokáže v re-
álném čase automaticky analyzovat finanční chování svých 
uživatelů a nabízet jim personalizovaná doporučení např. for-
mou SMS zpráv. Aplikace klienta například sama varuje, když 
mu na účtu nezbývá dostatek peněz na zaplacení inkasa nebo 
trvalých příkazů. Pokud aplikace identifikuje, že klient platí 
nadprůměrné částky za nájemní bydlení, nabídne mu automa-
ticky hypotéku a v případě, že je zřejmé, že splácí příliš mnoho 
nebankovních půjček, doporučí konsolidaci. George také auto-
maticky třídí výdaje a umožní klientovi získat rychlý přehled, 
jak nakládá se svými penězi.

George pomáhá
Díky Georgi nemusíte ani skladovat papírové účtenky pro pří-
pad budoucí reklamace nakoupeného zboží. V elektronické 
podobě Vám je zálohuje a můžete je kdykoliv lehce využít. Pro-
střednictvím elektronického bankovnictví můžete také žádat 
o úvěry, resp. podepisovat jakékoliv dokumenty.

Více informací o tom, jak konkrétně Vám může George i jeho 
mobilní verze pomoci v konkrétních situacích, najdete na webu 
www.george.cz. Další příležitostí seznámit se s možnostmi, 
jak si zajistit bankovní služby online bez potřeby navštěvovat 
pobočku, může být seminář, který uspořádá pro občany Dob-
řan a okolí Česká spořitelna ve spolupráci s Městským úřadem 
v Dobřanech. Seminář se uskuteční po odeznění pandemie dle 
zájmu občanů. 

Česká spořitelna zavírá pobočku 
v Dobřanech, bankomat zůstává

Bezhotovostní transakce, komplexní poradenství a finanční servis – 
všechny tyto operace lidé stále více provádějí online, aniž by navštívili 
bankovní pobočku.

Rostoucí obliba mobilního a internetového bankovnictví a klesající 
vytíženost pobočky přiměla Českou spořitelnu uzavřít svoji pobočku 
v Dobřanech. Posledním obchodním dnem dobřanské pobočky bude 
21. prosinec 2020, kdy se pobočka v 16.00 hod uzavře.

Hotovost lze i nadále vybírat z bankomatu České spořitelny, který 
nejenže v Dobřanech zůstává zachován, ale bude v souladu s požadav-
ky občanů města Dobřany přemístěn na vhodnější místo, a to na míst-
ní sídliště. Nejbližší doporučená pobočka České spořitelny se nachází 
v Přešticích na adrese Masarykovo nám. 111. Nejbližší vkladový ban-
komat je na adrese Písecká 972/1, Plzeň (OC Olympia).

Neznamená to ale, že nezbytně musíte věnovat správě vašich financí 
více času – do banky se totiž již dostanete i přes mobilní telefon.

V mnohých případech můžete čas ušetřit využitím internetového 
bankovnictví. Klienti České spořitelny mají dostupné nové interneto-
vé a mobilní bankovnictví George, které mohou využívat nepřetržitě, 
bez jakýchkoliv dodatečných nákladů. Nemusí se přitom ohlížet ani na 
otevírací dobu pobočky, ani na případnou velikost fronty čekajících zá-
kazníků. K přístupu na účet stačí pouze sednout k počítači, anebo se do 
něj přihlásit kdykoliv prostřednictvím mobilního telefonu.

George může využívat každý majitel běžného účtu v České spořitel-
ně. Pakliže toto moderní internetové bankovnictví ještě nemá sjedna-
né, stačí banku požádat o jeho otevření, které je zcela bezplatné. K dis-
pozici je pak jak internetové bankovnictví, tak i jeho mobilní verze, 
kterou lze snadno nainstalovat do vašeho mobilního telefonu.

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky

Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      15 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     25 % z celkové ceny
 11 výtisků (roční)     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    25 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 5 400 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 2 700 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 350 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 675 Kč

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků zdarma
vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků  50 Kč
prodej, služby...

Společenská rubrika zdarma

Inzerce 
v Dobřanských listech

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 
 (Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net 

		Nabízím domácí vánoční cukroví. Více na tel. č. 775 223 640 
nebo e-mailu domacizakusky@seznam.cz.

		Kosmetické služby – Jiřina Sedláčková. Tel.: 606 280 813.

		Hledám opraváře – hodináře nástěnných pendlovek, 
 tel. č. 739 020 901. Lokalita Dobřany.

		Dobřaňák hledá byt 3+1 ke koupi v Dobřanech. Tel.: 606 864 869.

		Hledáme pronájem bytu 2+1 nebo 3+1, i v rod. domě, nekuřáci. 
Cenu respektujeme, tel. 604 840 608.
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PRODEJ 
VÁNOČNÍCH STROMKŮ 

na tradičním místě v Dobřanech, Pobřežní 1027, vedle automyčky 

NABÍDKA:
• smrk pichlavý
• smrk ztepilý

• jedle kavkazská 
• borovice lesní 

• denně od 8.00 do 20.00 hodin, velký výběr, balení zdarma 
• průběžně jsou doplňovány čerstvé stromky

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
PROSINEC 2020

st 2. 12. 14–17 čt 10. 12. 14–17

út 8. 12. 14–17 út 15. 12. 14–17

16. 12. 2020 – 31. 1. 2021 ZAVŘENO

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

Od dobřanského verpánku přeji příjemné prožití vánočních svátků 
a do nového roku 2021 hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.

 Zbyněk Albl, švec

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

Kontakty: 
tel.: 777 944 563, e-mail: poradna@opplzen.cz

www.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 po-
vinností, 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 sna-
ze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
  bydlení  
  systém sociálních dávek a pomoci 
  rodina a mezilidské vztahy 
  finanční problematika 
  občanskoprávní vztahy 
  ochrana spotřebitele 
  majetkoprávní vztahy 
  sociální a zdravotní pojištění 
  pracovně-právní vztahy 
  správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO  
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 13:00 liché týdny
               Vstiš
čtvrtek 6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek 6:00–12:00
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro objednané
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky 
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace 
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
 prevence pro nemocné
pondělí 7:30–10:00 13:30–15:00
úterý 13:00–15:00 15:00–17:00
středa 7:30–11:00 11:00–14:30 
čtvrtek 7:30–10:00 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa 7:30–13:00
pátek 7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
pondělí 7:30–14:30
úterý 9:00–17:30
středa 7:00–13:00
čtvrtek 7:00–12:00 MUDr. Hrbáčková
pátek 6:30–12:00

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa 6:30–7:30 náběry
 7:30–14:30 ordinace

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
 volně pro objednané
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30

středa 13:00–14:00 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 11:30–13:00 po objednání

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
úterý 7:30–14:30
 14:30–16:30
pátek 7:30–14:30

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
středa, čtvrtek 8:00–15:00
pátek 7:00–11:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
tel.: 603 225 252
úterý (sudé) 7:00–13:00
čtvrtek 7:00–13:00
pátek (lichý) 7:00–13:00

MUDr. Regina Janů
tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
pondělí 8:00–15:00
úterý 6:30–17:00
středa 6:30–14:00
čtvrtek 8:00–13:00

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí 9:00–15:00
středa 9:00–17:00
pátek 7:30–15:00

Lékárna Devětsil
Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek 8:00–12:30 13:00–17:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
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
pátek 7:30–11:30 na objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý 8:00–11:00
čtvrtek 8:00–11:00
pátek 8:00–11:00

Chlumčany, tel.: tel.: 377 973 124
pondělí, středa 8:00–11:00
Nouzový provoz ordinace, upřednostňujeme 
telefonické konzultace.

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Helena Vaňková
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
pondělí–pátek 7:00–19:00
so, ne, svátek 7:00–9:00 11:30–14:00
   17:00–19:00

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

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
Omezená provozní doba:
pondělí 7:15–11:15 12:00–13:00
středa  12:00–17:00
Provozní doba podatelny: běžná prac. doba MÚ

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
Provozní doba:                 
pondělí–pátek 8:30–12:15 13:00–16:00

(dle platných nařízení)

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: 800 850 860
Hasiči: 150 Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE - mobilní aplikace


