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Tříkrálová sbírka 2022

Po loňském roce, smutném jak pro koledníky, tak pro čekatele na charitní pomoc, se
letošní rok Tříkrálové sbírky opět vydařil, a to
díky štědrým dárcům i obětavým koledníkům.
Mohu-li rekapitulovat, tak v loňském roce, kdy
jsme byli odkázáni víceméně jen na statické
kasičky, byl výtěžek sbírky 43.832 Kč. Srovnatelný pro letošní výsledek je tedy rok předchozí, kdy 17 skupinek nasbíralo 139.548 Kč.
Proto nás jako organizátory nesmírně těší, že
letošních pouhých 13 skupinek, z toho ještě
4 chodily ve Vstiši, jedna v Soběkurech a Horu-

šanech a jedna v Dobřánkách a ve Vodním Újezdě, a 4 statické kasičky přinesly rekordních
159.438 Kč. Byl i další rekord, a to ve statistice
výtěžku nejúspěšnější skupinky – laťka z roku
2016 skončila tehdy na částce 18.412 Kč. Letošní rodinná skupinka Maříkových posílená
Pavlínou Wagnerovou vykoledovala na nové
Pančavě neuvěřitelných 27.523 Kč.
Jak už je notoricky známo, výtěžek sbírky
bude spravedlivě rozdělen mezi dvě podporovaná zařízení - středisko Radost ČCE v Merklíně a Domov sv. Aloise MěKCh v Plzni. Zástupci

obou organizací přijeli koledníkům poděkovat
na slavnostní vyhodnocení Tříkrálové sbírky
ve středu 12. ledna 2022 ve farním sále. Celé
setkání moderoval pan starosta Martin Sobotka, který také vyjádřil velké ocenění všem,
kteří i v tak obtížné době pamatují na druhé.
TKS 2022 byla ukončena a již bude pomáhat. Ať žije TKS 2023! Děkujeme.
Za organizátory TKS 2022
(Město Dobřany, Římsko-katolickou farnost
Dobřany a ZŠ Dobřany)
Jaroslav Šedivý

Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ÚNOR
 26. 2. | 12:00 | Šlovice
Masopust
 27. 2. | 18:00 | kostel sv. Mikuláše		
P.U.D.U. a Alikvotní sbor Spektrum
koncert

BŘEZEN

 12. 3.
Maďarský den
 31. 3. | 19:00 | Káčko			
Martin Loew: Japonsko
cestovatelská diashow

Běh Martinskou stěnou
Výstava v Dobřanské galerii
Kavárna tvořenÍČKO
Burza knih
Burza oblečení a potřeb pro děti

Demografická studie zatím ladí se všemi plány
Pro rozvoj zázemí škol i další výstavbu bytů v Dobřanech je klíčové vědět, kolik nás je a kolik
nás bude. Pochopitelně ne až tak nás všech, jako dětí školou povinných. K tomu si město od odborníků nechalo zpracovat studii. Ta zatím vypadá, že například plán přeměnit bývalá kasárna na
výstavní čtvrť nepředstavuje žádnou velkou ránu. Přesto ještě nic nechystáme, v prvním čtvrtletí
vylezou výsledky sčítání lidu, které by mohly zamíchat kartami.
Proč by to bylo důležité? Město do projektu nepůjde, pokud jeho výsledkem nebude obnova
přilehlých ulic, úpravy nebezpečných křižovatek, na to už jste zvyklí. Tentokrát si ale věříme
na víc. Na to, že za málo peněz nebo zcela zdarma získáme místo bytů a služeb v nekvalitních
stavbách po vojácích pokoje pro nájemníky a prostory v nízkoenergetických čistých a vzdušných
budovách.
Pro uklidnění, nic se nezbourá, dokud nebudou lidé přestěhovaní do nového. Nelze zapomínat
na to, že více obyvatel znamená pár milionů do rozpočtu města každý rok z daní i více zákazníků
pro služby v Dobřanech tak, abychom i my starousedlíci měli kam chodit, aby tu prosperovaly
příjemné podniky.
V žádném případě ale nikam nespěcháme. Podmínky města jsou velmi náročné a není důvod
z nich slevovat, buď vznikne opravdu užitečná a krásná čtvrť bez chyby, nebo počkáme, cena
pozemků klesat dlouhodobě nebude.
Martin Sobotka, starosta

TERMÍNY DO DIÁŘE
 23. 4.
Krajský půlmaraton
 10.–12. 6.
Dobřanská pouť
 26.–30. 7. | 2.–6. 8.
Letní kino na dobřanském náměstí
 3. 9.
Radbuza Fest
Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření.
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.
Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech
posílejte na kultura@dobrany.cz.

Debata ke kulturnímu
domu je zatím ospalá
Na výzvu z lednového čísla přišel jeden
e-mail a byl jsem oslovený jednou paní osobně,
což mi přijde poměrně málo. Vzhledem k nemoci architekta máme nějaký čas navíc, pokud
jste jen váhali, klidně ještě názor pošlete.
Martin Sobotka, starosta
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Město Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 1/2022

na vznik pracovního poměru úředníka ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň: výkon činnosti na úseku územního plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce: Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ
Platová třída odpovídající druhu práce: dle katalogu prací – 10. pl. tř.
Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný datum nástupu: ihned nebo dle dohody - pracovní poměr na dobu neurčitou
Kvalifikační a odborné požadavky:
• ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního, architektonického nebo právnického směru
•	zvláštní odborná způsobilost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku
stavebního řádu a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících a prováděcí
vyhlášky č. 512/2002 Sb. výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození, státní příslušnost
• místo trvalého pobytu
•	číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
• datum a podpis zájemce

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 18. února 2022 (do 13.00 hod) buď osobně na podatelnu
MěÚ Dobřany, nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany, náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany.
Uzavřenou obálku označte nápisem NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Č. 1/2022 – SO
a vypište adresu odesílatele.
Ing. Petr Brandl v. r., tajemník MěÚ Dobřany
Celé znění najdete na: https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/volna-pracovni-mista/

Zprávy z radnice

Pozor na změny poplatku za odpady v roce 2022:
-	nová obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
- nová sazba poplatku na osobu 700 Kč
-	poplatník neprodleně předloží aktuální doklady na osvobození od poplatku, jinak
nárok na osvobození zaniká
-	povinnost vylepit na sběrnou nádobu evidenční štítek, který bude doručen do
poštovní schránky (roznos začne během ledna 2022). Kdo neobdrží evidenční
štítek do konce března 2022, zajistí si jej na telefonním čísle 377 195 845.

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 700 Kč pro rok 2022.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (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

Prima Pančava skrze
dopisy
Již několik let po sobě je první poštou, kterou dostanu takříkajíc do „vlastních rukou“,
milý nepodepsaný pozdrav.
Je na čase ho propašovat do listů, ačkoliv
pravidla otištění anonymních příspěvků zapovídají. Obvykle kromě milých přání obsahuje i stížnost na potíže se svozem odpadu mezi
svátky. GPS záznamy tras kuka vozů ovšem nic
takového nedokládají, aspoň mám důvod se
přesvědčit. Nikdo snad nepochybujeme o užitečnosti zásady důvěřuj, ale prověřuj.
To by ale nebyl důvod to psát. Důležitější je
dotaz na chodníky za školní jídelnou. Asi i další lid by zajímalo, že jsme loni zadali projekt
úpravy tohoto prostoru tak, aby se zde lépe
chodilo, jezdilo i parkovalo, aniž by docházelo
k potížím se zásobováním samoobsluhy a jídelny.

	Potvrzení o zaplacení poplatku do sběrného dvora v Dobřanech na rok 2022
opět nepotřebujete. Prokazovat se budete občanským průkazem (trvalý pobyt
Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd).
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 700 Kč pro rok 2022.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (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 30.04. 2022 (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

Až bude na papíře nástin technického řešení, najdeme termín, kdy to na místě projednat
s lidmi, kteří se chtějí podílet na tom, jak jejich
sousedství bude vypadat.
Přišel i podepsaný dopis, ve kterém šlo
také o život na našem nejlidnatějším sídlišti.
Předsedkyně SVJ Olga Kapitánová přišla za
sebe i lidi z domu č. p. 828 s nápadem, že nově
vybudovaná stání na odpadové nádoby by si
zasloužila vylepšit svůj šedý vzhled nějakými
veselejšími tóny.
Takové koukání se dál než za špičku svého
nosu vždy potěší, nápady zdola mají větší šanci na to, že si je lidé zamilují.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Cyklostezky se
rozhýbaly
Léta práce s majetkoprávními tahanicemi
konečně přinášejí ovoce. O tom, že se letos
svezeme nebo projdeme do Vstiše po nové
cestě, již jste četli. Dobrou zprávou je i to, že
máme téměř pohromadě i pozemky pro další úsek cyklotrasy CT 3. Konkrétně jde o úsek
pod „psíkárnou“, který vytvoří pomyslné písmeno U. Na jednom konci naváže na „kostkovku“ – cestu mezi východním okrajem lesoparku a chatovou osadou, na druhém cestu kolem
bývalé šachty z Nové Vsi. Alespoň kus cesty
při řece tak bude i za mokra bez bahna. Díky
chystané lesní cestě na „Siňoře“ tak vznikne
i zajímavý vycházkový okruh.
Martin Sobotka, starosta

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali partě z Technických služeb a zahradnici Lucce za
úpravu nově vysázené aleje za garážemi v Plzeňské ulici.
Urbancovi

Vítejte, ptáčci!

Na otázku, čím jsou divocí ptáci důležití pro člověka, byste určitě vymysleli několik rozumných
odpovědí. Málokdo by si ale asi uvědomil, co pro nás znamená samotný ptačí zpěv a jak hodně
ovlivňuje náš zážitek z přírody i z naší vlastní zahrady. Bohužel, ptáků ubývá, a tudíž i jejich zpěvu. https://www.natur.cuni.cz/fakulta/veda-a-vyzkum/popularizace/clanky/sbohem-ptacci
Koncem ledna jsme snad malinko přispěli ke zpomalení jejich úbytku. Vyčistili jsme na Šlovičáku několik ptačích budek, včetně budky pro sýčka (kde zatím bydlí jen plši). Připravili jsme
také na vrcholu kopce v hliněném monolitu díry, které by mohly nalákat táhnoucí vlhy pestré
k vybudování nor a zahnízdění. Držte palce, ať tudy letí, všimnou si a zůstanou. Byl by to zážitek.
Ondřej Peksa a Miloslav Faifr ml.

Děkuji Technickým službám města Dobřany za poskytnutí dopravy, vstřícný přístup
a ochotu řidiče pana Pavla Bittnera.
M. Fraňková

Příspěvky do DL musí být zasílány na 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/
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Život ve městě

Cena vody v Dobřanech v roce 2022 činí 69,05 Kč.
Jak se proměňovala od roku 2016?
Občané města v roce 2022 za 1 000 litrů vody platí 69,05 Kč. Z toho vodné činí 38,27 Kč a stočné 30,78 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny včetně 10% DPH.
Dobřany patří mezi města s nejlevnější vodou v regionu. Ve Stříbře se platí 100,29 Kč za metr
krychlový, v Přešticích 91,94 Kč a v Nýřanech dokonce 123,75 Kč. Nejdražší vodu v celé republice
má severočeský Frýdlant, kde se za tisíc litrů platí 138,23 Kč.
V minulém roce se v Dobřanech za vodu platilo 67,57 Kč, meziročně tak zdražila o 1,47 Kč.
Zdražení je i tak nižší než loňská inflace. Podrobný vývoj ceny vody a poplatků za odpad od roku
2016 najdete na webu Skrblik.cz. Snížení ceny v roce 2020 je způsobeno změnou DPH z 15 % na
10 %.
Rok

Dobřany

Průměr ČR

2022

2021

2020

2019

2018

69,05 Kč

67,57 Kč

67,20 Kč

69,72 Kč

68,78 Kč

97,53 Kč

92,39 Kč

88,50 Kč

Proč voda neustále zdražuje?

87,96 Kč

85,38 Kč

Cena vody mezi lety 1989 a 2022 vzrostla téměř padesátinásobně, když v roce 1989 stál kubík
stěží uvěřitelných 1,90 Kč, průměr celého Česka o 33 let později činí zmiňovaných 97,53 Kč.

Zatímco dříve byl provoz čistíren odpadních vod, budování a udržování sítě kanalizací dotován, dnes se náklady přenáší na zákazníka. Spotřeba vody byla v roce 1989 také výrazně vyšší než
dnes. Na jednu osobu v domácnosti a kalendářní den dříve připadalo 170,9 litrů vody, nyní je to
pouze 89,2 litru. Vyšší náklady je tak nutné rozpočítat mezi nižší spotřebu.
Proměna v účtování skutečných nákladů zapříčinila nárůst cen, který byl nejcitelnější zejména
v první polovině devadesátých let.

Jak se v Dobřanech vyvíjely poplatky za svoz odpadu?

Vedle cen vody se každoročně mění také poplatky za svoz komunálního odpadu. Ten je v Dobřanech v roce 2022 stanoven na 700 Kč za osobu a kalendářní rok. Po mnoha letech tak došlo
k navýšení poplatku o 200 Kč, což odráží zvýšené náklady na jeho likvidaci.
Stejně vysoký poplatek 700 Kč platí občané také ve Stříbře nebo v Hořovicích.
Z dat analýzy společnosti Kodino vyplývá, že poplatek za svoz odpadu v uplynulých dvou letech
navýšilo 49 % ze 192 sledovaných měst ČR. Právě před dvěma lety vstoupila v platnost nová
legislativa, která výrazně prodražuje skládkování odpadu, čímž má občany motivovat k třídění.
Vývoj cen vody a poplatků za odpad v obci od roku 2016 občané najdou na webové stránce
www.skrblik.cz/radce/mesto/dobrany/.

Ukliďme svět slaví
30 roků! A za dva
měsíce to vypukne!
(ČR, 26. 1. 2022) Zbývají
jen dva měsíce do hlavního termínu dobrovolnické akce Ukliďme svět,
kterou už 30. rok u nás
koordinuje Český svaz
ochránců přírody (ČSOP).
Termín pro jarní akce
Ukliďme svět je stanoven na 26. března. Po
dvou letech, kdy větší dobrovolnické akce
značně omezovala pandemie Covid 19, se
konečně čeká větší účast. Příroda po dvou
letech útlumu pomoc dobrovolníků potřebuje! Přihlašovat místní akce můžete už
nyní!
Organizátoři místních akcí se mohou přihlašovat na stránkách www.uklidmesvet.cz prostřednictvím formuláře. Zároveň také mohou
od ČSOP žádat materiální i informační podporu. Žádanka o zaslání rukavic a pytlů k úklidům bude zveřejněna pouze do 1. března.
Hromadná rozesílka balíčků organizátorům
proběhne cca týden před hlavním úklidem.
Místní akce Ukliďme svět lze konat během roku kdykoliv.
Pokud je někdo chystá dříve než 26. 3.,
může se na případné podpoře domluvit individuálně, pokud později, měl by si stihnout o
podporu požádat do 1. března. Na konci srpna
však bude možná další rozesílka materiálů určených pro podporu podzimních úklidů.
Jako každý rok, budou jarní úklidy doprovázet již tradiční fotografické soutěže.
První z nich bude „Před a po“, která spočívá
ve fotodokumentaci uklízeného místa před
začátkem úklidu a bezprostředně po něm.
Druhou fotografickou soutěží bude „Fotografie z akce“, která přináší neomezenou míru
fantazie. Kromě toho jsme pro letošek připravili také „videosoutěž“ z úklidu, o odpadcích,
o recyklaci nebo jen o tom, jak třídíte u vás
doma.
Pravidla soutěží budou rovněž zveřejněna
na stránkách www.uklidmesvet.cz.
Ukliďme svět je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České republiky jako součást světové kampaně Clean Up the
World. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé
černé skládky a pohozené odpadky. Akci Ukliďme svět v Česku od roku 1993 organizuje Český
svaz ochránců přírody. Do kampaně se každoročně zapojují tisíce dobrovolníků.

www.dobrany.cz
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Představujeme spolky: Dobřanští Mroži

Prvotní zkušenosti budoucích členů dobřanského spolku s ledovou vodou sahají až do roku 2009. V tomto čase jsme získávali zkušenosti každý
po svém. Někdo v bazénu či sudu na zahradě, jiný v rybníku. O samotném vzniku spolku ale později. Naše cesty se měly teprve propojit. Moje cesta
nejprve vedla do klubu plzeňských otužilců. Zde jsem několik sezon závodil v poháru republiky v zimním plavání. V té době jsem měl kolem sebe
stovku podobně nadšených bláznů. Otužilecké exhibice byly totiž obvyklým kořením závodní sezóny.
Naše parta Dobřanských Mrožů se zformovala v lednu 2012. Datum vzniku, kdy jsme se jako sóloví plavci spojili a začali motat plány, můžeme zařadit už do prvních říjnových dnů roku 2011. Na podzim tohoto roku vznikl i nápad uspořádat společné setkání lidí se stejným ledovým zaměřením.
Datum padl na termín Tří králů, název akce Tříkrálové koupání se tedy nabízel. První, jakožto nultý ročník proběhl 8. ledna roku 2012. Kulisu nám
poskytl areál dobřanského biotopu Kotynka. Zde se uskutečnily hned další tři ročníky. Dokonce se na nás přijel podívat i herec, sporťák v kraťasech
Pavel Nový. Další ročníky proběhly v prostoru bývalé plovárny na řece Radbuze známé též jako U Budky. V roce 2015 jsme vysekali břehy Radbuzy
na místě bývalé plovárny a radikálně toto místo proměnili. Vznikly zde i dvě dřevěné náplavky pro snazší přístup do vody. Místo slouží ke koupání
po celý rok. Tímto jsme získali zázemí pro celoroční koupání a částečnou nezávislost pro naše počínání. Nic tedy nebránilo, abychom se 3. ledna
následujícího roku přesunuli tam, kde se pravidelně setkáváme na akci Tříkrálového koupání dodnes.
Za Dobřanské Mrože 		
Petr Spálenka
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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
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí		
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek		

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00

KNIHY PRO DĚTI

ALENDEROVÁ Katie: Sestřička
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

RUSHTON Colin: Sabotér z Osvětimi
Příběh britského vojáka, který přežil 22 měsíců hrůzy v osvětimském zajateckém táboře.
Po válce podal svědectví o osudu svých kamarádů, kteří se vysvobození nedočkali.

FUČÍKOVÁ Renata: Hrdinky

Příběhy výjimečných českých žen od nejstarších dob až po současnost. Řízení auta, působení v politice, vlastní bankovní účet … to
všechno dnes považujeme za samozřejmost.
Před sto padesáti lety si však o takových věcech mohly ženy nechat zdát. Komu vděčí za
to, že se sen stal skutečností? Příběhy žen
hrdinek z české kotliny, které jim prošlapaly
cestu a jejichž příběhy berou dech.

HARDINGOVÁ Flora: Budoucí královna

Příběh Alžběty a prince Philipa
V salonu, kde král s královnou přijímali hosty na drink, rozmlouvala Alžběta s Porcheym,
jedním ze svých dobrých přátel. Měl stejnou
vášeň pro koně a závodění jako ona. V jeho
přítomnosti byla uvolněná. Kdykoliv se s ním
bavila, neměla svázaný jazyk a žaludek jí nesvírala nervozita. S Philipem to bylo jinak. Zakázala si hlídat dveře a čekat, kdy vejde…

CHEUNGOVÁ Theresa: Kód předtuchy

Jak jasnozřivost ovlivňuje vaši budoucnost.
Přečtěte si tuto knihu a objevte moc času ve
své mysli.

Neberte jí panenku, nebo se bude zlobit.
Věříte na duchy? Alex pozoruje, že její mladší
sestra Kasey se mění. Její oči už nejsou modré,
ale zelené. Roztomilá holčička je pryč a nová
Kasey - je rozzlobená. Přijde Alex na to, co se
děje? Je holčička se zelenýma očima stále její
sestrou, nebo se stala někým jiným?

KAVKOVÁ Alice: Retrohraní

Špalíček polozapomenutých her Husákových
dětí. Přes 200 návodů na hry ze 70. a 80. let
20. století. Vyzkoušejte si přebírání provázku,

cvrnkání kuliček, školku s míčem. Zahrajte si
na krvavé koleno nebo čáru s céčky.

HEJDOVÁ Irena: Nedráždi bráchu
bosou nohou

Knížka pro všechny bráchy a ségry bez ohledu
na věk. Nejzábavnější rodinná terapie na světě! Otestujte to doma. Vřele doporučujeme.

MAGAŠVÁRI Lucia: Strašidelnická

Nastupte na eskalátory a vydejte se na zábavnou a dobrodružnou jízdu metrem za tajemstvím podzemních strašidel. V pražském metru je jich totiž plno.

Italský týden ve školní jídelně
Na návštěvě horní sněmovny Senátu
žáků ZŠ jsem se dozvěděla, mimo velmi
pozitivní reakce na školní jídelnu, o návrhu dělat dny mezinárodních kuchyní.
Před dobou covidovou se ostatně takové dny dělávaly, takže šlo jen o oprášení
dobrých zkušeností.
V lednu byla na rozjezd vybrána kuchyně italská. Zdála se nám pro děti nejznámější a chuťově nejpříznivější. V týdnu od
17. ledna byla na jídelníčku jídla známá
- pizza, noky, ale i jídla, která se zatím v jídelně nevařila - ragú, teplý salát s chlebem foccacia a velký úspěch měly panini
plněné trhaným hovězím masem.
Příprava nových pokrmů je vždy výzvou pro všechny kuchařky, vždy panuje obava, jak se pokrm povede, hlavně jak bude vypadat a zda bude našim velkým i malým strávníkům chutnat.
Italský týden se podle reakcí moc povedl a obzvláště panini budou zařazovány na náš jídelníček určitě častěji.
Dětem jsem slíbila každý měsíc týden jiné kuchyně, tak schválně, tipnete si, jaký nás čeká
v únoru?
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

www.dobrany.cz
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Kultura

městské kulturní středisko dobřany a základní škola dobřany
vyhlašují 20.

ročník soutěže

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2022

Pohlednice z Dobřanska
věkové kategorie účastníků soutěže:

1. výtvarná soutěž

A – předškoláci (MŠ)
C – školáci 2. stupně ZŠ

garantka soutěže: Mgr. Gabriela Klinkovská

B – školáci 1. stupně ZŠ
D – starší a dospělí

Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle
věku nejstaršího tvůrce.

uzávěrka soutěže: 20. května 2022
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní
školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v úterý 7. června 2022
v 16:00 hodin v kostele sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou
na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány).
Výstava potrvá do neděle 26. června 2022.
Otevírací doba: po–pá 8:30–17:00 (12:15–13:00 přestávka)
so–ne 13:00–17:00

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním
výtvorem formátu A4 či A3 v daném tématu zpracovaném
libovolnou technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např.
malba, kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...).
Soutěžní práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou)
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem
soutěžní práce.

2. literární soutěž
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném
tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. popis,
esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah
práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji
zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz.
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora,
soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

3. fotografická soutěž
právo zveřejnění:

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují
právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména
ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak).
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo
černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně 9x13 cm
(lépe však 13x18 cm nebo větší).
Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.
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Společný koncert P.U.D.U.
a pražského Alikvotního sboru SPEKTRUM
Unikátní SPEKTRUM předvede, jak může jeden zpěvák zpívat dvojhlasně.
P.U.D.U. se za poslední dva roky několikrát připravovalo a lákalo diváky na jedno velké sborové
překvapení. Pozvali jsme totiž na společný koncert jedinečný Alikvotní sbor Spektrum z Prahy.
Bohužel koronavirová krize nám převrátila plány naruby hned dvakrát, ale nepřestáváme věřit,
že do třetice se koncert povede zrealizovat. Nový termín je v neděli 27. 2. od 18 hodin v kostele
sv. Mikuláše v Dobřanech.
Alikvotní zpěv neboli hrdelní či harmonický zpěv je technika zpěvu založená na vědomém zesílení tzv. alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a s polohou
jazyka. Tato pěvecká technika má historické kořeny ve střední Asii (Mongolsko a Tuva), ale i v rituálních zpěvech tibetských mnichů. Do Evropy se tento způsob zpěvu rozšířil až v sedmdesátých
letech minulého století a okouzlil mnoho zpěváků i posluchačů. Zejména v poslední době se tento
způsob zpívání velmi rozvíjí. Zpívání alikvotních tónů zní, jako kdyby při normálním zpěvu zněl
navíc ještě tón podobný tónu flétny. Jeden hlas tak zpívá dvouhlasně. Zpěváci Spektra absolvují
pod vedením sbormistra Jana Staňka speciální hlasový výcvik a umí využít alikvotní tón v normálním (ale občas i velmi speciálním) sborovém repertoáru. Tato technika umožňuje vytvořit
mimořádný a krásný sborový zvuk, který je velmi svébytný a těžko s něčím srovnatelný. Mezi
ostatními alikvotními sbory je Spektrum unikátní právě tím, že spojuje klasický sborový zpěv
s alikvotním. Je jediným sborem tohoto druhu v České republice a jedním z mála na světě!
Srdečně tedy (znovu a doufejme, že už doopravdy) zveme všechny naše příznivce, milovníky
hudby a zvědavé posluchače na společný koncert P.U.D.U. a Alikvotního sboru Spektrum, který se
koná 27. února 2022 od 18 hodin v kostele sv. Mikuláše na náměstí v Dobřanech. Držme si palce,
ať tentokrát akce úspěšně proběhne, neboť je to neuvěřitelný zážitek!
Veronika Hanšová, sbormistryně

Do Malejovic míří rekordní částka

O důvodu nekonání prosincového Mikulášského jarmarku se asi není potřeba moc rozepisovat
... Program byl připravený, výrobky nachystané, všichni jsme se těšili na tradiční zahájení adventu, ale dva dny před akcí přišlo vládní rozhodnutí o zrušení takových akcí. Škola i školky tak ze
dne na den stály před rozhodnutím, jak a kde prodat vyrobené vánoční zboží. Škola prodávala
hned v sobotu ve vestibulu budovy I. stupně a školky v nadcházejícím týdnu ve svých budovách.
Část vánočního zboží bylo možné zakoupit také v naší galerii v průběhu celého prosince a až k neuvěření je částka, která se objevila v pokladničkách všech prodejců. Nadačnímu fondu Klíček bylo
odesláno rekordních 54 161 Kč. Poděkování si zaslouží nejen ti, co vyráběli a prodávali, ale
také vy všichni, co jste si nějakou tu vánoční dekoraci nebo drobný dárek koupili a tím podpořili
všechny zainteresované a následně i děti z malejovického hospice.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Pravou nohou
do roku 2022
s Klubem Echo
Klub Echo pro děti a mládež je jednou ze
služeb zřizovaných Diakonií Západ. Věnuje se každodenní i dlouhodobější podpoře
dětí a mladých lidí a pomáhá jim při hledání vlastní cesty v životě.
Vážení čtenáři,
odstartoval další rok a spolu s ním jsme
i my, nabiti novou energií, začali realizovat
měsíční tematické programy. Klienti měli
možnost účastnit se preventivních programů,
jako například závislost na hrách, její projevy
a důsledky, čímž jsme zvýšili povědomí našich
klientů o rizicích souvisejících s virtuálním
světem. Dalším programem byla volba povolání, během kterého si klienti vyzkoušeli
různé role, hrajeme pantomimu a soutěžíme
o diplomy pracanta týdne. Tvoříme životopisy
a jiné materiály úspěšného žadatele o vysněné zaměstnání. Třetí týden na nás čekal bonton, co to je? Jak tam ty příbory vlastně patří?
To my už všechno víme, protože se náš klub
proměnil v luxusní restauraci, a dokonce se
umíme správně představit a chovat ve společnosti. Tyto aktivitami nabité týdny jsme
zakončili relaxací, známe relaxační techniky,
dechová cvičení, kreslení mandal a spoustu
her, které nám pomůžou se dobře naladit na
vše, co na nás čeká.
Jsme rádi, že s námi můžete nahlédnout do
aktivit, které v rámci klubu pořádáme, a že
vás snad těmito řádky alespoň trochu vtáhneme mezi nás. Na následující měsíce máme
připravené další programy a akce, jimiž atraktivní formou dětem a mladým lidem předáme
spoustu znalostí a dovedností, které budou
využívat v každodenním životě. Děkujeme
všem, kteří stejně jako my věří, že na dobré
věci není nikdy pozdě, a chceme popřát jen to
nejlepší do nového roku 2022. Ať je lepší než
rok minulý a přinese nám mnoho šťastných
chvil.
Více informací o aktivitách klubu je možné
najít na facebookových stránkách Klub Echo
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz
nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel.
čísle +420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@
diakoniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen od pondělí do středy v čase
12:30 - 17:00 na adrese náměstí T. G. M. 282
v Dobřanech.
Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice
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Školství, spolky a neziskové organizace

Desáté pořádání Tříkrálového koupání v rekordních číslech
Jak už napověděl nadpis článku, letošní ročník byl opravdu rekordní. Nebudeme
skrývat překvapení, ale jubilejní akce přilákala na 76 otužilců. U diváků na břehu byl
vidět úbytek, i přesto to okolo řeky vřelo jako
u jezu. Ten byl živen vodou, která byla trochu
nad normálem. Tok kladl silný odpor i mimo
proudnici řeky, proto jsme vynechali tradiční
foto u jezu. Tento rok bychom ho zcela zazdili. Přehrazení toku si tedy necháme na příští
rok. To už budou meteorologické podmínky
ve větší rovnováze než letos.
Letošní příprava na koupání počala stavěním stanů. To jsme ještě v ten moment netušili,
že kapacita přístřešků nebude stačit. Naopak
ohniště zabodovalo u všech, hlavně u pokořitelů ledové Radbuzy. Ti, co se do stanu nevešli a převlékali se pod širákem, použili jako
šatnu lavice v blízkosti dobrého sluhy, nebo
zaparkované auto s vlekem. Po chvíli vůz připomínal stánek asijského trhovce. Chybějící
cenovky bych asi přítomné obchodní inspekci
těžko vysvětloval. Ona i venkovní teplota živena svěžím větrem sešlápla pocitovou teplotu
k nule. Do vody jsme se šli teoreticky ohřát.
Tady rtuť teploměru ukazovala něco málo nad
dvěma stupni. Rychle pár tříkrálových popěvků, póza pro fotografy a šup do řeky. Do vody
vstoupil i Pavel Nový, který poctil přítomné

svou návštěvou. Ze břehu zdánlivě nenápadný
tok nutil plavce pracovat na plný výkon. Opět
zde byly k vidění nejrůznější převleky, jako
plavky Boratky, červené miniplavky jen přes
jedno stehno či skupina pivních půllitrů a jinak vtipně vypadajících kulichů. Na plovárně
vládl čilý provoz.
Co říci na závěr. Nelze si nevšimnout strmě
narůstajícího počtu členů otužilecké komuni-

ty nejen tohoto kraje, a proto musíme na další
ročník navýšit kapacity přístřešků či zlepšit
vstup do vody po kamenných schodech, které byly zaneseny nánosy bahna z posledních
povodní. Už teď se těšíme na další lednovou
neděli, která bude svědkem pořádání 11. ročníku Tříkrálového koupání.
Za Dobřanské Mrože
Petr Spálenka

těz a nazdobili stromeček před klubovnou,
zvládli jsme i přáníčka a krabičky. Ozdobili
jsme si papírovou tašku, do které nám přes
týden Ježíšek nadělil dárky a položil pod stromeček v klubovně. Také jsme vybarvovali vánoční omalovánky a pak jsme si popřáli a šli
domů.
Ještě se nám podařilo do parku vyvěsit
„Vánoční stezku“ tak, aby si ji mohly projít
i ostatní děti a třeba i s rodiči. Tu jsme nechali

na místě až do 6. ledna a další týden zúčastněným předali drobné dárky.
No a pak začal leden, kdy jsme zase tvořili,
tentokrát z pěnovky jsme vystřihovali různá
zvířátka, třeba koně, želvu, sovu a další týden
mrože. Menší děti vyráběly sněhuláka, „malovaly“ solí nebo skládaly „lyžaře“. Jinak jsme
si hráli stolní hry v klubovně, protože venku
nebylo zrovna teplo.
Libuše Nejedlá

Pionýři se baví celý rok

Proto ani prosinec nebyl v oddílech Delfíňata a Delfíni výjimkou. Na jedné schůzce jsme
v šesti skupinkách z letáků vystříhali, co bychom chtěli najít pod stromečkem. Ten jsme
nejdřív vybarvili a ozdobili. Měli jsme také
soutěž v šipkách – turnaj o vánočního kapra,
a tak si vítězové obou věkových kategorií odnesli sladkou odměnu. Pravda, v rouškách se
nám nehrálo moc dobře, ale pak jsme ještě
hráli stolní hry, vyrobili vánoční ozdoby a ře-
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Dar pro dětský rybářský kroužek
Víte, co se šuškalo před Vánoci po Dobřanech? I na FB se
vedla celkem vášnivá diskuze. Tak já vám to, lidičky, povím.
V dnešní složité době se najdou tací, kteří nehledí na zisk
a darují vydělané korunky z vánočního prodeje kaprů v Tyršově ulici v Dobřanech na něco užitečného. Třeba na podporu rybářského kroužku vedeného pod ČSR MO Dobřany.
Všem dárcům děkuji za krásnou částku 20.000 Kč na podporu našich začínajících a pokročilých malých rybářů a doufám, že rozjařená očka jsou zadostiučinění za vaši finanční
injekci, která se bude hodit. Máme hodně plánů, co chceme
v tomto roce podniknout a zrealizovat.
Jmenovitě patří poděkování těmto mecenášům, ale i ostatním, co přispěli jakoukoli finanční částkou:
Jaromír Lev, František Glatter, Jiří Koláček Spin Fishing, lid dobřanský a ti ostatní z blízkého i dalekého okolí.
Prodej kaprů se bude konat i tento rok na stejném místě, rádi
vás tam kluci zase všechny uvidí a prodají vám vánoční rybu.
Za vedoucí kroužku
Karel Ryšavý

Rybáři
Koncem prosince 22. 12. jsem se opět přesvědčil, že jsou tu pěkné ryby. Když jsme přijeli k řece, seděl již kousek pod námi můj bratr.
Vnuk Víťa k němu odběhl a hned se vrátil, že
strejda táhne něco velikánského. Řekl jsem
si normálka, i kapr 45-50 cm dokáže bojovat a silně ohnout prut. Víťa zase odběhl a za
chvilku hlásil, že strejda vytáhl kapra 75 cm.
Nevěřil jsem mu a poslal ho, ať se jde znovu
zeptat, kolik ten kapr opravdu má. Ale to již
přicházel bratr a nesl krásného šupináče,
vskutku těch 75 cm. Jelikož se podle rybářského řádu teď kapr od 70 cm musí pustit, vyfotil
si ho a vrátil zpět do řeky.

Já jsem ještě na starou povolenku (platnost
do 10. 1.) byl 2. 1. spolu se synem. Přinesl
mi věci a než se vrátil se svými, měl jsem na
prutu kapra 44 cm. Než nahodil, táhl jsem dalšího. Ten musel být větší, první nápory byly
přes brzdu. Zastavil jsem ho, podařilo se mi
ho otočit a začal jsem ho přitahovat. Najednou znovu zabral, udělal kotrmelec a vyhákl
se. Stejně jsem ale ještě chytil dalšího kapra
47 cm. Hned 5. 1. mi syn vyzvedl novou povolenku a s ní jsem 12. 1. vyrazil k řece. Voda
byla trochu zvednutá a proud mi pomalu vytáhl čihátko téměř pod prut. Nechal jsem to
tak, stahovat ho dolů by bylo zbytečné. Náhle

zdroj: FB stránka Rybáři Dobřany - ČRS MO Dobřany

čihátko docvaklo k prutu a ten poskočil ve vidličce. Bleskově jsem sáhl po prutu a přisekl.
Je tam! Pomalu jsem přitahoval a za chvíli
jsem měl kapra 47 cm. To byl první a poslední
záběr dne. Pak jsem byl ještě 15. a 16. 1., se
mnou tam byli další dva rybáři, ale nikdo nic.
Necháme je chvíli odpočnout.
Již se konaly první brigády na vyřezávání náletových křovin a vychýlených stromů
na březích a hrázích rybníků. V plánu je teď
oprava hráze na Montajchu a zřízení loviště.
Kvůli koronaviru byl zrušen rybářský bál.
Zbývající termíny výdeje povolenek
na r. 2022:
So 19. 2. 9:00–11:00
St 16. 3. 16:00–18:00
St 13. 4. 16:00–18:00

Školení nových členů proběhne v sobotu
12. 2. od 9:00. Kdo by se chtěl ještě stát rybářem, musí si vyzvednout a vyplnit přihlášku
za člena a absolvovat školení. Bez něj nedostane rybářský lístek, a tudíž ani povolenku.
V sobotu 19. 3. od 14:00 se bude v hasičárně konat výroční členská schůze. Ta, jako
každý čtvrtý rok, bude zároveň schůzí volební. Ve výboru končí pět jeho členů. Členská
schůze schválí návrh složení nového výboru,
a proto by měla být účast členů co největší.
Členové mohou též vznášet dotazy ohledně
řádů, rybářského práva nebo podávat vlastní
návrhy.
Vladislav Šefl, ČRS MO Dobřany

www.dobrany.cz
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Vydařená vycházka
První letošní vycházka mysliveckého kroužku při MS Dobřany se konala za teplého počasí
2. 1. 2022.
Přes množství omluvenek (karanténa, oslava, návštěva) se ráno v 9 hodin sešli tři nadšenci. Popovezli jsme se auty na Hradčany,
vycházka byla pojata jako čistě lesní, protože
po oblevě je v polích a na lukách dost vody.
Komorní počet se již po několikáté ukázal výhodou (neštěbetají a necourají se). Povedlo se
nám dvakrát pozorovat stádo mufloní zvěře.
Zastávky na odpočinek jsme dělali u nových
posezení, kde jsme využili k ověření znalostí
panely s mysliveckou tématikou od firmy Lesní svět. Oběd u ohně jsme si dopřáli na chatě
Diana.
Radost z pobytu v přírodě a z nečekaných
zážitků jistě zůstane v mysli adjunktů dlouho,
minimálně do příští vycházky.
Za myslivecký kroužek
Pavel Krákora

Výlet vlakem za poučením do muzea

V této covidové době nám k uskutečnění výletu dětí z mysliveckého kroužku nahrály dvě věci. Za prvé přímé spojení Dobřan a Rokycan, za druhé
pořádání výstavy „Příroda v pohybu“ v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Tam jsme vyjeli (11 dětí + 5 dospělých) vlakem 22. 1. v 9:05,
od 10:00 do 13:00 jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku zmíněné výstavy, která nás seznámila s invazními druhy savců, ptáků, rostlin
i hmyzu. Ty žily původně ve vzdálených zemích a nejenom díky změně klimatu, ale i díky dálkové dopravě se rozšířily do našich zeměpisných šířek.
Nejznámější jsou asi savci. Z nich se jedná např. o mývala severního, psíka mývalovitého, šakala a norka. Vstřícnou průvodkyní byla i okomentována
trvalá výstava o přírodě Rokycanska a okolí (Brdy), kde nás nejvíce zaujala vycpanina jestřába, výra, žluny, jezevce, lišky, srnce a dutina se spící veverkou. Děti vyplňovaly pracovní listy z obou výstav. Zbylý čas jsme věnovali prohlídce ostatních výstavních prostor muzea, které přibližují bohatou
historii okolí – hornictví, hamernictví, hutnictví. Na poučné dopoledne bude omladina vzpomínat i díky zakoupeným suvenýrům.
Za myslivecký kroužek 		
Pavel Krákora
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Dobřanská hasičská jednotka v roce 2021
Opět nastal čas ohlédnout se a stručně
zhodnotit rok minulý. Sice v jakýchsi nepravidelných intervalech, ale stále ještě se opakující pandemie covidu měla mimo jiné také
vliv na množství zásahů dobřanských hasičů
za rok 2021. Množství ročních zásahů poprvé po šesti letech růstu zaznamenalo pokles,
a to o rovných 22 oproti roku předešlému.
Ve srovnání s podobnými jednotkami je však
toto číslo stále výrazně odlišné. Mnohé dobrovolné hasičské jednotky takového počtu
zásahů nedosahují ani v součtu desítek let.
V minulém roce 2021 jsme zasahovali celkem u 157 událostí, viz následující tabulka.
Požár

13

Únik nebezpečných látek

6

Dopravní nehoda

19

Technický zásah/ostatní pomoc

94

Požární asistence

15

Planý poplach

8

Cvičení

Zásahy na katastru
města Dobřany
Mimo katastrální území

2

148

9
Vstiš, Chlumčany,
Chotěšov a Litice

Protože od roku 2015 zajišťuje dobřanská
hasičská jednotka na základě smlouvy požární ochranu i v obci Nová Ves, nejsou tyto události evidovány jako mimoměstské.
Z celkového počtu 157 událostí za rok
2021 je mimo ty drobné a rutinní i několik

vážných, dramatických, ale i úsměvných a kuriózních. Za zmínku stojí například rozsáhlý
požár haly a zemědělských strojů v Chotěšově dne 24. 7. nebo požár osoby bez domova
a karavanu, ve kterém osoba přebývala, dne
9.12. Nejzávažnější dopravní nehoda se stala 26. 11. v ul. Sokolovská, kdy po nárazu
osobního automobilu do zdi bytového domu
bylo potřeba 2 ze 3 osob z tohoto automobilu vyprostit. Z 94 technických zásahů jich
bylo 38 opět v souvislosti s problematikou
covid 19. Z oblasti technických zásahů jsou
úsměvné: uvolněné kabely vzdušného vedení
el. energie, uvolnění lanové lávky přes řeku,
opět záchrana koně z řeky nebo úklid siláže z mostní konstrukce viaduktu a následně
z komunikace. Planým poplachům dominují
požáry signalizované elektrickou požární
signalizací (EPS) z objektů zdravotního střediska a prodejny Penny, společnosti Pebal
a společnosti Comtes. Pokud tomu situace
dovolila, přibylo například asistencí, neb se
mohlo uskutečnit několik dříve odložených
nebo zrušených kulturních a společenských
akcí. A jakmile to pandemická situace umožnila, bylo vykonáno alespoň malé množství
cvičení. Nejatraktivnějším a nejnáročnějším
uskutečněným výcvikem pro členy jednotky
byl nácvik plnění letecké techniky pro případ
rozsáhlých lesních požárů, a to jak podvěsného vaku vrtulníku, tak letadla letecké hasičské služby.
I přes zaznamenaný pokles počtu událostí
stále roste počet potíží, se kterými se musí
jednotka potýkat. Neohleduplnost, sobeckost

a arogance některých řidičů je v několika případech mimo zdravé chápání i za hranou zákona – neumožnění projetí vozidlu s právem
přednosti v jízdě, špatné parkování a odstavení vozidla, nedání přednosti vozidlu IZS,
blokování výjezdu vozidel PO a podobně.
Školení a výcvik členů jednotky se v roce
minulém začal pomalu vracet do zajetých kolejí a věnovat se potřebným tématům v požadovaném rozsahu.
V roce 2021 jeden člen ukončil činnost
v jednotce a naopak po dokončení základní
odborné přípravy byli do jednotky zařazeni
tři noví členové. V roce 2021 nejen jednotku
navždy opustil jeden z jejích veteránů a tahounů, pan Pavel Skála, který se dlouhá léta
významně podílel na její činnosti. Čest jeho
památce.
Významnou událostí v uplynulém roce bylo
bezesporu dořešení/aktualizace pojištění
členů jednotky vlekoucí se řadu let. Po mnoha
letech tak mají členové jednotky opět moderní flexibilní a adekvátní pojištění svého zdraví a činnosti. Viditelnější, a o to nákladnější
změnou však byla modernizace vozového
parku v podobě nové prvovýjezdové cisterny,
která opět po mnoha letech výrazně zmodernizovala vybavení dobřanských hasičů.
Děkujeme všem podporovatelům včetně
zřizovatele, kterých si vážíme.
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel
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Zimní příprava před finální fází
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer
st., P. Kánský, D. Malý a D. Kovářík st.
A tým začal dle plánu
4. ledna tréninkovými jednotkami v hokejbalovém
areálu. První herní zkouška
proběhla 22. ledna v naší
Pebal aréně. Před finální fází zimní přípravy
jsme opět absolvovali tradiční turnaj Ledňáček. Omluvené Pardubice nahradilo extraligové pražské Kovo. Na turnaji jsme chtěli mít
pět týmů včetně toho našeho a to se povedlo.
Spolu s Pražany a domácími Šneky zde ještě
startovaly týmy Czehia Central, HBC Nové
Strašecí a reprezentace ČR. Více už z klubového webového portálu.
Hrály se zajímavé hokejbalové bitvy. Týmy
se rvaly o každý bodík. O celkovém vítězi
rozhodoval poslední duel mezi do té doby
šestibodovým N. Strašecím a devítibodovými domácími Dobřany. Dobřanům sice stačila
remíza a ačkoliv vedly, Strašečtí srovnali účet
a v závěru mohli i zvítězit. Nedáš dostaneš
opět zafungovalo.... V prodloužení při hře 3/3
domácí tým po parádní kombinaci střílí vítěznou branku a určuje tak konečné pořadí v turnaji. Na každý pád středočeští „Bubáci“ Šneky
z jihu Plzeňska hodně vystrašili.
Dostavily se i zajímavé výsledky, čímž se
turnaj hodně zamotal....
ČR Masters poráží N. Strašecí 1:0 za 3 body.
Kovo Praha poráží ČR Masters 3:1, následně
prohraje s N. Strašecím 1:2 po zkl. hrací době.
Vydřenou 2bodovou výhru zaznamená Central Czechia, když po remíze 2:2 vítězí nad
Kovem Praha v nájezdech. V souboji výběrů
Central a ČR Masters berou 2. bodík po nájezdech „Mástři“. Zkrátka mělo to náboj, pořád se
o něco hrálo, což vesměs platilo až do samotného konce turnaje.
Myslím, že to byla nejen kvalitně vyplněná
část zimní přípravy na sezónu a nepochybně
i milé setkání mezi hráči napříč republikou.
Nešlo tedy jen a pouze o výsledek.... Večer
se vše tradičně hodnotí v dobřanské pivnici
„Snack“ Hájek, Hájková, což k hokejbalu rovněž patří... V létě si třeba zase dáme repete,
to už ale bude na turnajovém bráchovi s „T“,
resp. Letňáček 2022.
Vyhlášení turnaje:
Nejlepší hráč: „14letý“ Tomáš Brož (TJ Snack
Dobřany)
Nejužitečnější hráč: Petr Adam (Kovo Praha)
Nejlepší gólman: Ondřej Průša (ČR Masters)
Osobnosti turnaje: Rostislav Sukup (ČR Masters), Vít Samšuk (Hbc NS)
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Muži TJ Snack Dobřany na turnaji Ledňáček v sobotu 22. 1. 2022:
Zleva stojí: Tomáš Duchek, Jan Matoušek, Jakub Voves, Jan Kovářík, Václav Šlehofer ml., Daniel Kovářík ml., Jiří Štěpánek, David Braun a Pavel Šilhán
Pod nimi zleva: Jiři Stránský, Aleš Duchek, Václav Šlehofer st., Filip Lang, Jakub Polanský, Tomáš
Brož, Lukáš Hrubý, Michal Neumaier
Turnaj v našich barvách rovněž absolvovali Jakub Ráb, Ondřej Ulm a gólman Matěj Malotín.
Konečné pořadí:
1. TJ Snack Dobřany 11 b.
2. Hbc Nové Strašecí
7 b.
3. ČR Masters
5 b.
4. TJ Kovo Praha
4 b.
5. Central Czechia
3 b.

Výsledky Dobřan:
Central Czechia - TJ Snack Dobřany
TJ Snack Dobřany - ČR Masters
Kovo Praha - TJ Snack Dobřany
TJ Snack Dobřany - Hbc N. Strašecí

1:5
3:0
0:5
2:1

Hlavní sportovní manažer: Daniel Malý
Realizační tým pro žákovské kategorie: P. Úbl,
M. Chamola, K. Pezl, P. Kleisner, J. Raizer,
J. Kalabza, J. Otýs, M. Vavrík a V. Šlehofer st.
Karantény a zase ten covid s mutacemi nás
maličko brzdí. Nicméně děti trénují dle nasto-

leného plánu, hrály i přátelské zápasy. Bohužel díky výše uvedenému odpadla konfrontace
s týmy z jihu Čech. Přesto se turnaj uskutečnil,
a to ve složení týmů pouze z našeho regionu,
což je škoda. Inu, taková je doba a buďme tedy
asi rádi, že se vůbec sportuje, obzvlášť to platí
pro děti. K tréninkovým jednotkám nám slouží celý sportovní komplex včetně Pebal arény.
Materiální podpora HCM jehož jsme součástí, je opravdu na kvalitní úrovni, klub rovněž využil dotaci NADACE ČEZ a dovybavil
nejen pro děti další skvělé technické pomůcky, jako švihadla, překážky, cvičební podložky,
míčky, medicimbaly a jiné.
Základna dětí je početná i přes covidovou
dobu a trenéři mají opravdu napilno.
Více info najdeš na fcb a webových klubových stránkách.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer st.
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Soustředění na Šumavě
Zimní příprava hasičů z dobřanské tréninkové skupiny je v plném proudu. Stejně
jako loni, tak i letos, jsme si na začátek roku
naplánovali soustředění na běžkách. V roce
2021 jsme ho bohužel museli zrušit, ale letos
to klaplo. Počasí nás velice napínalo, protože
sněhové podmínky ještě týden před odjezdem
byly katastrofální, ale nakonec všechno dobře
dopadlo. Sníh napadl a podmínky byly nakonec úplně ideální. Soustředění proběhlo ve
dnech 13. - 16. 1. 2022. Ve čtvrtek jsme se po
škole sbalili, vyrazili směr Úborsko a přivítání
v penzionu U Jandů bylo více než přátelské.
Po ubytování jsme zasedli ke stolu a seznámili
jsme účastníky s našimi plány. Většina ze zúčastněných byla na běžkách poprvé, a tak byli
plni očekávání. Trenér Radek Snášel neponechal nic náhodě a vyrazil na soustředění už ve
čtvrtek ráno, aby zkontroloval stav běžeckých
tras. O stopě jsme tedy měli přesné informace.
První den jsme vyrazili na Špičácké sedlo,
odkud jsme běželi poobědvat na Hojsovu Stráž
a pak zpět. Celý den svítilo sluníčko a všichni
si ho opravdu užili. Druhý den jsme dopoledne zkusili stopu v německém Lohbergu
a odpoledne na Gerlově Huti. Obě místa byla
krásně připravená a technická stopa neměla
chybu. V průběhu těch dvou dnů jsme si mákli
a někteří zažili opravdovou únavu. Za odměnu
jsme si večer dali bazén a výborný malinový
pohár. Na poslední den zbývala trocha sil,
a tak došlo na i intervalový závod. Nejlepším
místem pro tuto akci byl německý Lohberg.
Do závodu vyráželi závodníci po 30 vteřinách,
aby se mohli dohánět a předjíždět. I přes únavu všichni přistoupili k závodu zodpovědně

a rozhodně se bylo na co dívat. Mezi chlapci
byl nejlepší Patrik Snášel a mezi děvčaty Anička Umnerová. Výsledky ale byly až na druhém
místě, hlavní bylo nasazení. To měli všichni
výborné. Někteří se dokonce závodu zúčastnili i přes drobná zranění, která během soustředění nasbírali. Například Lucie Faitová běhala
po většinu soustředění s puchýři na nohách
a nepřipustila si, že by něco vynechala.
K regeneraci těla jsme využili dvakrát bazén ve Kdyni a někteří i saunu a vířivou vanu
v penzionu. Hráli jsme stolní tenis a došlo i na
malou diskotéku, kde se v roli hlavní diskžokejky osvědčila Julča Princlová.
Celé akce se zúčastnilo 28 členů Fire sport
teamu Dobřany ze sborů SDH Dobřany, Želčany, Božkov, Hradec u Stoda, Letkov a Nepo-

muk. Soustředění jsme ukončili slavnostním
obědem a vyhodnocením celé akce. Už se těšíme na příští rok, jak celou akci zopakujeme.
Děkuji všem za pomoc s organizováním a dopravou.
Martin Provazník, trenér

(red) Poslední lednový víkend se stal Šlovický vrch dějištěm jednoho z kvalifikačních závodů na mistrovství Evropy OCR. Na start extrémního překážkového běžeckého závodu Predator Race Winter weekend se postavilo téměř šest set závodníků.

www.dobrany.cz
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Sport

MX Kids Academy představuje team pro MMČR
Stálým účastníkem na závodech MMČR
v motokrosu bude také náš team MX Kids
Academy z Dobřan u Plzně.
MX Kids Academy se zaměřuje na podporu
a rozvoj dětských a juniorských motokrosových závodníků z okolí Plzeňska a Dobřan.
Zastoupení bude mít v juniorském i seniorském šampionátu. Na seniorském šampionátu ve třídě MX2 a juniorském ve třídě MX2
junior bude náš team reprezentovat sedmnáctiletý Oliver Šikl. Oliver se k nám připojil
předloňskou sezónou a je radostí sledovat
jeho jezdecký rozvoj a chuť závodit.
Naprostou senzací v našem teamu je účast
Jakuba Mencla, jezdce v Top 10 v ČR v kategorii MX1.
Naší prioritou jsou i nadále junioři, kteří
jsou důležitým článkem v rozvoji motokrosu
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v ČR, proto ve třídě 85 ccm uvidíme Martina Smolku, Samuela Kopelenta a Elišku
Vodičkovou. V nižší kubatuře 65 ccm se
představí Filip Raitmayer s Matějem Pá-

šou. K motokrosu patří také závodnice, proto naši podporu dostanou Julie Vodičková
a Vanesa Moravcová, které budou získávat
cenné zkušenosti na závodech MMČR ve třídě 50 ccm.
V průběhu sezóny bude do teamu začleněn
veliký dobřanský talent Matyáš Malík.
„Mám velikou radost, že se nám podařilo
sestavit team v tomto složení. Z jedné strany
zkušenost, dravé mládí sbírající zkušenosti
a úspěchy a na straně druhé úplní nováčci
z líhně naší MX Kids Academy v Dobřanech,“
uvádí manažer teamu Emil Končel.
Poděkování patří pochopitelně našim věrným partnerům v čele s městem Dobřany
a rodičům našich závodníků.
Emil Končel, trenér

Sport / Klub českých turistů

Motokros "O pohár dobřanského Ježíška"
Závěr roku je spojen s velkým množstvím volného ježdění, ať už se to týká vánočních vyjížděk nebo silvestrovských závodů. V pondělí 27. prosince si převážně dětští
závodníci přijeli do Dobřan do MX Parku pro "Pohár dobřanského Ježíška". V depu panovala příjemná povánoční
atmosféra a teplé nápoje na zahřátí tekly proudem, protože v Dobřanech bylo opravdu chladno. Obrovský dík
a obdiv patří velkému množství dobřanských obyvatel,
kteří si přišli zpestřit vánoční svátky sledováním dětských
závodníků na motorkách. Někteří závodníci pojali volný
závod opravdu vánočně, proto jsme mohli vidět i zajímavé
obleky a masky.
Kromě toho nejdůležitějšího, což bylo ježdění závodníků, bylo závodní pondělí okořeněno o další 2 soutěže. Pořadatelé připravili pro maminky soutěž o nejlepší cukroví
a nejlepší bramborový salát. Následně proběhlo hodnocení pomocí vhazování lístků do "uren" a tři nejlepší maminky se na vyhlášení dostavily i pro svůj pohárek.
Motolevel Pavel Horák, Emil Končel

Turisté vás zvou
4. 2. /pá/
DOBŘANY – NOVÁ VES –
SULKOV
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:20. Sejdeme se
v Dobřanech u kruháku v 8:00. POZOR, změna, ne v 8:30. Půjdeme z Dobřan přes Novou
Ves do Sulkova. Zpět busem v 13:06 do Plzně
/13:18/. Z Plzně Bory – term. do Dobřan busem v 14:15.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový.

8. 2. /út/
ZA PLZEŇSKÝMI VELIKÁNY
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8:20. Projdeme
různé plzeňské památky – Mikulášský hřbitov. Z Plzně do Dobřan vlakem v 11:40, 12:20,
12:40 nebo busem v 13:15 z term. Bory.
Délka trasy 6 -10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
11. 2. /pá/
DOBŘANY – KLATOVY – KOLINEC
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:00, z Dobřan 7:18 do Klatov /7:49/. Odtud busem
v 8:10 do Číhaně. Půjdeme z Číhaně přes Lukoviště, Vlčkovice do Kolince. Zpět vlakem
z Kolince v 13:46 do Klatov /14:22/. Z Klatov
v 14:28 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

15. 2. /út/
KRÁSNO – BEČOV NAD TEPLOU
Z Dobřan odjedeme busem od čerp. st. v 7:20
do Plzně, odtud busem term. hl. nádraží
v 8:05 směrem Bečov nad Teplou (9:27). Od-

Návštěva ptačí říše
tud v 9:42 odjezd do Krásna, zde v 9:50. Ze
zastávky busu půjdeme na rozhlednu, vracíme se do Krásna po žluté TZ, odtud odjedeme v 13:03 do Bečova, dále v 14:33 do Plzně
a v 16:20 do Dobřan.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
18. 2. /pá/
BEZDĚKOV – KLATOVY
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:40, z Dobřan v 7:55 do Bezděkova /8:44/. Půjdeme po
modré TZ přes Hůrku do Klatov. Zpět vlakem
v 13:30 nebo 14:28 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 11 km. Vedoucí Jiří Nový.
22. 2. /út/
ZA HISTORIÍ – KASEJOVICKÉ ZLATO
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18, z Plzně
v 8:03 do Nepomuku. Odtud v 8:33 do Životic
(8:47). Půjdeme po červené TZ - NS „Putování za Kasejovickým zlatem“ do Kasejovic. Zpět
vlakem v 13:33 do Nepomuku, odkud odjedeme v 14:08 do Plzně (14:49). Do Dobřan
v 15:20.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

25. 2. /pá/
DOBŘANY – VODNÍ ÚJEZD – LÍNĚ – DOBŘANY
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:20. Sejdeme se u kruháku v 8:00. POZOR, změna, ne
v 8:30. Půjdeme výše uvedenou trasou v délce
12 km. Vedoucí Jiří Nový.
Případné změny najdete ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.

Pro náš pochod jsme si vybrali nedalekou
lokalitu Líňsko + okolí.

Odjíždíme vlakem do Plzně, kde přesedáme na vlak směr Domažlice. V žel. st. Vejprnice vystupujeme, naše cesta vede nejdříve
samotnými Vejprnicemi, posléze se dáme po
cyklostezce směr Sulkov – Líně.
Od rozcestníku „U Fulínů“ přecházíme na
naučnou stezku „NS Líňská okružní trasa“,
vedoucí po kraji lesa, přivádí nás k „líňské vyhlídce“. Toto místo je velmi příhodné k pozorování ptáků, kteří zde žijí – hnízdí.
Vystoupáme na vyhlídku, z informačních tabulí se dozvíme mnoho o druzích a životě zde žijících ptáků. Krátké přestávky využíváme k občerstvení a poté se vydáme do nedaleké obce.
Měli jsme v plánu poobědvat v zdejší restauraci,
bohužel byla zavřená. Po krátké poradě se rozhodneme popojít do nedalekého Sulkova. Zde
mají otevřenou restauraci, poobědváme a příjemně naladěni odjíždíme domů.
Závěrem: I v nedalekém okolí lze najít a navštívit velmi zajímavá místa.
S pozdravem „Ať nám to šlape!“
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 12. února 2022 vzpomeneme
1. výročí, kdy nás navždy opustil
můj manžel,

Dne 24. února uplyne 30 smutných let,
co nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, manžel a dědeček,

Dne 23. února uplyne 1 rok,
co nás navždy opustil náš milovaný
otec, manžel, syn a bratr,

pan Miroslav Tomek.

pan František Štros.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Rodina Tomkova a Vozárova.

S láskou a velkou úctou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinou.

Vzpomínka
Dne 26. 2. 2022 uplynuly již 3 smutné roky,
co nás navždy opustila naše zlatá
maminka, babička,

paní Anna Smoláková.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Jana a Vendulka s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

pan Jan Hadač.

Za tichou vzpomínku děkuje
rodina Ulrichova.

18
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Vzpomínají maminka, manželka, sestry,
děti a vnoučata s rodinami.
Kdo ho znal, ať vzpomene s námi.

Vzpomínka
Maminko, jak těžko uvěřit tomu,
že už se nikdy nevrátíš domů.

Odešel nám ten, co nás měl tak rád.

Dne 19. 2. 2022 uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustila

Dne 17. 4. 2022 uplyne 9 smutných let
od úmrtí

paní Elfrida Bittnerová.

pana Karla Bittnera.

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.

Vzpomínka
Dne 11. 2. 2022 uplyne 5 let,
co nás navždy opustil

pan Jan Štros.

Vzpomínka
Dne 15. 2. 2022 to budou 2 roky,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a prababička,

Dne 5. 2. 2022 uplyne 8 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček a pradědeček,

paní Anna Zmeková.

pan Vojtěch Volf.

S láskou a hlubokou úctou vzpomínají dcery s rodinami
a syn Vladimír s rodinou.

Společenská rubrika / Inzerce
Vzpomínka
Krutý osud nevrací to, co vzal,
zbyly nám jen vzpomínky, stesk a žal.
Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

Dne 1. 3. 2022 uplyne druhý smutný rok,
co nás navždy opustil
pan Pavel „Chrobák“ Bultas.

Vzpomínají rodiče, bratr s rodinou,
dcera Bára s rodinou, dcera Soňa s rodinou
a kamarádi.

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
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz, e-mail: poradna@opplzen.cz
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Řádková inzerce
A
NGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 		
(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

 K
oupím do sbírky staré pivní lahve s nápisy, i jednotlivé kusy.
Tel. 732 170 454, sběratel.
 Kosmetické služby Jiřina Neumannová, tel. 606 280 813.
OPRAVNA OBUVI JE DO 15. 2. 2022 ZAVŘENA.

 bydlení  finanční problematika  rodina a mezilidské vztahy  sociální
a zdravotní pojištění  systém sociálních dávek a pomoci  správní řízení
 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní vztahy  pracovně–právní vztahy

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době
hledáme vhodné kandidáty na pozice:

• CNC obráběč
• Skladník
• Kontrolor kvality
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

Příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravné
Náborový příspěvek 10.000 Kč
Příspěvek za doporučení nového zaměstnance 5.000 Kč
Kávu zdarma

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

Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době
hledáme kolegy / kolegyně na volné pozice:

 Kontrolor kvality
 Skladník
 Montážní dělník

Našim zaměstnancům nabízíme:









5 týdnů dovolené
příspěvek na pojištění 1 000 Kč/měsíc
příspěvek na stravné 75 Kč/den
příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
půlroční odměny a poukázky Flexipass
zázemí silné zahraniční společnosti
rodinnou atmosféru a individuální přístup
příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu

Kontakt:

Kontakt:

Průmyslová 991, Dobřany 334 41
vachlova@ensinger.cz
tel. 371 151 256, mobil: 739 352 916

Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511 Mob.: 608 841 036
www.dobrany.cz
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VŠECHNY BYTY SE ZAHRADOU

PRODEJ
ZAHÁJEN
WWW.BLOVICKETERASY.CZ | 721 659 781
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2+KK
3+KK

NEBOJ SE ZMĚN A
PŘIDEJ SE K NÁM!

Lídr na trhu s manipulační technikou

Volná pracovní místa:
Servisní technik - elektro
Zámečník / svářeč CO2 - dílna
www.altosystems.cz

Odborníci na výrobu elektrorozvaděčů

Volné pracovní místo:
Elektrikář - kompletace rozvaděčů
www.ekas-rozvadece.cz
ALTO SYSTEMS & EKAS
Husova 1138
334 01 Přeštice

Pro více informací volejte na číslo: 602 173 258
nebo zašlete životopis na e-mail:
rajt@altosystems.cz

www.dobrany.cz

|

21

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

Ranní směny
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: + 420 606 726 842

HLEDÁ ŘIDIČE
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: +420 606 726 842

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s
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50%

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
MOONFALL
4. 2. ve 20:00
USA, Kanada, Čína / akční, sci-fi / 131 min /
přístupný / titulky / režie: Roland Emmerich
Neznámá síla vychýlila Měsíc z oběžné dráhy kolem
Země. Poslala jej směrem, který bude znamenat konec života, jak jej známe. Do jeho kolize se Zemí zbývají pouhé týdny. Svět stojí na pokraji zničení.
Vstupné: 140 Kč

VELKÝ ČERVENÝ PES CLIFFORD
5. 2. v 17:00
USA / komedie / 96 min / přístupný / dabing /
režie: Walt Becker
Když si ho Emily pořídila, byl Clifford malé, roztomilé
a červené štěně. Přes noc se z něj ovšem stal obrovský hafan. A když říkáme obrovský, myslíme tím, že
na výšku měří skoro tři metry.
Vstupné: 120 Kč

SRDCE NA DLANI
5. 2. ve 20:00
ČR / komedie / 91 min / přístupný / režie: Martin Horský
Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme,
kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce,
v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv.
Vstupné: 140 Kč

MOJE KRÁSNÁ PŘÍŠERKA
6. 2. v 15:00
Rusko / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /
režie: Viktor Glukhushin, Maksim Volkov
Princezna Barbara si nenechá od tatínka krále nic přikazovat, a tak se rozhodne z paláce utéct. V lese narazí na lesní příšeru, ale ona se jen tak vylekat nenechá.
Vstupné: 120 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
6. 2. v 18:00
ČR / komedie / 102 min / 12+ / režie: Jiří Havelka
Strojvedoucí lokálky neplánovaně zastaví mezi poli
a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Bohužel mu vlak ujede. Cestující si brzy uvědomí, že jedou špatným směrem a vlak nikdo neřídí.
Vstupné: 140 Kč

LUCA
8. 2. v 16:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /
režie: Enrico Casarosa
Luca zažívá nezapomenutelné letní prázdniny. Dobrodružství prožívá se svým kamarádem, avšak jejich
veselí ohrožuje tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.
Vstupné: 80 Kč

ROZBITÝ ROBOT RON
9. 2. v 16:00
USA / animovaný / 107 min / přístupný / dabing /
režie: A. Carloni, Jean-Philippe Vine

Příběh trochu osamělého dvanáctiletého sedmáka
Barneyho a Rona, jeho nového chodícího, mluvícího
a zcela digitálního přítele, který má být, alespoň podle reklamy, „nejlepší kamarád robot“.
Vstupné: 80 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

CROODSOVI: NOVÝ VĚK

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM

10. 2. v 16:00

19. 2. ve 20:00

USA / animovaný / 95 min / přístupný / dabing /
režie: Joel Crawford
Hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché.
Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která
je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.
Vstupné: 80 Kč

ČR, SR / komedie / 111 min / přístupný /
režie: Marta Ferencová
Komedie mapuje životy party čtyřicátníků, kteří se
kamarádi od dětství a dodnes se potkávají, už spolu
se svými rodinami. Po letech se ale začínají objevovat
tajemství, která jejich životy navždy změní.
Vstupné: 130 Kč

SMRT NA NILU

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI

11. 2. ve 20:00

20. 2. v 15:00

USA / krimi, thriller / 135 min / 12+ / titulky /
režie: Kenneth Branagh
Dovolená belgického detektiva Hercule Poirota na palubě okouzlujícího říčního parníku v Egyptě se změní
v děsivý hon na vraha, ve chvíli, kdy idylické líbánky
dokonalého páru postihne tragédie.
Vstupné: 130 Kč

Španělsko / animovaný / 84 min / přístupný / dabing /
režie: Toni Garcia
Haftaňan je mladý gaskoňský šlechtic. Jeho jediným
životním cílem je stát se jedním z králových mušteriérů, proto odjíždí za dobrodružstvím do Paříže. Připojí
se k němu upovídaný myšák Pip.
Vstupné: 120 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

SMRT NA NILU

12. 2. v 17:00

20. 2. v 18:00

ČR / pohádka / 100 min / přístupný /
režie: Ivo Macharáček
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o princeznu Johanku. Zlotřilí rádcové Lorenc
a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po
světě a hledají místo, kde by mohli začít kout pikle.
Vstupné: 140 Kč

USA / krimi, thriller / 135 min / 12+ / titulky /
režie: Kenneth Branagh
Vstupné: 130 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
12. 2. ve 20:00

19. 2. v 17:00
ČR / pohádka / 100 min / přístupný /
režie: Ivo Macharáček
Vstupné: 140 Kč

MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST
25. 2. ve 20:00
ČR / komedie / 102 min / 12+ / režie: Jiří Havelka
Vstupné: 140 Kč

HAFTAŇAN A TŘI MUŠTERIÉŘI

ČR / komedie / 102 min / 12+ / režie: Jiří Havelka
Jak byste se chovali, kdybyste jeli ve vlaku, který nikdo neřídí?
Vstupné: 140 Kč

26. 2. v 17:00

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2

MOONFALL
26. 2. ve 20:00

13. 2. v 15:00
ČR / pohádka / 100 min / přístupný /
režie: Ivo Macharáček
Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o princeznu Johanku.
Vstupné: 140 Kč

Španělsko / animovaný / 84 min / přístupný / dabing /
režie: Toni Garcia
Vstupné: 120 Kč

USA, Kanada, Čína / akční, sci-fi / 131 min /
přístupný / titulky / režie: Roland Emmerich
Vstupné: 140 Kč

TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2
27. 2. v 15:00

UNCHARTED

13. 2. v 18:00 | 18. 2. ve 20:00
USA / dobrodružný / 116 min / přístupný / dabing /
režie: Ruben Fleischer
Potomek slavného hledače pokladů sira Francise
Drakea, Nathan Drake, našel stopu k prokleté zlaté
sošce ze Zlatého města v El Doradu. Když se však
vydá na cestu, za zády se mu objeví konkurenti.
Vstupné: 130 Kč

ČR / pohádka / 100 min / přístupný /
režie: Ivo Macharáček
Vstupné: 140 Kč

V LÉTĚ TI ŘEKNU, JAK SE MÁM
27. 2. v 18:00
ČR, SR / komedie / 111 min / přístupný /
režie: Marta Ferencová
Vstupné: 130 Kč
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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
čtvrtek
6:00–12:00 13:00 Harmonie
pátek
6:00–12:00

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

tel.: 606 370 308, 374 449 944
www.salvetgroup.estranky.cz
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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
nemocní

prevence, očkování

pondělí
7:30–10:00 13:00–14:30
úterý
13:00–15:00 15:00–18:00
středa
7:30–10:00 10:00–14:30
čtvrtek
7:30–10:00 10:00–12:00
pátek
7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Veterinární ordinace

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
po, st, čt
8:00–15:00
úterý
8:00–18:00
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

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Dagmar Strejcová

MUDr. Petr Bureš

7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Lékárna Devětsil

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Oční optika

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá
7:30–13:00
tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Kožní ordinace

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
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
8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa
11:00–13:00 po objednání
pátek
7:00–8:00 po objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040

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

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 – Mgr. Ivana Kvíderová
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

Centrum domácí zdravotní péče
Mgr. Jaroslava Kaderová

tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

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
vstup vchodem od pošty
pondělí, středa 7:15–11:15 12:00–17:00
(úřední dny)
úterý, čtvrtek
8:00–11:15 12:00–14:30
pátek
8:00–11:15 12:00–13:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
		
pro objednané
pondělí–pátek
9:00–12:30 13:00–16:00
úterý
7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek
7:00–14:00 14:00–16:00
Česká pošta
pátek
7:00–12:00
Náměstí T.G.M. 2
po, st
10:00–12:00 13:00 – 18:00
Chlumčany, tel.: 377 973 124
út, čt, pá
8:00–12:00 13:00 – 16:00
pondělí, středa 7:00–12:00
so
8:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

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

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
Odchyt psů – 724 004 389

Dobřanské listy 2/2022. Periodický tisk územního samosprávného celku. Pro město Dobřany vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336,
náměstí T. G. M. 5, Dobřany. Vychází: 11x ročně. Náklad: 2 960 ks. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany,
telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. 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. Tisk: Kalous & Skřivan. Registrace: MK ČR E12353. 31

