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Proč jsme se nevzdali novoročního ohňostroje?

foto: Jakub Urbanec

O tom, jak dobře národ přestojí těžké chvíle, rozhoduje nakonec síla ducha. Vzpomeňme, jak se Hitler snažil zlomit Brity nálety.
Odcházeli do protileteckých krytů důstojně se
vztyčenou hlavou, naladili se tak, aby někomu
neposloužil jejich strach, aby se nezabili panikou. Ze stejné doby je i další všeobecně známý symbol vzdoru, Sověti v obležené Moskvě
nezrušili listopadovou vojenskou přehlídku,
ačkoliv vypadala jako plýtvání silami. A pak
pochodovali rovnou odhodlaně za vítězstvím.
Lépe se vyhrává těm, kteří si nenechají
sáhnout na tradici, ačkoliv ji uctí omezenými

prostředky. Stejně tak se snažíme i my udržet,
co se dá. Moc děkujeme za příznivé ohlasy na
„partyzánské“ rozsvěcení stromečku. Potvrdilo to ještě naše přesvědčení, že v našem městě
žijí převážně uznalí, citliví a rozumní lidé.
Proto jsme se nevzdali ani ohňostroje, na
který jste zvyklí. Pouze byl kvůli epidemii jiný.
Chtěli jsme, aby ho mohl vidět alespoň částečně každý obyvatel města z okna či ze zahrady.
Tím se zabránilo zakázanému shromažďování. Z šesti míst v Dobřanech a z jednoho ve
Šlovicích naráz odpálili proškolení dobrovolníci 7 menších ohňostrojů. Na Vodní Újezd

Hodně zdraví, štěstí, radosti a osobních i pracovních úspěchů
v novém roce přeje
redakce Dobřanských listů

jsme nezapomněli, ale tamní lidé jistě měli
jeden z nejlepších pohledů na Dobřany. Šlovice jsou odděleny vrchem, proto měli vlastní,
„Vodňák“ je jen přes řeku.
Čelil jsem otázce, proč ty statisíce nevěnovat
na lepší účel, hasičům, pečovatelkám? Domnívám se, že 60 tisíc, kolik stojí tahle oblíbená
kratochvíle doopravdy, si můžeme dovolit. Koneckonců zmíněné složky mají stabilní podporu, viz třeba článek paní Čechové v minulých
listech, za který děkuji, a kompliment vracím.
Buďme všichni na tragickej život pes!
Martin Sobotka, starosta
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K rozpočtu na rok 2021
Finanční odbor uřídil i letos přípravu rozpočtu úspěšně, o čemž píše jeho vedoucí Jaroslava Kypetová ve svém vlastním článku. Jako
vedení města jsme rádi, že máme k dispozici
odborně zdatný aparát, který navíc oplývá
konstruktivním duchem a sleduje účelnost
peněz vynaložených na rozvoj města.
Kolegyně Kypetová má značný přesah i díky
tomu, že u nás původně nastoupila jako vnitřní auditor, je proto velmi spolehlivým partnerem i u věcí, které běžné šestitisícové město
nestíhá sledovat. Jsem rád za to, že jsme vy-

tvořili bezpečnou rezervu pro nebezpečné
časy. Také jsme správně odhadli růst cenové
hladiny a investujeme tak, aby vložená koruna měla maximální efekt. Proto se zaměřujeme na komunikace, které lze pořídit výhodně.
Ne tak extrémně lacino (70 % průměrných
cen v republice) jako u obou velkých stadionů
v letech 2017–2019, ale stále nejde o žádné
přeplácení, jako je tomu nyní u budov.
Další dobrou oblastí jsou výkupy půdy.
V průměru se nám podaří získávat za rok kolem deseti hektarů, ten příští zahájíme velkou

ranou, nabudeme pozemky ve strategickém
zájmovém území kolem letiště Líně v rozsahu
téměř 18 hektarů za velice slušnou cenu.
Zmíněným vysokým cenám za rekonstrukce
a výstavbu budov čelíme tím, že se soustředíme na projekty, které zlevní díky přiznané dotaci. Dobře a pružně reagovat na rychle se měnící hospodářské podmínky by nebylo možné
bez nadprůměrné odbornosti finančního odboru. Děkujeme všem dámám z tohoto týmu
za to, jakou oporou jsou pro rozvoj města.
Martin Sobotka, starosta

Rok 2020 byl zvláštní také z hlediska vývoje příjmů a výdajů městského rozpočtu. Oproti předchozímu období daňové příjmy meziročně nerostly, do listopadu město získalo jen
98 % zdrojů roku 2019. Nižší jsou i nedaňové
a kapitálové příjmy. Naopak evidujeme mírné
navýšení běžných výdajů, o více než 20 % pak
meziročně narostly kapitálové výdaje. Město
tak může využít úspor z předchozích let a nemusí zastavovat potřebné investice. A v roce
2021 v nich bude pokračovat.
Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na
svém jednání 21. prosince. A ani v tento den
nebylo jasné, s jakým objemem daňového inkasa mohou obce počítat, neboť ještě nedošlo
k ukončení legislativního procesu, který lze nazvat „hra o superhrubou mzdu“. Největší položka příjmů, tedy zdroje ze sdílených daní, se tak

z opatrnosti rozpočtuje na úrovni roku 2017.
Neočekává se výrazný růst nedaňových příjmů,
o trochu optimističtější je odhad zdrojů z prodejů pozemků. V případě dotací se do rozpočtu
zapojují pouze již schválené žádosti, takže zde
může dojít v průběhu roku jen ke zlepšování.
Vcelku by tedy město mělo získat 196 mil. Kč.
Plánuje se však vydat téměř 248 mil. Kč,
z čehož 38 % by měly tvořit kapitálové výdaje.
Největší část je určena na místní komunikace,
předpokládá se dále např. oprava fasád a zateplení bytových domů Loudů 1028 a 1029,
nákup nového vozu pro JSDH Dobřany, u těchto investic již existuje rozhodnutí o přidělení
dotace. Výběr z investic obsažených v rozpočtu je uveden v tabulce.
Běžné výdaje pak zahrnují mj. také opravy
některých komunikací a dalšího majetku ve

vlastnictví města, příspěvky zřizovaným organizacím, prostředky na dotace pro spolky
a rezervu na krizové výdaje, o jejímž významu již nikdo nepochybuje. Město také ještě
splácí dříve přijaté úvěry, v příštím roce jde
o 1,3 mil. Kč a tvoří v rozpočtu rezervu na zůstatek ve výši 5 mil. Kč.
Rozpočet města musí být sestaven jako vyrovnaný, ale toho se nyní dosáhne jen zapojením úspor z minulých let. Zatím se předpokládá
využití necelých 58 mil. Kč, ale pravděpodobně
se podaří tuto částku snížit úspěšnými žádostmi o dotace. Město má v současné době k dispozici zhruba 90 mil. Kč, které se však rostoucí
inflací postupně znehodnocují, připravené investice do majetku města tak představují také
vhodnou protiinflační strategii.
Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Příštím rokem se budeme opravdu „proinvestovávat“

Přehled investic v rozpočtu 2021
Přemístění kotelny MěÚ - projekt
Topný kanál sportovní hala

Silnice III/180 43 Komenského

Komunikace obytná zóna Kotynka II

Regenerace ul. Loudů a F. X. Nohy (komunikace)
Rekonstrukce MK Stromořadí, projekt

Komunikace Hornická - II. část parkoviště
Rekonstrukce MK Vančurova

Komunikace Na Slovanech a Havlíčkova ulice - projekt
Komunikace Průmyslová
Chodník v Ústavní ulici

Prodloužení VHI řadu Zahradní
Intenzifikace ČOV, projekt

Obnova kanalizace v Chlumčanské ulici, projekt
Prodloužení kanalizace Dobřánky - Kamínek
Pasport dešťové kanalizace

Biotop - technologie čištění vody
MŠ - DHM (myčky nádobí)
ZŠ dotykové displeje 3 ks
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300 000,00 ZŠ vybudování nádrže na dešťovou vodu

1 500 000,00 ŠJ rekonstrukce mycí místnosti na černé nádobí
5 400 000,00 Pylonové tabule do speciálních tříd
5 315 616,49 Loudů 1028

11 632 900,00 Loudů 1029

576 000,00 Aktualizace Programu regenerace městské památkové zóny

4 826 134,86 Aktualizace Plánu ÚSES Dobřany

3 457 193,67 Projektová dokumentace na investice
1 946 476,60 Vodní Újezd - hřiště a oplocení

8 669 580,00 DUR stav. úpravy objektů za účelem rozšíření kapacit
6 056 442,80 ZUŠ J. S. Bacha Dobřany (víceúčelový sál a knihovna)
550 550,00 Sklad ochranných pomůcek

1 074 480,00 Rozšíření MKDS Dobřany z dotace PK
219 010,00 Kamerový systém

480 000,00 JSDH Dobřany - nová CAS

1 000 000,00 JSDH Dobřany - přístroje

726 000,00 JSDH Dobřany - zdviž na sušení hadic
100 000,00 Pásková knihovna

450 000,00 Nový software (HELIOS + Veem Backup)

457 509,11
127 806,00
108 000,00

5 478 000,00
7 565 000,00
296 450,00
184 646,00

4 000 000,00
605 000,00
605 000,00
300 000,00
434 000,00
935 000,00

7 436 418,00
400 000,00
80 000,00

300 000,00
558 000,00
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Zelené ohlédnutí
Loňský rok byl bohatý na nové výsadby dřevin. Sázelo nejen město, ale i jiné subjekty, které dostaly určenou náhradní výsadbu orgánem ochrany přírody a krajiny.
V jarních měsících vysázeli zaměstnanci
technických služeb téměř 50 kusů alejových
stromů. Mezi ulicemi Loudů a F. X. Nohy přibylo devět jabloní lemujících budoucí chodník,
který letos vznikne jako součást rekonstrukce zmíněné druhé ulice. Pět lipek v travnatém
prostranství před tenisovými halami je základem druhé řady stromořadí. Stejný počet
sazenic habrů vysázeli i na louce za garážemi
v Plzeňské ulici. Další lípy lemují chodník v ulici Císaře Karla. Návštěvníci biotopu Kotynka
často připomínají nedostatek ploch se stínem.
Bohužel původní výsadby skomírají a mají minimální přírůstky. Nově zasazené břízy, pokud
se ujmou, by měly růst rychleji a zároveň časem zajistí přistínění dalším kultivarům. Zbylé
jarní výsadby byly již rozmístěné jako jednotlivosti (Pančava, Dobřánky, Vodní Újezd).
Na podzim vysázeli oproti jaru jen 23 stromů. Deset třešní zakládá nové stromořadí podél cesty pod vyhlídkou na Šlovickém vrchu.
Další sazenice dubů, lip a vrb přibyly do Vodního Újezdu a do Šlovic k rybníku. Město navíc
získalo dotaci od Plzeňského kraje na výsadbu 6 třešní u „velkého štábu“. Hodně jsme vy-

sazovali dřeviny do záhonů, a to i díky iniciativě některých občanů a jejich příslibu údržby
veřejného prostranství. V Husově ulici tak byl
za květinovým záhonem dokončen trvalkový.

Za zmínku stojí i velké náhradní výsadby,
které realizovalo ŘSD se souhlasem města
v extravilánu. Za obalovnou lemuje městem
rekonstruovanou polní cestu 36 vzrostlých
alejových třešní (viz foto) a pod vyhlídkou na
Šlovickém vrchu vznikla oplocenka, osázená 1 000 kusů převážně odrostků dubů, dále
třešní, jabloní, lísek a borovic (viz foto).
Lenka Tomanová, místostarostka

Kompostéry
V minulých vydáních se vás snažíme průběžně informovat o krocích s pořízením kompostérů
pro občany, které činíme v závislosti na informacích od poskytovatele dotace. V polovině prosince 2020 Mikroregion Radbuza obdržel vydání právního aktu, díky němuž můžeme dále konat.
Začátkem ledna se sešli členové výběrové komise nad zpracováním zadávací dokumentace pro
výběrové řízení na dodavatele kompostérů. Po schválení dokumentace budeme moci výběrové
řízení vyhlásit. Následovat pak bude výběr dodavatele a podpis smlouvy. Termín dodání kompostérů plánujeme na polovinu roku, ale je možné, že se může zkomplikovat výběrové řízení a termín
budeme nuceni posunout. O dalších krocích vás budeme prostřednictvím DL dále informovat.
Lenka Tomanová, předsedkyně komise
Zuzana Štychová, manažerka Mikroregionu Radbuza

Myslete na své zdraví,
nehrňte se do zbytečných
front
Nedávno jsem vyslechl kritiku na to, že na
radnici se už chodí jen jedním vchodem. Vyzněla tak, jako by se veřejnost musela přístupu k nám doprošovat, jako bychom se před ní
opevňovali.
Přitom se snažíme o pravý opak. Vláda nám
uložila svým nařízením značná omezení provozu. Nesmíme mít úřední hodiny více než
2krát 5 hodin týdně, máme vyřizovat pouze
neodkladné záležitosti a tak dále. Většinou je to
alibisticky napsané tak, aby vláda nenesla odpovědnost, pokud bychom něco udělali pozdě.
I proto jsme nechali lidem více možností
přijít si vyřídit své záležitosti, než kdybychom
se otrocky drželi textu vládního nařízení.
A jsou přitom obce, které své radnice doslova
opevnily.
Abychom mohli laťku vstřícnosti udržet,
je třeba to řešit organizačně, naše budova
T. G. M. 1 je památkou a není žádná šance,
že by zde vznikla důstojná čekárna, proto je
hlavní vchod přes budovu T. G. M. 2, umožňuje
to zvládat pandemie a i všelijaké jiné krizové
režimy. Kritiku veřejnosti bereme vážně a pokusíme se vylepšit režim tak, aby se zbytečně
nemíchala fronta na radnici a na poštu.
V této souvislosti bych rád apeloval na všechny ty báječné lidi, kteří mají pocit, že za odpady
a psa je třeba platit u nás na pokladně hned
v lednu, aby od tohoto dobrého zvyku letos
ustoupili. Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemie bude začátek roku nepříznivý z hlediska možnosti shromažďování více osob, plaťte
bezhotovostně prosím, prosím, prosím, ideálně
z účtu. V zájmu svého zdraví i lidí, které můžete
ohrozit. Stran potvrzení do sběrného dvora si
nedělejte zatím zbytečné obavy, minimálně po
nějakou část roku ho nebudeme vyžadovat.
Zbůhdarma nastydnout je nerozum, máme
sice v T. G. M. 2 krásnou vytápěnou čekárnu,
ale vinou pravidla 15 m2 na osobu se v ní mnoho lidí neohřeje. Jelikož placení na pokladně
upřednostňuje právě jedna z rizikových skupin v rámci pandemie, pomozte prosím vašim
seniorům s bezpečnějším způsobem platby.
Hotovost sice není zakázaná, ale ohrožuje
zdraví mnohem více než drtivá většina věcí,
které se teď nesmí.
Martin Sobotka, starosta
(sob) V zájmu podpory bezpečnějšího placení poplatků za odpady rozhodla městská rada
na svém zasedání 31.12. 2020, že pro rok 2021
nebude ve sběrném dvoře nutné vyžadovat potvrzení o zaplacení poplatku. Případné zneužití
této služby bude kontrolováno zpětně.

www.dobrany.cz
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Proč stát frontu na úřadě, když to jde i jinak
Na začátku každého roku se před pokladnou
městského úřadu tvoří fronty plátců místních
poplatků. Každá fronta je pro čekající nepříjemná, vzhledem k aktuální situaci může být
i riziková a určitě kvůli rozestupům delší. Využijte možnosti úhrady na bankovní účet města z domova, kdykoli a bezpečně. A pomozte
prosím případně v rodině těm, kteří internetové bankovnictví nemají, nebo jej neovládají.
Navíc, jak již bylo uvedeno v minulém čísle
Dobřanských listů, v prosinci došlo ke zrušení pobočky České spořitelny, takže v blízkém
okolí nebude možné peníze vyzvednout.

Kolik platím?
Místní poplatek „za odpad“ i místní poplatek
za psa zůstávají pro rok 2021 beze změn, více
viz shrnutí ve zvláštním rámečku. Konkrétní
výši poplatkové povinnosti lze zjistit telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na níže
uvedených kontaktech.

Jak provést platbu, když platím jen za sebe?
Uveďte vybrané číslo účtu a variabilní symbol podle druhu poplatku, dále pak specifický symbol, kterým je rodné číslo plátce bez
lomítka.

A když platím za více lidí?
Číslo účtu, variabilní symbol dle poplatku
a specifický symbol, tj. rodné číslo plátce,
zůstávají, do poznámky uvedete rodná čísla
nebo jména osob, za které platíte. Prosíme
o pozornost zejména u rozdílných jmen rodičů a dětí. Lze využít jakékoliv textové pole
v příkazu, dohledáme.

Ale potřebuji potvrzení do sběrného dvora…
Po zaslání platby do 2 dnů zavoláte nebo napíšete e-mail a obratem obdržíte potvrzení
o úhradě, které si můžete vytisknout. Nebo se
dohodnete na tel. čísle 377 195 845, kdy si potvrzení vyzvednete už bez čekání ve frontě před

pokladnou. Máte-li chytrý telefon, můžete se
obsluze sběrného dvora prokazovat elektronickou formou, nemusíte tedy potvrzení tisknout.

A další možnosti jak nečekat ve frontě?
Většinu agend, které městský úřad zajišťuje,
lze vyřídit telefonicky, elektronicky nebo se
s požadavkem objednat na konkrétní termín.
Využijte této možnosti, jak se vyhnout čekání
na chodbách. Podklady tak pro Vás budou připraveny, v některých případech bude možné
předpřipravit i pokladní doklad. Zaměstnanci
se v důsledku vládních nařízení v kancelářích
střídají, ale možnost telefonické či e-mailové
konzultace není omezena.

Kontakt správce místních poplatků:
M. Benediktyová, tel. 377 195 845,
benediktyova@dobrany.cz
Další kontakty na www.dobrany.cz, záložka
nahoře „městský úřad“ a odrážka „kontakty“.

Informace pro občany k platbě místního poplatku za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, činí 500 Kč pro rok 2021.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2021 (složenky se neposílají).

Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka

2)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, činí 500 Kč pro rok 2021.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2021 (složenky se neposílají).

Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý
pobyt na adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 800 Kč.

	Pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let, a držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:

• ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč,

• ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 200 Kč.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2021 (složenky se neposílají).

Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Zprávy z radnice

Změna v organizaci dopravy

V polovině prosince nabyla účinnosti veřejná vyhláška - opatření obecné povahy týkající se pasportu dopravního značení ve
městě. Odborný dopravní projektant při jeho
zpracování prověřil podněty veřejnosti i bezpečnostní komise města Dobřany, jejímiž členy jsou zástupci Policie ČR, městské policie
a hasičů. Složitý rozhodovací úřední postup
byl v gesci odboru správního a dopravního
ve Stodě. Město tedy může začít s nápravou
historických nelogičností v dopravním značení. Samotnou instalaci značek může zbrzdit

chladné počasí, při kterém nelze betonovat
sloupky. Jako první budou instalovány značky,
které zásadně neohrozí provoz. O zásadních
změnách před jejich instalací bude veřejnost
dopředu informována prostřednictvím webových stránek města, na kterých je pasport
i k nahlédnutí https://www.dobrany.cz/
mesto-dobrany/dokumenty/pasport-dopravniho-znaceni/
V současné době byly odstraněny značky
na křižovatkách ulic Stlukova, Noskova, Novákova, Studniční a Sokolovská (viz obrázek).

Nově byla na parkoviště u bývalého zdravotního střediska osazena dopravní značka „parkoviště s parkovacím kotoučem“. Ta označuje
parkoviště, na kterém řidič musí při začátku
stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit. Je doplněna ještě
dodatkovou tabulkou, která umožní zaparkovat jen na max. 2 hodiny (viz foto). Tímto se
povedlo vyjít vstříc nájemcům prostor, jejichž
zákazníci měli problém s parkováním.
Lenka Tomanová, místostarostka

Popis projektanta k pasportu dopravního značení v Dobřanech
V první polovině roku 2020 byl v rozsahu
zastavěného území města Dobřany proveden
pasport veškerého stávajícího svislého dopravního značení, v rámci kterého bylo kromě
provedení vlastní pasportizace jednotlivých
dopravních značek, sloužících zejména jako
aktuální informace o stavu svislého dopravního
značení pro vlastníka, potažmo správce dotčených pozemních komunikací, provedeno také
komplexní posouzení aktuálnosti stavu dopravního značení. Svislé dopravní značení bylo
posouzeno od celkové koncepce značení ve
městě po konkrétní podobu a polohu umístění
jednotlivých svislých dopravních značek. Na základě posouzení pak byl navržen soubor úprav
stávajícího dopravního značení pro odstranění
zjištěných nedostatků ze všech hledisek, které
musí platné svislé dopravní značení splňovat.
V období předcházejícím zpracování
pasportizace dopravního značení byly na území města Dobřany schváleny dva významné
zásahy do organizace dopravy. V první řadě se

jedná o soubor dopravního značení pro omezení průjezdu těžké tranzitní dopravy po silnici II/180 v úseku I/27 MÚK Vysoká – Dobřany až I/26 Chotěšov, kterým došlo k omezení
vjezdu tranzitní dopravy nákladních automobilů s celkovou hmotností větší než 12 t na
silnici II/180 v předmětném úseku. V rámci
druhého významného zásahu do organizace
dopravy byly na území města vytvořeny čtyři ucelené oblasti fungující jako zóny s dopravním omezením. Uvnitř těchto vzniklých
zón pak byla zónovým dopravním značením
omezena nejvyšší dovolená rychlost, omezen vjezd vyznačených (nákladních) vozidel
a také omezena možnost stání vozidel v zóně
centrální části kolem nám. T. G. M.
V návaznosti na tyto rozsáhlé úpravy dopravního značení na území města bylo rovněž
cílem pasportizace provést kontrolu konkrétního zpracování těchto opatření nejen ve
vztahu ke konkrétnímu provedení a umístění
jednotlivých dopravních značek, ale zejména

z pohledu koordinace ve vazbě na stávající dopravní značení s ohledem na udržení celkové
koncepce, logiky a homogenity použitých dopravních značek na území města.
Ačkoliv v průběhu posuzování stavu dopravního značení na území města byla uplatňována snaha o zjednodušení a zpřehlednění
dopravního značení v souladu s obecnými
zvyklostmi a platnou legislativou, je na území města Dobřany použito poměrně velké
množství dopravních značek, což je dáno především snahou města chránit zájmy svých
občanů s cílem eliminovat negativní důsledky
dopravy formou restriktivní organizace dopravy na místních komunikacích.
Ing. Václav Mašek
D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.
Rozšířenou verzi popisu a další informace
k pasportu najdete na www.dobrany.cz/mestodobrany/dokumenty/pasport-dopravniho
-znaceni/
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(red) V minulém čísle jsme vás informovali o třech nových ulicích. Nyní doplňujeme podrobnější informace a opravujeme chybu. Jedná se o ulice Novákova, Noskova a Stlukova. (v prosincovém vydání bylo chybně uvedeno Slukova)

Julius Nosko

Julius Nosko se narodil 8. 6. 1907 v Tisovci, okr. Rimavská Sobota. V letech 1918–19
studoval na gymnáziu v Rimavskej Sobote,
1919–22 v měšťanskej škole v Tisovci a studium na Hospodářské škole v Košicích v letech
1922–26 ukončil maturitou.
Dne 30. 9. 1926 byl zařazen do čs. branné
moci a prezentován v činné službě jako voják akademik. V letech 1926–28 studoval ve
VA v Hranicích na Moravě. Po absolvování
nastoupil k 4. jezdeckému pluku do Klatov.
30. 9. 1929 byl přemístěn na funkci velitele
čety k 4. eskadroně do Dobřan. V září 1933
byl přemístěn k 10. jezd. pluku a ustanoven
velitelem 1. eskadrony v Berehově. Od února 1935 se stal druhým pobočníkem velitele pluku. Od 1. 10. 1935 byl přidělen do VJU
v Pardubicích jako velitel čety. Od srpna 1936
do března 1938 působil jako velitel čety voj.
akademiků a jako cvičitel vojenského výcviku
ve VA v Hranicích. 1. 10. 1937 byl povýšen do
hodnosti kapitána jezdectva a 28. 3. 1938 byl
přidělen k 2. oddělení hl. štábu MNO. Od března 1938 do března 1939 působil jako zpravodajský důstojník v Bratislavě.
Za „Slovenského štátu“ vstoupil do Slovenské armády a účastnil se bojů v Polsku, později v Sovětském svazu.
Začátkem roku1944 byly zahájeny přípravy
povstání, které řídil generál Golián za přímé
spolupráce plukovníka Noska. Při vypuknutí Slovenského národního povstání (SNP)
29. 8. 1944 byl Nosko náčelníkem štábu I. čes-
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koslovenské armády na Slovensku. Plk. Nosko
provedl ústup do hor a 20. 2. 1945 přešel na
velitelství Československého armádního sboru, kde byl ustanoven předsedou přijímací komise pro důstojníky a rotmistry. Po potlačení
povstání se zúčastnil bojů se zbraní v ruce
ve vojenských a partyzánských jednotkách
v úseku Polbora - Tisovec Muráň.
Velitelem 2. pěší divize byl ustanoven dne
26. 4. 1946, na brigádního generála byl povýšen 1. 10. 1946. Dne 1. 12. 1947 se stal zatímním velitelem Vysoké školy válečné a 1. 9. 1948
se stal velitelem Vysoké vojenské akademie.
V souvislosti s procesy s tzv. buržoazními
nacionalisty byl 1. 2. 1953 přeložen do zálohy.
Do roku 1968, kdy byl rehabilitován, pracoval
v živočišné výrobě a bydlel v Dobřanech se
svou ženou Annou, kterou poznal za své služby v Dobřanech. Po své rehabilitaci byl zařazen
opět do činné služby, avšak za dva roky nato
odešel do důchodu. Zemřel 5. 9. 1986 v Plzni.
Miloslav Faifr
/Další informace je možno nalézt v knize Československá armáda v Dobřanech 1918–1938/.

Pplk. Václav Stluka
Václav Stluka se narodil 12. 9. 1872 v Cerekvicích u Hořic. Vystudoval českou obecní školu v Hněvčevsi, německou obecní školu v Hostinném a českou nižší reálku v Hradci Králové.
R. 1889 vstoupil do jezdecké kadetní školy
v Hranicích na Moravě. Po ukončení vykonával funkce velitele čety, zásobovacího důstojníka, velitele a učitele poddůstojnické školy
a velitele švadrony. Působil u hulánského pl.
č. 13. Ve Zloczově, v Mostě, ve Lvově, v Praze a ve Zborově. V roce 1911 byl přemístěn
k dragounskému pluku č. 13. ve Stodě.
Dne 5. 8. 1914 odešel se svou švadronou do
pole a účastnil se tažení v Rusku. V roce 1916
byl přeřazen k drag. pluku č. 9. a poslán opět
do pole jako velitel půl pluku. 24. 1. byl přidělen k pěšímu pluku č. 77 a hned nastoupil službu v poli v Itálii jako velitel pluku. 8. 7. 1918
byl přidělen k drag. pl. č. 2, ihned nastoupil
službu v poli v Itálii opět jako velitel půl pluku a po té pluku. Tuto funkci vykonával až do
18. 11. 1918, kdy přivedl pluk do své vlasti.
Do Dobřan k drag. pl. č. 2. byl přidělen
25. 11. Přísahu Čs. republice složil 9. 12. 1918
v Dobřanech, kde následně vykonával funkci
velitele československého drag. pl. č. 2 a velitele posádky. Od 1. srpna do 5. 10. 1919 zastupoval brigádního, okresního a posádkového

velitele v Plzni. V. Stluka v Dobřanech zůstal
ve funkci velitele pluku do 5. 10. 1920, kdy
drag. pl. č. 2 byl sloučen s drag. plukem č. 14.
v jezdecký pluk č. 4.
Velitelem tohoto nového pluku byl jmenován pplk. Stluka. U 4. jezdeckého pluku setrval
do 30. 9. 1925, kdy byl přeložen k velitelství
2. jezdecké brigády jako její velitel.
Vojáci 2. drag. pluku se účastnili bojů o Slovensko a Těšínsko, potlačení německé revolty
v Dobřanech a okolí, střežení hranic v oblasti
Všerub, nastolení pořádku při rabování v Klatovech, střežení uhelných dolů v okolí Dobřan
a odporu při přepadení dobřanských kasáren
železnorudskými vzbouřenci.
Tento muž pořádal v Dobřanech a okolí
osvětovou činnost formou přednášek a divadelních představení, spolupracoval s vedením
města a s místními spolky, účastnil se s oddíly
svého pluku slavnosti návštěvy ministra nár.
osvěty G. Habrmana a výrazně přispěl k udělení standarty svému pluku.
Václav Stluka byl dobrým velitelem, měl své
vojáky rád a oni jeho. Za svého velení propagoval heslo „Kdo miluje svou vlast a ctí své
rodiče, nemůže být špatný člověk“. Toto heslo
bylo vyvěšeno u každé eskadrony a každý voják ho musel znát.
Miloslav Faifr
/Další informace je možno nalézt v knize Československá armáda v Dobřanech 1918–1938/.
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Dobřanský rodák MUDr. Rudolf Novák
Dědeček MUDr. Rudolfa Nováka Antonín
Novák, který pocházel od Bechyně, přišel do
Dobřan jako dělník pracující na stavbě železnice. Byl uznán za spolehlivého a pilného,
a tak dosáhl toho, že byl následně zaměstnán
u dráhy. Když začal provoz na zdejší železnici,
stal se drážním strážným, tzv. vechtrem. Jeho
strážní domek, který měl drážní číslo 65, již
neexistuje, neboť dostal při náletu roku 1943
přímý zásah. Stával u kostelní cesty u železničního přejezdu směrem na Dobřany. Tak
jako jiní vechtři měl malinký plat, služební
bydlení a dostal dvě nápravy, aby mohl obhospodařovat příslušnou část železničních pešunků. Oproti jiným vechtrům měl velikou výhodu, směl totiž obhospodařovat i přilehlou
obecní rokli. Tak mohl celkem bez problémů
držet krávu, a tak začal příběh rozvětvené rodiny Nováků z Dobřan. Natrvalo se zde také
Novákové zapsali tím, že vznikl nový pomístní
název, který se používá dodnes, totiž Novákojc
rokle.
Z této početné rodiny vzešel i MUDr. Rudolf
Novák. Byl to vnuk onoho prvního vechtra
a jeho otec Josef byl také vechtr. Pocházel z jedenácti dětí. Díky velké obětavosti celé rodiny
se mu dostalo vzdělání a mohl se stát lékařem.
Oženil se a měl dvě dcery. Lékařskou praxi vykonával v Praze na Vinohradech.
Osudným se mu stalo období 2. světové
války. Pokud tehdy požádal lékaře o ošetře-

ní někdo, kdo byl hledán policií nebo neměl
kennkartu, aby prokázal svoji totožnost, byl
to lékař povinen okamžitě hlásit. MUDr. Novák ošetřoval takové hledané osoby, osoby
zapojené do odboje a snad prý také nějaké parašutisty. Byl udán svojí spolupracovnicí, a tak
se dostal do koncentačního tábora.
Zemřel v konentračním táboře ve Flossenbürgu, což je vlastně nedaleko od nás, asi
25 km za Tachovem. Vyprávění se různí v tom,
jestli na něm byly dělány lékařské pokusy,
nebo jestli byl pouze odstraněn před koncem
války jako ten, kdo příliš věděl. Druhá možnost je pravděpodobnější. Injekčně byl infikován skvrnitým tyfem, kterému záhy podlehl.
Není dnes mnoho toho, co by ho připomínalo. V krematoriu koncentračního tábora
ve Flossenbürgu je umístěna pamětní deska
s nápisem:
MUDr. RUDOLF NOVÁK
český lékař – tschechischer Artz
* 15. 3. 1908 † 26. 1. 1945

Ježíšek přišel
i za zaměstnanci
Omezení letošního roku kladla zvýšené
nároky na všechny zaměstnance města, úkolů bylo více, prostředků k jejich řešení méně.
Na některou práci jsou online metody skoro
lepší, typicky ladění smluv, kdy všichni vidí na
obrazovce to samé a vědí přesně, co se aktuálně řeší.
Na běžné věci je to často velmi kostrbaté,
bezprostřední komunikace má své výhody.
Čelili jsme tomu, že lhůty byly ještě delší, než
jsme byli zvyklí. Riziko chyb bylo vyšší, překlepy, nepozornosti, projevy celospolečenské
deprese nelze zcela potlačit. Ale v zdravě sebekritickém duchu a atmosféře, kdy kontrola
či oprava není sprosté slovo, nedošlo k žádným výrazným škodám.

Je velmi dobře, že tohoto našeho rodáka,
reprezentanta rodu Nováků, pro jehož studia
a budoucí úspěchy toho tato rodina mnoho
obětovala, obětavého českého lékaře a odbojáře, manžela, tatínka a bratra, jehož tolik postrádali, bude připomínat název ulice, která je
právě v blízkosti Novákojc rokle.
Rudolf Eisenhammer a Vladimír Kačena
Přesto radniční tým včetně knihovny, íčka,
pečovatelské služby, technických služeb a hasičů jako celek obstál. Proto si vedení úřadu
dalo o něco větší práci s poděkováním a s milými dárky. Když už nesmí být pohoda při vánočním večírku, ať každý dostane něco s vánoční jiskrou do ruky.
Došlo i na speciální dobřanský vynález - na
„tombolu“, kdy losem rozdělíme dárky, které
přinesou jako poděkování starostovi a místostarostce firmy. Letos odpadl rituál, kdy se
nad osudím sejdeme. O to milejší prý dle slov
mnohých bylo, když svůj „úlovek“ našli ráno
vedle myši na svém pracovním stole.
Epidemiologické poděkování patří i našim
velmi speciálním organizacím, školám, tam si
prý ředitelský sbor také pěkně poradil, z čehož máme radost.
Doufejme, že všichni občané dostali také
zaslouženou zpětnou vazbu za to, že jejich život spadl po letech největšího blahobytu v dějinách přímo do atmosféry strachu a značným
nárokům na trpělivost s tolik nepohodlnými
omezeními svobody.
Martin Sobotka, starosta
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Rozhovor
Rozhovor v lednovém vydání Dobřanských listů patří již mnoho let starostovi města. Tradice se neporušují, a proto v polovině prosince položili všichni členové
redakce otázky starostovi Martinu Sobotkovi. Jeho odpovědi si můžete nyní přečíst.
Jak byste jedním slovem zhodnotil
rok 2020?
Mimořádný.

A více slovy?
Rok, který končí jinak, než jsme chtěli.
Na začátku jsme si mysleli, že se krásně unavíme oslavami 777 let šťastných
let a připomeneme si ještě mnohem
zásadnější věc - tři čtvrtě století bez
války. No a nakonec nás vyčerpalo
něco úplně jiného. Přál bych si, aby nás
rok 2021 taky překvapil. Čekáme, že
bude podobný jako letošek, ale mohl
by přinést příjemný návrat ke společenskému životu. Ideálně by to mohlo
překvapivě skončit už na MDŽ, kdy to začalo.
Kdo jiný než dámy by si zasloužil k svátku probuzení z celosvětových mrákot?

Jaké místo v našem městě a jeho okolí máte
nejraději a proč?
Hlavní nárok, který na sebe kladu, je být spravedlivý, takže se snažím nenadržovat žádnému
místu. A má to tu výhodu, že člověk se zbaví
umanutosti a dovede se kochat všemi druhy
krásy. Žít přítomností a umět si užít i to, co by
mě samotného nenapadlo si vybrat, to je tajemství přežití ve funkci i v životě. Občas si dopřeju
podle jedné písničky „rande so svojím mestom“
a vidím, které kouty už dostaly pozornost, i ty,
které je potřeba ještě opečovat. Oba druhy je
třeba mít rád stejně.
Jaké je Vaše oblíbené jídlo a pití?
Pestré? Ale jedničkou mezi jídly jsou bramborové placky, mezi nápoji káva, které šlape na
paty pivo.

Jaký je Váš vztah ke knížkám, ke knihovnám? Najdete si čas na čtení? Pokud ano,
je nějaká knížka, která Vás v poslední době
oslovila?
Pozoruji občas nejmladší dceru a vzpomínám
na to, kdy jsem měl čas zapomenout se s knížkou na dlouhé hodiny. Knihovny mají magii,
i proto máme doma polic s pestrými hřbety
asi až zbytečně mnoho. Pravá dovolená je pro
mě čtení něčeho jiného, než jsou zákony, maily, projekty. V poslední době si nejvíce ulevím
s humanisticky absurdním humorem Jonase
Jonassona. Je mi blízké velebení nezkaženého
plebejství, které jsem tolik miloval u V+W, po
jejich korespondenci zase nejčastěji sahám,
když přijde taková ta chuť vrátit se k oblíbené
knížce. Ne náhodou byly některé dopisy Jiřího
Voskovce vyhodnoceny jako asi nejlepší česká
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literatura 20. století. A protože tajně toužím oživit divadlo, čtu si texty her. Žít život jiných je na
jevišti ještě intenzivnější a obohacuje mnohem
víc než pouhé čtení.

Jaký máte názor na vzhled a obsah Dobřanských listů?
Nejsem objektivní, ty noviny jsem měl na starosti dlouhá léta, koneckonců vím úplně přesně,
jakou náhodou vzniklo rozložení titulní strany.
Chci ale říct, že nová redakce po roce 2014
měla konečně odvahu říznout do délky článků
a povedlo se jí podnítit odvahu čtenářů, aby se
stali dopisovateli. To, že čteme odlišné názory
a postřehy, má obrovskou hodnotu. Naše mozky
nezajdou na pohodlí přitakávání.
Jakého českého a světového politika/političku obdivujete a proč?
Hodnotit kvalitu politika lze teprve tehdy, když
svou kariéru uzavře. Párkrát jsem si „zafandil“,
jednou šel dokonce s kůží na trh jako podporovatel, vždy jsem si pak přišel jako naivní jeliman. Když na vás ze zpravodajství lezou odposlechy lidí, jejichž charakteru jste si vážil, je
to zklamání. Obecně uznávám většinu kolegů na
obecní a krajské úrovni, ale ty nepovažuji úplně za politiky. Vzory mám v dávnější minulosti.
Nechci se pořád opakovat, ale Karla Havlíčka
Borovského v mém srdci těžko někdo překoná.

Obrovskou práci odvádějí dobřanští hasiči –
plánuje město větší podporu i v dalším roce?
Nová cisterna atd. Hasiči jsou už přes 35 let
moje druhá rodina, v jednotce jsou hoši, kteří si
možná vzpomenou na vedoucího kroužku „Sabata“. Lepší osobní provázanost už asi být nemůže. Starosta sboru je můj kolega z mladých
požárníků, velitel chodil kdysi do mladších,
když my už byli starší, takže si umíme říkat věci
velmi otevřeně s příjemnou dávkou sarkasmu.

Nezapomínejte ale prosím na to, že hasiče máme dvoje, ještě ve Šlovicích. Nemají tolik výjezdů, ale zato tvoří téměř
veškerý společenský život na vesnici.
Škoda, že Vodní Újezd už je příliš malý
na to, aby v něm mělo odnož hasičské
hnutí. Kdo má totiž lepší heslo než my?
Bližnímu ku pomoci! Koneckonců kluci z jednotky za pandemie přesvědčili,
jak důležitou součástí města jsou, již
jsem to říkal na květnovém zastupitelstvu, ale klid, rozvaha a spolehlivost,
s jakou se mnou v nejtěžších chvílích
komunikoval velitel Milan Dvořák,
byla obrovskou vzpruhou pro zvládnutí situace.

Měla v letošním roce pandemie koronaviru
velký dopad na realizaci investic města?
Ne. Poradili jsme si. Děkuji všem, kteří neochvějně jeli dál, i když jsem osobně neměl letos
vždy tolik času chodit po stavbách. Naštěstí
jsme neměli žádnou výrazně hroznou firmu,
právní spory se odehrávaly jen se zhotovitelem
loňské investice.
Kdy začne rekonstrukce ulice Komenského?
Případně Stromořadí, Plzeňské...
Komenského papírově začala, ale silničáři chtějí
fyzický začátek až na jaře, aby mohla fungovat
zimní údržba silnice na Lhotu. Stromořadí de
facto taky začne, pro úsek od ZUŠ k Široké ulici
je zásadní řešení dešťových vod, které štípneme
v rámci rekonstrukce Hornické ulice. V Plzeňské jsme letos odstranili jednu složitou majetkovou brzdu, kdy se vleklo dědické řízení až nekonečně. Už projektujeme, plynaři mají hotovo,
elektrické rozvody jsou na spadnutí. Uvidíme,
jak na tom bude kraj s penězi, naše jsou tam
chodníky, voda, kanalizace, oni mají kilometr
vozovky, což není žádná laciná záležitost.

Máte nějaké novoroční předsevzetí, popř.
jaké?
Když je vám skoro padesát, přestanete s takovými hrami. Člověk na sobě potřebuje pracovat bez ohledu na datum. Každý den je vhodný
k tomu, abychom se zlepšovali, není důvod na
nic čekat. Navíc po letošku dobře vím, že je důležitější pružně reagovat na změnu než plánovat. Nezapomenu na to, když jsme rušili první
akci, jejíž nekonání jsme si do té doby nedovedli
představit. Desítky hodin jednání a prásk, bum,
nic nebude. A svět se nezbořil.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dobrého
v roce 2021. Členové redakce DL

Kultura

Krátce

V íčku také naděloval Ježíšek

(tom) Děkujeme, že se prostřednictvím zaslání zprávy na epepa@dobrany.cz nebo zavolání na 377 195 831 zapojujete do vyhledávání autovraků po městě. Zase o jeden méně.

(jar) Poslední prosincové zastupitelstvo
schválilo název další nově vzniklé ulice. Do
zástavby rodinných domů v lokalitě známé
pod označením Malá Strana se počátkem roku
začnou stěhovat noví majitelé a v jejich dokladech bude adresa Langlova xy, Dobřany.

(red) Nově zvolená hejtmanka Plzeňského
kraje paní Ilona Mauritzová si pro natočení
novoroční zdravice vybrala dobřanské vánočně vyzdobené náměstí.

Při své cestě po domácnostech se Ježíšek zastavil také v Městském kulturním středisku a přinesl nám velikou hnědou krabici. A co jsme v ní našli? Stroj na svazování dokumentů. Není to dárek jen pro nás, ale hlavně pro vás, naše návštěvníky. Od letošního ledna tak rozšiřujeme služby
o kroužkovou vazbu, a to jak do plastových, tak i do kovových hřebů. Kromě tisku, kopírování,
laminování či scanování ve formátech do A3 nyní můžete využít novinku v podobě „kroužkovače“
na dokončení notýsků, pracovních sešitů, školních prací nebo jiných studijních materiálů, a to do
velikosti A4 u obou typů vazeb.
Těšíme na vaše návštěvy v roce 2021.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

FOTOMARATON
1) Vánoční výzdoba
2) Vánoční stromeček
Fotomaraton proběhl v termínu
1.–29.prosince 2020.

Další služba pro občany
V prosincovém vydání jsme vás informovali o nové možnosti dovozu palivového
dřeva městským traktorem včetně vykládky. Další novinkou je prodej městského
palivového dřeva v areálu sběrného dvora, který zahájíme v pátek 29. ledna. Pak
bude probíhat každý pátek v provozní
době sběrného dvora nebo po objednání
na tel. čísle 730 152 451. Pokud budou mít
občané o službu velký zájem, uzpůsobíme
prodejní dobu poptávce.
Lenka Tomanová, místostarostka

Fotogalerii došlých příspěvků si můžete
prohlédnout na FB Dobřanské listy.

Jak sčítat Ptačí hodinku?
 V průběhu 8.–10. ledna 2021 po dobu jedné hodiny počítáme ptáky
 Místo sčítání si každý vybere sám
 Pro každý druh nahlásíme nejvyšší počet současně pozorovaných jedinců
(např. 3 kosi, 2 brhlíci ... spatření současně).

ptacihodinka.birdlife.cz

www.dobrany.cz
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Juniorfest to nevzdal

Situace kolem podzimní pandemie viru
covid-19 a související vládní restrikce donutily organizátory plánovaného 13. ročníku
mezinárodního filmového festivalu pro děti
a mládež Juniorfest 2020 přesunout festival
kompletně do online prostoru.
Od 6. do 12. listopadu se ze speciálně zřízeného studia konaly každodenní dvouhodinové živé přenosy, které nabídly nejen atraktivní

animované filmy včetně Mlsných medvědích
příběhů, ale i soutěže, workshopy či pravidelná okénka, jejichž prostřednictvím moderátoři interaktivně komunikovali s diváky přes
chat. Vedle mediálně osvědčených tváří Naomi Adachi, Jakuba Voříška či Matyáše Valenty
se do vysílání zapojily i teenage moderátorky Iveta Korotvičková, Šárka Bardounová
a Kačka Supová z Dobřan. Velké poděkování
patří Andree a Marcele Vohradských, které
s nápadem přišly a po celou dobu byly nápomocny při přípravách na živé vysílání. V rámci
vysílání byla vyhlášena také celofestivalová
soutěž o budoucího maskota Juniorfestu. Vítězkou nového tabletu se stala Anna Marie
Klinkovská, která následně převzala výhru
z rukou ředitelky festivalu Judity Soukupové.
Kromě živých přenosů měli diváci možnost zhlédnout od 13. do 22. listopadu pod

názvem „Juniorfest online“ 20 vybraných filmů pro děti a mládež. Velkou popularitu si
získalo nové zpracování Pana Tau, které bylo
uvedeno v exkluzivní předpremiéře. Celý seriál bude uveden na obrazovkách České televize až v průběhu letošního roku. Projekt
byl koncipován tak, aby dokázal oslovit nejen
jednotlivce, ale i školská zařízení. Zde je na
místě poděkovat vedení dobřanské základní
školy, které zapojilo do online projekcí všechny třídy. Celkem se však do Juniorfestu online
zapojilo 87 škol z celé České republiky a návštěvnost překonala veškerá očekávání organizátorů. Dovolte, abych na závěr jménem
celého organizačního týmu poděkoval také
Městskému kulturnímu středisku Dobřany
a společnosti ČETES, bez kterých by loňský
ročník jen těžko mohl vzniknout.
Za tým Juniorfestu Michal Šašek

Tříkrálové koledování v době epidemie ...
... je při 5. stupni PES jen v online podobě a termín dobřanského koledování o víkendu 9. – 10. 1. 2021 byl
zrušen. Od 1. do 24. 1. 2021 je možné přispět do online kasičky na www.trikralovasbirka.cz. Rovněž je možné poslat na telefonní číslo 87 777 dárcovskou DMS ve tvaru DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90.
Upozorňujeme také na Tříkrálový koncert v České televizi, a to na ČT1 od 18.00 hodin.
Rovněž bude v době od 6. do 22. 1. 2021 budou v Dobřanech k dispozici dvě stabilní tříkrálové kasičky, do nichž
je možno přispět::
1. v prodejně Aggeo (Dobřany, náměstí T. G. M. 151)
2. v Městském kulturním středisku (Dobřany, nám. T. G. M. 5)
Klasické koledování je možné, byť s upravenými bezpečnostními pravidly již od 4. stupně PES. Proto jsme stanovili náhradní termín koledování na víkend 16.–17. 1. 2021, příp. 23.–24. 1. 2021 (v závislosti na stupni PES). Pokud se ani do tohoto
termínu stav epidemie nezlepší, koledování bude pro tento rok zrušeno.
Vážení dárci, děkujeme Vám za Vaši nezištnou a významnou podporu, která i v tomto roce bude směřovat k seniorům s diagnostikovanou
poruchou paměti (Alzheimerovou chorobou, demencí) v Domově sv. Aloise Městské charity v Plzni a mladým i dospělým klientům s diagnostikovaným autismem a mentálním postižením z merklínského domova Radost a stacionáře Radovánek Diakonie ČCE.
Za organizátory TKS 2021 v Dobřanech Jaroslav Šedivý
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Do 8. 1. 2021 je knihovna uzavřena.
Další provoz dle aktuální situace.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

BLISS Alison: Na velikosti nezáleží

Nevšední kniha, která se pokouší zachytit
z dějin klubu to, co by patrně už nezůstalo zachováno.

QUIS Josef: Zimní případ
Detektiv Koumes bude
vyšetřovat zmizení královské koruny. Během
pátrání odhalí záhady
starého domu, zažije
nejedno dobrodružství
a pozná spoustu dalších
kamarádů.
PEMBROKEOVÁ Sophie:
Hugo a Vánoce pod psa
Sám doma a hladový.
Rozkošný a věčně hladový francouzský bul-

doček. Miluje svoji rodinu a perníčky. Vánoční dobrodružství začíná, když zůstane trčet
na ulici, zatímco auto s jeho rodinou mizí
v dálce.
BORŮVKOVÁ Vendula:
1918 aneb Jak jsem dal gól přes celé
Československo
Román pro mladé
čtenáře o bouřlivých
událostech prvních
dnů
samostatného
státu. Dobrodružný
příběh doplňují zajímavosti z velkých
dějin první republiky.
V hlavní roli fotbalový
míč a jedenáctiletý Jenda Vosika.

Lea Martinová neustále bojuje s nadváhou
a chutí na sladké. Už ji
nebaví věčné počítání
kalorií a matčiny kritické poznámky. Její nedávno otevřená cukrárna
sklízí jeden úspěch za
druhým. S muži už to tak
bohužel není, ale náhoda
jí přihraje fešáka Sama
rovnou do náruče. Jak
ale došlo k tomu, že ho před rodinou vydává
za svého snoubence? Tahle malá lež se může
brzy změnit v jednu sladkou pohromu…
KING Stephen: Běh o život
V cílové rovince čeká milion dolarů, nebo
smrt.

CHANGOVÁ Jung: Divoké labutě
Osudy tří generací žen na pozadí novodobé
čínské historie.

LANE Soraya M: Sezdány válkou
Londýn 1944. Dvě zdravotní sestřičky Ellie
a Scarlet se potkají na
nádraží. Obě míří pomoci
své zemi ve válce. V Normandii poznají surovost
světa zmítaného válkou,
která je dožene na hranici vlastních sil. Musí
se spolehnout jedna na
druhou a na sílu vzájemného přátelství, aby
přežily.

KNIHY PRO DĚTI

ZÁPOTOCKÝ Vladimír:
Album slavných postav SK Slavia Praha

www.dobrany.cz
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Žákyně naší školy koncertovaly v Praze
pro Českou televizi

Mikulášský jarmark

zleva pí uč. H. Y. Bosovych, V. Chamolová, V. Vozárová
Obě děvčata podala krásný, koncentrovaný
výkon. Celý koncert bude vysílán na programu ČT art v druhé půli ledna 2021.
O den dříve, 15. 12. 2020, Veronika Chamolová vystoupila v Sukově síni pražského
Rudolfina na absolventském koncertu stipendistů akademie MenArt v oboru sólový zpěv.
Byla to symbolická tečka za její cestou tímto
krásným projektem, který má za cíl podpořit
nadané žáky ZUŠ a jejich pedagogy a o kterém jsme více psali v jednom z minulých vydání DL.
Mgr. Klára Vlahačová Kartáková,
učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

V letošním roce epidemiologická situace
neumožnila konání tradičního Mikulášského
jarmarku na náměstí v Dobřanech.
Z tohoto důvodu se učitelky všech tří pracovišť MŠ Dobřany domluvily a uspořádaly
jarmark před MŠ Loudů a MŠ Stromořadí.
Na výrobcích se podílely nejen učitelky, ale
ruce k dílu přidali i rodiče.
Výtěžek z prodeje činil 14 000 Kč a byl věnován nadaci Klíček pro postižené děti.
Za celý kolektiv MŠ Dobřany
Marta Zahradníková a Štěpánka Hřebcová

zleva pí uč. K. Vlahačová Kartáková, V. Chamolová, opěrní pěvkyně K. Kněžíková
I když je letošní prosinec na kulturní akce
velmi chudý, žákyně naší školy Veronika Chamolová a Veronika Vozárová v něm měly
možnost vystoupit na koncertě, který natáčela
Česká televize v krásném prostoru kostela Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze na Vinohradech.
Pro naši školu je to velká čest a pro děvčata
obrovská zkušenost. Na záznam hodinového
koncertu přijela technika, jako by se měl točit
velkofilm. Devět nejrůznějších kamer snímajících koncert z mnoha úhlů včetně ochozu kostela, režisér, zvukaři, produkční, osvětlovači,
ostraha, maringotka na občerstvení...
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Šťastné vykročení do nového roku 2021 přeje kolektiv ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Školní jídelna v době, která prostě není normální

Každý na konci roku bilancuje, hodnotí. Výstupy z tohoto hodnocení by měl použít pro
rok nový, ať už pozitivně, nebo negativně.
Školní jídelna to neměla lehké, ale když na
to koukám zpětně, byly i horší dny, než ty,
které nám přichystal starý rok.
Po prázdninách jsme se všechny těšily na
děti a doufaly, že normální chod vydrží co
nejdéle. Bohužel k omezení došlo možná
rychleji, než jsme si všichni mysleli. Přesto
se podařilo školní jídelnu udržet v provozu

a vyhovět tak našim strávníkům i přes řadu
nepohodlných omezení.
Na výdejové okénko si budeme muset asi
zvyknout. Všem strávníkům děkuji za trpělivost a výbornou spolupráci při tomto
nezvyklém výdeji. Děti si v jídelně krásně
zvykly na sektory dle svých tříd a výborně
funguje i výdej po skupinách, aby se během
oběda nepotkávaly.
Radovaly jsme se z maličkostí, které dříve byly samozřejmostí. Všechny jsme měly

velkou radost, že můžeme s dětmi společně
oslavit Mikuláše a vyzdobit jim vánočně jídelnu.
Děkuji všem, kteří se podíleli na bezproblémovém chodu školní jídelny, rodičům,
strávníkům z řad cizích za pochopení a spolupráci, dětem za disciplínu, učitelům ZŠ za
spolupráci a podporu a všem kuchařkám za
profesionalitu a skvělý přístup ke složité situaci.
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Letošní půlnoční proběhla díky aktuální situaci poněkud netradičně
Dveře kostela sv. Mikuláše byly otevřeny dokořán k volnému přístupu během celého odpoledne i samotného večera.

Už od sv. Lucie jsme připravili stromeček, na
který děti mohly pověsit hvězdičku, napsat na ni
svoje jméno a pronést modlitbičku Ježíškovi. A tak
se nám do Vánoc hvězdičkami doslova obsypal.
Na Štědrý den měli lidé možnost přijít ve dvou
delších časových intervalech – a skutečně přišli!
Potěšilo nás, že si v hojném počtu odnášeli
Betlémské světlo a také mohli zhlédnout krátké
video, ve kterém nás děti svojí jednoduchostí
přivedly až k Ježíškovi v jesličkách.
Dále nás p. Martin Váňa povzbudil svým slovem, abychom se nebáli, neboť Boží přítomnost
nás chrání v každé životní situaci.
Nakonec nás Ľudka na zlatých křídlech svých
vlajek uvedla do závěrečné modlitby za pokoj,
útěchu a zdraví, které všichni v tomto čase tolik
potřebujeme.
Děkujeme všem, kdo k nám na naši netradiční půlnoční přišli, a věříme, že každý mohl odejít nejen s Betlémským světlem v lucerničce, ale
i s Božím plamínkem ve svém srdci.

Krásné a ve všem požehnané sváteční dny
přejí všichni z dobřanské fary.
Lenka Šparglová

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Poděkování

Zahrádkáři

Rády bychom touto cestou poděkovaly za
sebe i své děti Vlaďce Duchkové, která vede
odpolední cvičení s Budulínkem (věková
kategorie 2-4 roky), a to za její ohromné nasazení, obětavost a energii, kterou ve svém
volném čase věnovala přípravě vždy originálních „pondělních stopovaček“ v areálu bývalých kasáren a okolí, neboť se děti vzhledem
k epidemiologické situaci a omezení volnočasových aktivit nemohly scházet ve vnitřních
prostorech. A vlastně ani ve venkovních, kdežto stezku si každý mohl jít sám v rámci zdravotní procházky. Úkoly se plnily s nadšením,
chutí a vytrvalostí.
Vlaďko, děkujeme za Tvoji úžasnou práci,
velmi si toho vážíme a víme, že se nejedná
o samozřejmost. Zpříjemnila jsi nám všem
toto nelehké období. Je však vidět, že pro Budulínka děláš srdcem.
Jana s Ellinkou, Kateřina s Ellenkou, Monika
s Ninuškou, Petra s Viktorkou, Silvie s Klárkou,
Tereza s Filípkem a možná i další, kteří stopovačku objevili.

Uplynulý rok byla naše činnost velice utlumena, ale nakonec se nám podařilo zorganizovat
relativně dost akcí. Ještě v lednu jsme přivítali nový rok se zpěvem a hudbou, součástí výroční
schůze byla přednáška o pěstování malin, brigádu jsme posunuli, ale kruhový objezd i stromy
u Kotynky jsme ostříhali a uklidili. Další setkání při muzice jsme z bezpečnostních důvodů přesunuli ven a využili toho k opékání buřtů. V létě jsme s dotací města uspořádali autobusový výlet
do Prahy. Přednáška o včelách pana Plášila byla také pod širým nebem. Výstava ovoce a zeleniny
se po roční přestávce opravdu povedla, zvláště kytice byly nádherné. I na moštování letos došlo.
Je opravdu škoda, že jsme se nemohli sejít vícekrát, ale samotnou mne překvapilo, co se nakonec
povedlo. Ráda bych touto cestou poděkovala všem členům výboru, kteří se na činnosti naší organizace aktivně podílejí, MěKS, které nám pomáhá finanční dotací a hlavně s propagací našich
akcí, a městu Dobřany, od kterého jsme kromě pravidelné dotace na provoz loni dostali i dotaci
na výlet do Prahy a na novou chladničku a rychlovarnou konvici. Bohužel jsme je zatím nemohli
moc využít, ale pevně věříme, že se četnost našich setkávání vrátí brzy do normálních kolejí.
Na všechna setkání s Vámi se těší					
Zora Richterová

Třídění odpadu

KŘÍŽOVKA PRO RADOST III.

VĚŘÍME, ŽE ... (viz tajenka)
1.

Asistenční pes

2.

Užitkové zvíře

3.

Druh vysoké

4.

Malý pták (v hrsti)

5.

Domácí zvíře

6.

Ara

7.

Zpěvný pták

8.

Mládě skotu

9.

Had - nehad

10. Druh měkkýše
11. Makak
12. Hospodářské zvíře

D. Havlová

Rybáři
Ve facebookové skupině Dobřany bez trudnomyslnosti se před nedávnem rozpoutala
diskuse nad způsobem třídění odpadu. Patřím do skupiny těch, kteří pro jeho odložení
vyhledávají volný kontejner, a to i za cenu, že
to chvíli potrvá a mezitím se projdu po Dobřanech. Vnitřně totiž odmítám odložit odpad
vedle plného kontejneru. Již několikrát se mi
však stalo, že při návštěvě "cizího" kontejnerového hnízda se na mě obořili občané, kteří
bydlí v jeho blízkosti, s odůvodněním, že jim
zaplňuji jejich kontejner. Z tohoto důvodu považuji za důležité upozornit prostřednictvím
Dobřanských listů, že kontejnery na separovaný odpad nejsou určeny pouze obyvatelům
vchodů, kde se dotyčná hnízda nacházejí. Každý obyvatel má totiž možnost odložit odpad
do jakéhokoliv kontejneru na separovaný obsah v rámci celého města.
Michal Šašek
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Po velice úspěšném týdnu 12.–19. 11. se ochladilo, přišly noční mrazíky a kapři mi přestali
brát. Tak jsem si dal také pauzu. Pak ale se mi ozval bratr, jestli bych nechtěl jít 25. 11. na štiky.
Samozřejmě jsem byl pro, letos jsem ještě žádnou mírovou nechytil. Jeli jsme nad Podhoru. Usadil
jsem se na začátku větší hluboké zátoky. Nahodil jsem rybičku na dno a předělával i druhý prut
na dravce. Najednou mě zaujal nějaký neobvyklý pohyb na hladině. Že by přes zátoku plavala
nějaká malá myška? Vždyť je to můj splávek! Rychle jsem navinul volný vlasec a zasekl. Byla to
štika rovných 60 cm. Tak budou moje holky přece mít na Vánoce štiku. Po Mikuláši se oteplilo,
a tak jsem to zase zkusil pod mostem v pondělí 7. 12. a do hodiny jsem měl dva kapry, druhý den
opět. Ve středu pršelo, ale čtvrtek a pátek byl zase úspěch. Potom jsem neměl odvoz až do 19. 12.
Během půl hodiny jsem měl tři pěkné záběry, ale všechny jsem minul. Po delší době známý vedle
chytil kapra 45 cm. Potom vyjelo čihátko k prutu i mně a byl to také kapr 45 cm. A v týdnu, co jsem
neměl dovoz, prý také brali. Chytili tam kapry i 50, 53 a 61 cm a další mezi 45-50 cm.
Poslední letošní výlov byl 12. 12. Lovil se spodní menší rybník. Slovená kapří násada a několik
desítek amurů se převezlo do horního rybníka v Přestavlkách a na Montajchu byly osazeny nové
schody. Povedlo se zajistit krmné obilí na příští rok, přivezlo se do rybárny a uskladnilo do soudků s víky. Také bylo zavedeno plynové potrubí z ulice do skříňky ve fasádě a v ní osazen plynoměr.
Potrubí do klubovny se zavede příští rok.
Výdej povolenek bude pokračovat ve dnech st 13. 1., st 10. 2., so 13. 3., st 21. 4., ve středu
vždy od 16:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 11:00 hod. Výdej se bude provádět za nutných
bezpečnostních opatření, tj. odstup min 2 m, roušky, dezinfekce.
Závěrem přeji všem hodně zdraví a štěstí v r. 2021, aby se vám vyhnul koronavirus, a rybářům
hojné úlovky.							
Vladislav Šefl

Sport

Krátká příprava na konci roku
Sotva vláda ČR po 2. vlně koronaviru rozvolnila opatření,
takřka hned vše opět utnula.
Skoro měsíc byli Šneci v krátké
přípravě, což platilo pro všechny věkové kategorie v našem hokejbalovém klubu.
V samotném začátku bylo cílem pro muže
a mladé hráče, věkem stále ještě dorostence,
po dlouhé nucené pauze oživit především
fyzickou kondici. Tréninkových jednotek tito
hráči absolvovali dostatek. Samozřejmě jsme
do tohoto krátkého přípravného cyklu zakomponovali i herní stránku. Nechyběla modelová
utkání A týmu mužů spolu s juniory a především ostrý duel rezervního týmu mužů
v 2. lize Západ posloužil třem „áčkařům“ a juniorům, kteří v tomto zápase doma s Blatnou
nastoupili v hojném počtu.
Vrcholem tohoto období mělo být víkendové soustředění na Špičáku, které už jsme bohužel kvůli opětovně řádící pandemii nestihli.
Hráči dostali patřičné instrukce, jak dbát
o své sportovní tělo a jak se nadále udržovat.

Nyní nezbývá, než čekat, až se další epidemická vlna přežene a kádr se bude moci opět
připravovat do dalších soutěžních bojů.
Také děti, resp. všechny žákovské kategorie, měly napilno. Zde jsme se tradičně zaměřili na komplexní rozvoj pohybového aparátu
a na další tradiční věci, které by v těchto dětských kategoriích neměly chybět.
Asi to vyzní jako nošení dříví do lesa, když
zde padne zmínka o rozvoji obratnosti, mrštnosti, v našem sportu techniky hole či o zdokonalování se v dovednostních soutěžích atd.
To vše a spoustu jiného máme v tréninkové
náplni pro malého hokejbalistu. Škola hrou by
možná byl také správný termín. Bohužel i zde
platilo, co bylo rychle odstartováno, to také
brzy vlivem pandemie skončilo.
Věřme tedy všichni v lepší zítřky, a to nejen
ve sportu, nýbrž v celé společnosti. Šneci si
určitě přejí lepší nový rok, nežli byl ten 2020.
V roce 2021 tedy i Vám všem přejeme pevné
zdraví, silné nervy, nadhled a mnoho úspěchů.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

TJ Snack Dobřany po modelovém zápase v prosinci 2020

Fyzická příprava
mladých judistů

Mladí judisté z RuKa JUDO mají od podzimu
2020 ve svém vybavení k dispozici posilovací
zařízení pro zvyšování fyzické kondice, které
bylo pořízeno převážně z dotace pro oblast
sportu z rozpočtu Plzeňského kraje a též
z prostředků Globálního dotačního a dárcovského titulu města Dobřany, za což patří
oběma přispěvatelům naše velké poděkování.
Výše uvedené slovní spojení „k dispozici“
v tento okamžik sice není možno naplňovat
fyzicky, ale nepřestáváme se těšit, až se zas
při sportování budeme co nejdříve setkávat
v lepších časech.
Přejeme všem pevné zdraví!
RuKa JUDO, z. s.

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO
DÁRCOVSKÉHO A DOTAČNÍHO TITULU
MĚSTA DOBŘANY

Žáci TJ Snack Dobřany

V roce 2021
hodně
zdraví, štěstí
a pohody
přeje

www.dobrany.cz
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Sport / Klub českých turistů

TJ Dobřany s podporou města i v roce 2020

Turisté vás zvou

Stejně tak jako v minulých létech bylo město Dobřany i v roce 2020 bezesporu nejvýznamnějším podporovatelem Tělovýchovné
jednoty Dobřany. Prostřednictvím Globálního dárcovského a dotačního titulu byly městem Dobřany poskytnuty dobřanským
sportovcům finanční prostředky
na úhradu nákladů zajišťujících jejich zázemí, dále
pak na pořízení nezbytného sportovního vybavení
a v neposlední řadě na
pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním jednorázových sportovních akcí.
Výše požadovaných finančních
prostředků pro rok 2020 reflektovala skutečné potřeby spolku a takto byl
i sestaven rozpočet tvořící nedílnou součást
předmětných žádostí. Mimořádnými vládními opatřeními přijatými v rámci boje proti
dopadům koronaviru byly však sportovní
aktivity ve všech svých podobách po většinu

5. ledna
K rozhledně Štěpánce
Odjezd busem (směr Merklín)
z Plzně Bory v 6:30, z Dobřan
čerp. st. 6:45, z Chlumčan záv. 6:55 do Soběkur, kde jsme v 7:13. Půjdeme k rozhledně
Štěpánka, odtud do Merklína. Odjezd zpět
v 14:00. Délka trasy do 10 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.

letošního roku velmi negativně ovlivněny.
Jarní první vlna a ještě horší podzimní druhá
vlna koronavirové pandemie po značnou část
roku paralyzovala sportovní dění nejen v našem městě. Většina zahájených dlouhodobých
soutěží byla přerušena, jednorázové
turnaje byly bez náhrady zrušeny.
Velmi zásadně byla omezena
i možnost sportovní přípravy, a to nejen ve vnitřních
sportovištích, ale dokonce
i na sportovištích venkovních. Vinou těchto omezení
nebyla sportovci značná část
finančních prostředků poskytnutých městem využita ke
sledovanému účelu. Nespotřebované finanční prostředky budou proto městu
navráceny zpět. Městu za jeho podporu velice
děkujeme, přičemž věříme, že rok 2021 bude
nejen sportu nakloněn výrazně více.
Luděk Reitšpies, předseda TJ Dobřany

Zpráva o činnosti KČT - odbor Dobřany za rok 2020
V uplynulém roce 2020 měl odbor 27 členů, z toho aktivních max. 20.
Během roku jsme se museli vypořádat s nepříznivou situací, a to s pandemií koronaviru. Tato
pandemie ovlivnila naši činnost v tom, že jsme nemohli v plné míře uskutečnit plány, které jsme
měli v celoročním plánu.
Byli jsme nuceni omezit, mnohdy i zrušit plánované pochody v období od 20. 10. až do 28. 11.,
celkem se jednalo o 13 pochodů.
I za těchto ztížených podmínek se nám podařilo:
1. výstup na Šlovický vrch s účastí veřejnosti
2. pochody – vycházky
3. soustředění – vícedenní pobyt – Český les, osada „Rybník“
4. brigáda – úklid klubovny + okolí
5. schůzová činnost 1x do měsíce – výborová + členská schůze
6. vyškolit 4 členky na nové vedoucí pochodů – vycházek
7. Dobřanská padesátka
Co se nám nepodařilo splnit:
a) pro zdravotně indisponované členy uspořádat přátelské posezení
b) brigádu „na pomoc lesům“

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na činnosti klubu, a popřát všem členům a příznivcům turistiky pevné zdraví a mnoho ušlých kilometrů v nastávajícím roce 2021. Dále
děkujeme vedení města, kulturnímu středisku a sponzorům za aktivní pomoc v naší činnosti.
Jindřich Šmatlák
Přehled o činnosti za rok 2020
Název akce
Účast osob
km
Pochody – vycházky út–so (pá)
860
832
Výstup na Šlovický vrch
312
5 850
Dobřanská 50
185 + 7 psů
4 020
Vícedenní soustředění „Rybník“
16
64
Publikační činnost – články v Dobřanských listech
1+1
každý měsíc článek
Celkem
1 373 + 7
10 766
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12. ledna
Z Chlumčan do Přeštic
Z Dobřan odjedeme vlakem v 7:54 /z Plzně
v 7:40/ do Chlumčan. Půjdeme z žel. stanice
Chlumčany přes Horní a Dolní Lukavici do
Přeštic. Zpět vlakem v 13:51.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

19. ledna
Z Nepomuku na „Štědrý“ a zpět
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně
a dále z HN v 8:03 do Nepomuka. Půjdeme do
Vrčeně, odtud na „Štědrý“ a zpět. Z Nepomuku
odjezd v 14:08, z Plzně v 15:25. Délka trasy
10-11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. ledna
Z Horní Břízy do Horní Břízy
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně
a dále z HN v 8:17 do Horní Břízy. Z nádraží HB jdeme po NS /okruh/ zpět do HB. Zpět
vlakem v 13:15 do Plzně a dále v 13:40 nebo
14:20 do Dobřan. Délka trasy 10 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
Pojďte se s námi projít. Chodíme za každého
počasí. Případné změny dle aktuální situace
najdete ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

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), nerozhodne-li redakce v individuálních případech jinak.
Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod na kontrolu
publikovaných textů najdete na
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani
-sport/dobranske-listy/

Napsali jste nám / Společenská rubrika

Bílá čára podruhé
V předposlední listopadovou sobotu jsme
se vydali na návštěvu dcery do Prahy. Jeli jsme
autem, sami s manželkou, nikde jsme se nestavěli, mladí jsou bezcovidoví, a tak jsme vzdor
nepříznivé pandemické situaci i vládnímu nařízení vyjeli. Ráno byla v Dobřanech mlha, ale
po opuštění “plzeňské kotliny” zmizela a jelo
se dobře. V Praze bylo pěkné slunečné počasí.
V pozdním odpoledni jsme se vraceli domů.
Cesta byla opět bezproblémová. Až když jsme
na Vysoké odbočili, nad Dobřany ležela neprostupná mlha. Bylo již po páté hodině, takže
již i tma. Jet ve tmě a mlze není žádný med.

Naštěstí to byly jen dva kilometry a jet mezi
dvěma bílými čarami nebyl až tak velký problém. Nepíši to proto, abych si postěžoval na
počasí, na dobřanské mlhy jsem si už dávno
zvykl. Ale jako obtížnější by to asi bylo přijíždět do Dobřan z druhé strany. Od Chotěšova,
kde středová čára už léta schází. Když jsem
asi před rokem na tento nepříjemný stav článkem v těchto listech upozorňoval, odpověděla
v dalším čísle paní místostarostka Tomanová,
že problém již řeší s krajskou správou údržby silnic. Je to pomalu rok, a i přes avizovanou kladnou odpověď osloveného orgánu se

na silnici nic nezměnilo. Asi ”suska” čeká, až
se stane nějaké neštěstí, a pak teprve to bude
řešit. „Sliby chyby” se říkávalo dříve. Dnes se
používá „slibem neurazíš”. A to už nezní tak
jednoznačně. Zvláště ve veřejném životě, politice je slibování na denním pořádku. Dosud
jsem si myslel, že rozdíl mezi komunálním
politikem a tím z té „velké politiky” je v tom,
že ten druhý sliby jen lehkovážně rozdává, zatímco ten první je plní. Co ale v dnešní zvláštní
době ještě platí?
Ing. Pavel Vrzal

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 25. 1. 2020 tomu budou 2 roky, co nás
opustil náš milovaný
syn, synovec, vnuk, brácha a kamarád

Dne 12. 1. 2021 to bude rok,
co nás navždy opustila

Dne 4. února uplyne 10 let od chvíle,
kdy od nás navždy odešel náš drahý,

Petr Purkar „Purky“,
který zahynul ve věku 21 let při tragické
autonehodě.

paní Zdeňka Purkarová.

Všem, kteří si vzpomenou, děkuje rodina
a kamarádi.

S láskou vzpomíná manžel,
dcera s rodinou a ostatní příbuzní.
Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. 1. 2021 tomu bude již smutný rok,
co nás navždy opustil manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Milan Rutkovský.

S bolestí v srdci stále vzpomínáme,
manželka a děti s rodinami.

Dne 30. 12. 2010
přišla dlouhá noc
a po ní „žádné ráno“.
Právě to bylo 10 let,
co naposledy
vydechl můj manžel
Václav Klesnil,
který byl zpopelněn
v Č. Budějovicích.

Dne 6. 1. se s ním rozloučila celá rodina,
přátelé Michal a Jan Magoči s manželkami
a moje děti s rodinami. Svou veselou
povahou získal i zde plno přátel, bylo plné
krematorium.
Vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomenu,
splnila jsem Ti poslední přání. Stále tvá
manželka Slávka s Jindrou.

pan Vladimír Neumeier.

Vzpomíná manželka a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–15.45
Kontakty: tel.: 777 944 563,
e-mail: poradna@opplzen.cz
www.opplzen.cz
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

www.dobrany.cz

|

17

Společnost COMTES FHT, a. s.

20 let od založení společnosti COMTES FHT, a. s.
Společnost COMTES FHT, a. s., oslavila
v prosinci 20. výročí svého založení. Firma
vznikla na konci roku 2000 jako malá inženýrská kancelář poskytující výrobním podnikům konzultace a služby zaměřené na optimalizaci výrobních procesů v oblasti tváření
a tepelného zpracování kovových materiálů.
Její zakladatelé, kteří ve společnosti dodnes
působí na manažerských pozicích, si od začátku stanovili za cíl vytvořit moderní společnost, která bude výsledky výzkumu a vývoje
co nejrychleji převádět do praxe a bude svým
zákazníkům spolehlivým a efektivním partnerem při modernizaci a optimalizaci jejich
technologií.
Během prvních let své existence společnost
působila nejprve v pronajatých kancelářích
v Borské ulici v Plzni a poté ve vlastní budově
v Plzni - Lobzích. Již v tomto období poměrně
rychle rostl jak počet zaměstnanců, tak i rozsah aktivit společnosti. Již v roce 2004 měla
k dispozici solidně vybavenou laboratoř numerické simulace tvářecích procesů a laboratoř světelné mikroskopie pro provádění zá-
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kladních metalografických analýz kovových
materiálů. Zároveň byly postupně pořizovány
pece na tepelné zpracování a zkušební stroje
na testování mechanických vlastností materiálů a strojních součástí, takže v roce 2006 již
byla zcela zaplněna kapacita budovy v Lobezské ulici v Plzni.
Nové sídlo společnost našla v roce 2007
v průmyslovém areálu v Dobřanech, kde sídlí dodnes. Zároveň se v tomto období transformovala na výzkumnou organizaci podle
evropské legislativy. Tento statut poskytuje
společnosti optimální podmínky pro další
rozvoj aktivit a usnadňuje jí spolupráci s výzkumnými partnery v zahraničí.
Již od začátku svého působení v Dobřanech COMTES FHT těží také z dobré spolupráce s vedením města. Společnost od města
postupně odkoupila pozemky pro svůj další
rozvoj a průběžně s ním konzultuje své rozvojové plány. Zároveň pravidelně podporuje
finančními i nefinančními příspěvky Základní
školu Dobřany, Základní uměleckou školu J. S.
Bacha i místní spolky, jako např. Sbor dobro-

volných hasičů Dobřany. Nejnovějším výsledkem úzké spolupráce společnosti COMTES
FHT s vedením města Dobřany je nová pobočka Mateřské školy Dobřany, umístěná v nově
otevřeném vědecko-technickém parku.
V současné době COMTES FHT zaměstnává
ve svém dobřanském areálu více než stovku
pracovníků, především inženýrů a kvalifikovaných techniků v oboru zpracování kovů.
Své služby pravidelně poskytuje desítkám
velkých i menších firem napříč průmyslovými
obory i regiony. S technologiemi a materiály
vyvinutými v Dobřanech se tak můžete setkat
například v jaderných elektrárnách, v silničních i železničních vozidlech nebo v medicíně
při výrobě stomatologických a chirurgických
implantátů. Ve vědecko-technickém parku
společnost zároveň nabízí k pronájmu výrobní prostory a kanceláře pro menší firmy
a podnikatele, kteří mohou v rámci nájmu
využívat za zvýhodněných podmínek služby
laboratoří i další kapacity výzkumné organizace.

Nabízíme
Vám jistotu

bilní společnosti...
zaměstnání uchsta
na kariera.rako.cz

Práce v Chlumčane
ra ko .cz

Vyrábíme
keramické
obklady
since 1883

Pro moderní plně automatizovaný závod
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.
Benefity, které oceňují naši kolegové:
závodní stravování, 13. plat
roční výhody 15 400 korun
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750

ORNICE
ZA ODVOZ

Inz nabor Chlumcany.indd 1

22.9.20 9:30

Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3.
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo
ornice@obalar.cz

Řádková inzerce
 
Daruji koťata, mourovatá kočka 8 měsíců a zrzavý kocour
4 měsíce, tel. 720 339 625.

 
Hledáme podnájem bytu 2+1 nebo 3+1, i v rodinném
domě, na úrovni, jsme nekuřáci. Tel. 737 989 344.

 
Koupím garáž v Plzeňské ulici v Dobřanech. Spěchá.
Tel. 730 143 050

www.dobrany.cz
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Informační přehled
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
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

Praktický zubní lékař

pro nemocné
13:30–15:00
15:00–17:00
11:00–14:30
10:00–12:00
10:00–13:00

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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
úterý
středa, čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:00–15:00
8:00–18:00
8:00–15:00
7:00–11:00

MUDr. Petr Krčál

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

Dagmar Strejcová

MUDr. Hrbáčková

Diabetologická ambulance
středa

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Oční optika

MUDr. Petr Bureš

MUDr. Jana Prošková

po objednání
po objednání

tel.: 720 061 001
pondělí–pátek 6:00–12:00

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
pátek
7:30–13:00
7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Kožní ordinace

14:00–17:30
12:30–14:30
11:00–13:00

MUDr. Regina Janů

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

středa
13:00–14:00
čtvrtek
8:30–12:00
pátek
7:00–11:00
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30
středa
11:30–13:00

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
volně pro objednané
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30

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		
st, pá, ne
9:00–13:00

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz,
facebook.com/DobranskeListy. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu
cca 2 500 znaků (vč. mezer). Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 960 ks. Typografie: Kalous & Skřivan.
Registrováno: MK ČR E12353. Periodický tisk územního samosprávného celku.
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