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

Výsadba nových stromů a keřů 
pod Šlovickým vrchem 7

číslo 2 • únor 2023 • ročník XXI • zdarma do všech domácností www.dobrany.cz


Veřejné osvětlení vyladíme jen 
společně 2

Seriál s hasiči: Jak se chovat při 
požáru v domácnosti 16

Tříkrálová sbírka 2023

Více se dočtete na str. 10. Foto: Petr Šístek



únor 2023|

Zprávy z radnice

2

Kulturní kalendář

	do 17. 3. | Dobřanská galerie
 Mé světy – výstava Agáty Vodičkové
	14.–16. 2. | 16:00 | Káčko
 Jarní prázdniny v Káčku 
	16. 2. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
 Klub cestovatelů Dobřany: Peru
	21. 2. | 17:00 | Mateřská škola Dobřany,
 Loudů 850
 Kavárna po škole: Školní zralost
	25. 2. | 12:00 | Šlovice
 Masopust

	5. 3. | 15:00 | Šlovice
 Maškarní bál pro děti
	10. 3. | Vodní Újezd
 Vodňácká stodola
	16. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
 Klub cestovatelů Dobřany: Mauricius
	18. 3. | 12:00 | pivnice Snack 
 Hájek-Hájková
 Turnaj v karetní hře PRŠÍ
 (20:00 – Josefovská zábava)
	18. 3. | 18:00 | Káčko
 Kulky – divadelní představení
	24. 3. | 16:00–19:00 | jednací sál MKS
 Výtvarná dílna: Jarní motivy
	25. 3. | 20:00 | Kulturní dům   
 Psychiatrické nemocnice v Dobřanech
 Jarní ples květin
	25. 3. | Šlovice
 Maškarní ples pro dospělé

	1. 4. | 9:00–15:00 | náměstí T. G. M.
 Velikonoční jarmark
	1.–2. 4.
 Ukliďme Česko
	22. 4.
 Půlmaraton Plzeňského kraje

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.
Aktuální informace v kulturním kalendáři 
na www.dobrany.cz.

ÚNOR

BŘEZEN

Veřejné osvětlení vyladíme jen společně
Poskytovatel důležité služby zareagoval na energetickou krizi tak, že vyměnil svítidla za úspor-

nější. Již od prosince nás upozorňujete na to, že v některých místech se tím zhoršila i kvalita.
Začali jsme to řešit a od expertů i ze zkušenosti jiných měst víme, že dochází k třem různým 

situacím, které vedou k tomu, že lidé vnímají ledky jako horší řešení.
Začněme těmi, kdy ke zhoršení opravdu dojde:
1.  Nová technologie má vysoké nároky na přesnost osazení, pokud nejsou „ve váze“, nepodávají 

požadovaný výkon, tyto případy kontroluje místní technik, ale určitě ocení i tipy na podezře-
lá místa;

2.  Některá místa skutečně potřebují silnější zdroj než dosud, protože teoretický výkon neza-
hrnuje všechny specifické situace. Typicky, pokud bylo místo u staré technologie částečně 
přisvětlované odrazy světla, které bylo takříkajíc „navíc“ (viz bod 3), i tady oceníme Vaše tipy;

Pak ale existuje i varianta, kdy jde pouze o přirozený nezvyk chodce na změnu:
3.  Nové normativní požadavky na veřejné osvětlení vyžadují omezení světelného smogu, mo-

derní svítidla jsou proto konstruována tak, aby jejich paprsky nezasahovaly okolní nemo-
vitosti a projasnily jen to, k čemu jsou určené. Ukázka vzorového řešení je například nová 
lokalita bývalých kasáren (ulice Novákova a Stlukova). Návod, jak byste to podle odborníků 
měli posoudit, je, že máte sledovat, zda je nasvícená komunikace. Nemáte se soustředit na 
to, zda vidíte světelný kužel typický pro výbojky.

Smlouva s provozovatelem nám umožňuje domáhat se svých práv, Vaše podněty posílejte pro-
sím na epepa@dobrany.cz , budeme za ně moc rádi. Kvalitní osvětlení je základem bezpečného 
pohybu v noci, rozhodně není v zájmu kohokoliv šetřit na něm za každou cenu.

Martin Sobotka, starosta

Dědictví snů
Paní notářka konečně úspěšně ukončila řízení o tom, kdo zdědí pozemek, na kterém nám léta visí 
„houpací“ lávka přes Radbuzu. Dědička je připravená jednat o odkupu. Úplně růžové to ale není, 
protože pozemek má ještě spoluvlastníky, ale snad se to vše povede ještě letos vyřešit.

Martin Sobotka, starosta

DUBEN

(jar) Poslední lednovou sobotu se uskutečnila 17. sousedská vycházka městem. Tentokrát samot-
ným centrem a účastníci na vlastní oči viděli průběh rekonstrukce domu č. p. 111, dokončenou 
rekonstrukci farní stodoly, ale také zastřešení školní terasy. Dostalo se i na jiné otázky, a to např. 
na další probíhající investice či velké téma posledních měsíců, gigafactory.

Město Dobřany přijme
SEZONNÍHO SPRÁVCE AREÁLU 
KOUPACÍHO BIOTOPU
květen–září (DPP)
vhodné pro seniora

Více informací: Michal Pokorný, vedoucí 
technických služeb, tel. 724 004 389
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Krátce
Delegace města Dobřany navštívila v neděli 

15. 1. slavnostní zahájení nového roku v part-
nerském městě Obertraubling, které v letoš-
ním roce slaví výročí 1 150 let. Slavnost se 
konala po dvouleté přestávce vynucené pan-
demií a starosta Rudolf Grass na ní poděkoval 
všem spolkům a předal několik ocenění.

Mají draci zimní spánek?
Celé Dobřany by pravděpodobně sborovým hlasem odpověděly, že nemají. Hodně lidí si všimlo 

návštěvy ministra dopravy Kupky v Dobřanech i řady mediálních výstupů.
 Řada z nich byla nesmyslných, nejvíce se „spletl“ pan hejtman Špoták v krajských listech, který 

osočil obce, že kvůli nim se drak rozplizne na ploše letiště, místo aby zůstal v zříceninách nad 
ním. Napsal také jinými slovy, že posunem na jih se gigafactory vzdálila od obcí na jihu. Jdu na 
sever, jdu na jih, ještě, že ty Cimrmany máme.

Asi jste postřehli, že celý záměr byl premiér Fiala probrat v Berlíně u svého německého pro-
tějšku, takže to podtrhlo pocit, že je vše rozhodnuté.

Novinkou pro nás je, že se v souvislosti s drakem se vyrojily i postavy lobbistů z okraje plzeň-
ského podsvětí. Vykládají všemožné nesmysly, aby se přiživili. Jako by jim nedošlo, že zatím není 
na čem.

 Leccos už jsem na stavbách zažil, proto jsem přesvědčený již od 5. 11., kdy jsem se seznámil 
s požadavky VW, že je není Česko ve stanoveném termínu v žádném případě schopné splnit. To, 
že by se nám tu usadil drak, tak neberu jako něco, co je na spadnutí. Tím hlavním zádrhelem je 
požadavek na to, že bude zplanýrováno 240 hektarů, tedy nejen pozemky pro továrnu, ale i pro 
záchranku a další veřejné stavby. Miliony kubíků země, která je teď nacucaná benzínem a olejem 
a místy obohacená o černé skládky munice. To chce léta práce, ale je na to tak 8 měsíců.

 Daleko více mě děsí to, že se lokalita letiště zviditelnila natolik, že za pár měsíců přijde někdo, 
kdo už se nezakecá. Sousto velikosti 700 hektarů je velmi lákavé. A víme z jedné z krajských stu-
dií, že maximální počet lidí v zóně je 50 000.

 Proto využíváme situace a tlačíme na to, aby se někdo zavázal k tomu, že zmenší zónu tak, aby 
přestala být tolik lákavá. Má to jeden zásadní důvod, pokud by měli developeři k dispozici celých 
700 hektarů, mohou klidně zastavět 500 a úplně vynechat pozemky obcí. Prostě nás hravě obe-
jdou a my budeme zírat na desítky autobusů s agenturními dělníky.

 Proto jednáme, abychom nesplakali nad výdělkem. Netvrdím, že drak je definitivně pryč, třeba 
VW ze svých požadavků sleví. A pořád úplně nechápeme ty náznaky o vyvlastnění našich pozem-
ků. Uklidnit nás může, že aktuálně jsou obce u jednacího stolu jako respektovaný partner. Už nám 
nikdo nic netají, občas někdo sice zalže, ale moc mu to neprochází, nic podstatného se neděje 
v zákulisí, o všem víme my, takže i vy. A podpora zmenšení zóny zazněla už i od pana hejtmana, 
takže ho nakonec i chválíme.

Martin Sobotka, starosta

Vzhledem k dynamické situaci informujeme, že výše uvedený text byl redakci předán 25. 1. 2023.  

Hledáme vánoční 
strom
Vánoce jsou pryč jen pár týdnů, ale už nyní 
začínáme s hledáním dominanty adventního 
náměstí T.G.M. pro letošní rok. Pokud uvažuje-
te o kácení vzrostlého smrku či jedle na svém 
pozemku a máte pocit, že by mohl být vhod-
ným vánočním stromem pro město Dobřany, 
prosím obraťte se s nabídkou na vedoucího 
technických služeb pana Pokorného (tech-
nickesluzby@dobrany.cz, tel: 724 004 389). 
Děkujeme.

Jaroslava Umnerová, místostarostka

Jednání s ministrem dopravy Martinem Kupkou se zúčastnili zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Sprá-
vy železnic, Ministerstva průmyslu a obchodu, Plzeňského kraje a samozřejmě i představitelé dotče-
ných obcí.
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Rok 2023 z pohledu 
investic

Jednoznačně největší investicí je dokonče-
ní rekonstrukce domu č. p. 111 na rohu ná-
městí a Vančurovy ulice. Jeho havarijní stav 
odčerpal řadu prostředků rozpočtu, ale snad 
už pak budeme mít druhý bytový dům na ná-
městí v naprosto perfektním stavu.

Kromě toho jsme přesunuli na letošek do-
končení cyklostezky na Vstiš, podaří se prav-
děpodobně dokončit park u jízdárny. Těšíme 
se také na fotovoltaiku, která nám pomůže 
snížit náklady na provoz a vytápění vodárny.

Jinak se hodně řídíme tím, které dotace 
dostaneme. Nechali jsme si proto operativní 
rezervu. A hned u prvního projektu se to vy-
platilo. Vypadá to, že nás vytáhnou z náhrad-
níků u projektu vzduchotechniky na 1. stupni 
ZŠ. Nadějně se také tváří dětská skupina ve 
Šlovicích a nová školní družina. Architektům 
se také povedl husarský kousek a zvládli 
připravit projekt pro novou knihovnu tak, 
abychom stihli požádat o dotaci. A nově se 
objevila možnost žádat i o nástavbu na škol-
ní jídelnu. Pokud by vše vyšlo, měli bychom 
posílené vzdělávací kapacity tak, jak odpoví-
dá požadavkům vedení škol. Právě jejich po-
třeby jsou teď hlavní rozpočtovou prioritou.

Výhled našich investic také nepřímo ovliv-
ňuje nejistota kolem nepřesných výsledků 
sčítání lidu. Týká se to například výstavby 
v kasárnách, na což navazuje jedna z variant 
umístění nového kulturního domu. Pro ten je 
letos v plánu to, že zadáme třem až čtyřem 
architektům rozpracovat podrobněji objekt 
kulturního zařízení v obou lokalitách, které 
postoupily do finále. Abychom to mohli od-
povědně zadat, obstaráváme jako první krok 
stanovisko památkářů k variantě „jízdárna“.

Je jasné, že leccos by v Dobřanech změnilo 
i to, kdyby se nečekaně přízrak gigafactory 
proměnil ve skutečnost. Pak bychom mu-
seli určitě zpracovat nový Program rozvoje 
města (PRM). Důsledné a vytrvalé plnění 
toho stávajícího je tím důvodem, proč jsou 
Dobřany tak úspěšné. Jenže současný PRM 
není stavěný na výrazné navýšení investič-
ního rozpočtu a nárůst obyvatel až na hra-
nu územního plánu, která je 8 000 obyvatel. 
I když to není moc pravděpodobné, měli by-
chom se vyvarovat toho, abychom teď zbrkle 
vyhazovali peníze na polovičatá řešení, jak 
leckdo požaduje. Nechceme podlézat součas-
nou laťku koncepčnosti rozhodování, dalo 
nám práci se na ni dostat a cesta zpět je cesta 
do pekel.

Martin Sobotka, starosta

(red) V úterý 10. ledna v odpoledních hodinách proběhlo v prostorách dobřanské radnice pře-
dání ocenění, které inicioval velitel místních hasičů Milan Dvořák st.

Z rukou starosty města Dobřany Martina Sobotky si převzali ocenění čtyři dobřanští policisté 
a jeden občan města. Prap. David Šesták a prap. Martin Opáleník za záchranu života v prosinci 
roku 2021, kdy vytáhli hořícího muže z obytného vozu zasaženého požárem. 

Dalšími oceněnými byli nprap. Jiří Apolín, nprap. Tomáš Honzík a Jiří Kraus, kteří v prosinci 
2022 evakuovali obyvatele bytovky, kde hořel byt v druhém patře. 

K předání ocenění a poděkování se připojili také místostarostové města a zástupci z řad vedení 
územního oboru Plzeň-venkov.

Ještě k požárům
V lednu jsme ocenili muže, kteří u nás v poslední době zachránili lidské životy. Jsem rád, že 

kromě těch, kteří přišli na radnici, se podařilo vypátrat i dalšího z nich, pana Miroslava Vlčka. 
I když nestál o žádnou slávu, nakonec souhlasil s tím, že ho v rámci poděkování smíme alespoň 
jmenovat.

Znovu všem děkuji a vzdávám úctu.
K požárům i jedna méně slavnostní poznámka. Zkontrolujte si prosím svá pojištění domácnos-

ti i odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zejména po události v Husově ulici jsem 
s lítostí poslouchal, jak se lidé proklínají za to, že svá pojištění zanedbali.

Martin Sobotka, starosta
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Informace pro občany k platbě místního poplatku 
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1)  Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které jsou ve městě přihlášeny 

činí 700 Kč pro rok 2023.
 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2023 (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  
 
  Potvrzení o zaplacení poplatku do sběrného dvora v Dobřanech na rok 2023 

nepotřebujete. Prokazovat se budete občanským průkazem (trvalý pobyt 
Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd).

              
2)  Poplatek za komunální odpad pro vlastníky nemovité věci zahrnující byt, 

rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná 
fyzická osoba a která je umístěna na území města činí 700 Kč pro rok 2023.

 Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2023 (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. 2023 (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

Upozornění na poplatek za odpady v roce 2023
Upozorňujeme poplatníky, kteří využívají osvobození od poplatku za odpady, 

že musí předložit od 1. 1. do 30. 4. 2023 nové platné doklady 
pro rok 2023 k posouzení, zda nárok na osvobození nadále trvá.

V případě, že poplatník tyto doklady nepředloží, nárok na osvobození 
za rok 2023 zaniká.

Proč? Pro radost, 
pro štěstí, na oslavu…

Vánoční výzdobu na náměstí vystřídaly 
symboly štěstí, které byly připravené pro 
rok oslav 777. výročí města od první písem-
né zmínky. Covidová opatření zhatila téměř 
všechny plány, ale právě podkova, kominíček 
a čtyřlístek nám téměř celý rok 2020 snad tro-
chu toho štěstí přinášely. 

V letošním roce naše město oslaví 780. vý-
ročí od první písemné zmínky, oslavíme 
105. výročí vzniku Československa, 30 let 
České republiky, 100 let od elektrifikace měs-
ta Dobřany, 180. výročí narození dobřanské-
ho rodáka, malíře Josefa Langla, 15 let kina 
Káčko, připomeneme si i smutné 80. výročí od 
náletu na Dobřany… Rok 2023 bude plný akcí 
věnovaných nejen těmto „kulatinám“ a právě 
symboly štěstí jsou prvním ukazatelem všech 
oslav a slavností. 

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany     

Globální dárcovský 
a dotační titul 2023

V listopadu 2022 se v rámci Globálního dár-
covského a dotačního titulu města Dobřany 
přijímaly žádosti o dotace na „zázemí“ – tedy 
na provozní výdaje pro rok 2023. Město Dob-
řany obdrželo 11 žádostí o podporu v celkové 
výši 2 063 211 Kč. Vzhledem k růstu cen za 
energie se město Dobřany snaží podpořit ža-
datele v co nejvyšší míře a rozpočet GDT byl 
oproti roku 2022 navýšen o 20 %.

Pavel Sloup, předseda komise 
pro Globální dotační titul města Dobřany
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Rozhovor

U příležitosti udělení vysokého hasičského vyznamenání paní Heleně Dvořákové za úctyhodných 50 let práce odvedené pro dobrovolné hasiče vznikl 
nápad na tento rozhovor.
Otázky poskytli zástupci všech generací, které prošly pod rukama paní Dvořákové jako mladí hasiči. Spousta z těchto lidí se dodnes věnuje hasičině ať 
už na úrovni dobrovolných hasičů, nebo i na menších či vyšších pozicích u Hasičského záchranného sboru České republiky. Dá se s jistotou říct, že 90 % 
dnešní dobřanské zásahové jednotky vychovala jako mladé hasiče právě paní Helena Dvořáková.

Jak dlouho jste členkou sboru, jak dlouho 
se věnujete práci s dětmi a jaké jste obdr-
žela významné ocenění?
Začínala jsem u Sboru dobrovolných hasičů 
v Radošicích v roce 1971 v družstvu žen. Pra-
covat s dětmi jsem začala jako vedoucí mládeže 
až v Dobřanech, a to od roku 1980. V tu dobu 
jsem se také stala členkou místního SDH. Od té 
doby se zde dětem věnuji nepřetržitě již 43 let.
Před několika lety jsem obdržela ocenění 
sv. Floriána, které je velmi významné, a to 
nejvýznamnější přišlo loni a byl to Zasloužilý 
hasič. 

Členkou SDH jste od svých 19 let. Vzpo-
meňte krátce na své první zapojení do sbo-
ru/na funkce/kolegy.
V dobřanském sboru působím od svých 28 let, 
od začátku ve funkci vedoucí mládeže. Pra-
covat s dětmi jsem začala s mým tehdejším 
mužem Stanislavem Dvořákem, dále napří-
klad s Petrem Špísem, manželi Smetanovými 
a manželi Skálovými.

V jakých rolích se s Vámi Dobřaňáci mohli 
potkávat?
Od roku 1979 jsem působila na Městském 
úřadě v Dobřanech jako účetní, poté také na 
evidenci obyvatel a sociálním odboru.
V hasičských kruzích jsem mimo SDH Dobřa-
ny působila v krajské komisi mládeže a u SDH 
Dobřany jsem mimo vedoucí mládeže vyko-
návala a dodnes vykonávám funkci pokladní 
a hospodářky.

V roli vedoucí dětského kolektivu jste už 
43 let. Řada vašich svěřenců se stala pro-
fesionálními hasiči na různých postech. 
Právem Vám tak připadají zásluhy za jejich 
„zapálení“ pro hasičinu. Pozorujete za ty 
roky nějaké změny, nebo jsou kluci pořád 
stejně motivovaní?
Tihle kluci zůstali i po těch letech stejně zapá-
lení, překvapivě jim to vydrželo. Řada z nich 
působí u profesionálních hasičů na vysokých 
postech, což mě velice těší. Občas mi připomí-
nají, že díky mně získali to zapálení a nakonec 
se hasičině věnují až dodnes, což mě také vel-
mi těší.

Kroužek mladých hasičů navštěvují i dívky. 
Jak jsou na tom ony? (fyzicky, s motivací, 
proč chodí a je časem nějaká změna?) 
Dívky do kroužku mladých hasičů chodily od 

počátku, i dnes je jich vysoký počet. Co se týče 
fyzičky, jsou na tom leckdy lépe než někteří 
kluci. Škoda je, že většina skončila a dodnes 
končí v 15 letech, např. kvůli studiu na střed-
ních školách atd. Najdou se i výjimky v podo-
bě instruktorek kolektivu mladých hasičů.

Můžete zmínit nějaké osobnosti, jejichž 
jména a příhody s nimi spojené vám utkvě-
ly v paměti?
Například paní Helgertová, která s námi mno-
ho let jezdila jako kuchařka na letní soustře-
dění. Myslím, že její omáčky nebo borůvkový 
koláč zůstaly v paměti tehdejších dětí dodnes.
Dále nejde zapomenout na to, jak morálku 
dětí pomáhali posilovat Pavel Skála a Petr 
Špís, děti z nich měly veliký respekt, a když 
bylo nejhůř, tyto chlapy vždy děti poslechly.
Nezapomenutelným okamžikem je také noční 
lovení myší na soustředění ve Zruči u Plzně 
v podání Honzy Švába a Pavla Skály.
A samozřejmě také velikou osobností na sou-
středěních vždy byl Honza Šváb starší a jeho 
trestná kolečka či výstřední kostýmy na maš-
karních bálech. Vždy měl na děti příznivý vliv 
a mají ho rády. 

Jak se změnily děti za dobu vedení mla-
dých hasičů? Byly starší generace lepší než 
ty mladší?
Rozhodně ano, starší generace byly víc zapá-
lené, dnes mají děti moc aktivit a ani jednu ne-
dělají pořádně. Dnešní děti ani netrápí špatné 

výsledky, přijde mi, že je jim to tak nějak jed-
no. Samozřejmě až na výjimky, ale je jich čím 
dál tím méně. Dříve se i více zapojovali rodi-
če, bylo zvykem, že si s dětmi na májku přišli 
i opéct uzeniny a popovídat.

Co je tím impulsem, který Vám dodává 
chuť nadále vykonávat vedoucí mladých 
hasičů, a nadále tak obětovat spoustu své-
ho volného času?
Vždy jsem byla aktivní člověk a na tomto 
kroužku mě baví hlavně to, že si z toho můžou 
děti něco odnést do života a samozřejmě ide-
álně pak pokračují buď v zásahové jednotce, 
nebo pomáhají jako instruktoři s dětmi. Často 
se setkávám i s tím, že dnes již jako rodiče při-
vádějí na kroužek své děti.

Měla jste dřív větší elán pracovat s dětmi?
Ano. Mám pocit, že se s věkem elán snižuje. 
Odrazuje mě již zmíněný přístup dnešních 
dětí. Mrzí mě, že spousta dnešních dětí, které 
na kroužek dříve chodily, mě na ulici ani ne-
pozdraví.

Podváděla jste někdy na soutěži?
Ne, nemám to ráda. Vždy jsem učila děti, že je 
podvod nepřípustný. A hlavně je třeba si říct, 
že děti za to nemůžou, vždy je to vina vedoucí-
ho, který je naučí způsob, jak podvádět.

Proč by podle Vás měly dnešní děti chodit 
do kroužku mladých hasičů?
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Rozhovor / Život ve městě

Zásahová jednotka a sbor potřebuje své ná-
stupce, bez kroužku mladých hasičů je tu rizi-
ko zániku celého sboru. A myslím, že velkým 
lákadlem našeho kroužku je každoroční letní 
soustředění, kdy jsme za ty roky navštívili již 
spoustu míst, například jsme byli v Bechyni, 
pod horou Blaník, ve Zruči u Plzně, V Zele-
ném háji u Merklína, Všerubech u Domažlic, 
v Dolejším Těšově v srdci Šumavy, a dokonce 
tenkrát i v Polsku. Stálou základnou se nám 
v posledních letech stalo Úborsko u Janovic.

Chtěla jste někdy skončit? Jestli ano, proč 
se tak nestalo?
Ano, byla jsem před mnoha lety nucena přeru-
šit činnost jako vedoucí mládeže ze závažných 
rodinných důvodů. Tenkrát to za mě na chvíli 
převzali jiní, jedním z nich byl např. náš dneš-
ní starosta Martin Sobotka.

Na Vašem stylu vedení kroužku je obdivu-
hodné, jak se snažíte dát šanci každému, 
nenecháte soutěžit jen ty nejlepší. Dnes 
je takzvaná „inkluze“ móda a hotová věda. 
Jak jste na to přišla Vy v dobách, kdy to ne-
bylo běžné?
Soutěž je a byla pro děti vždy motivace, jinak 
by na kroužku skončily. Snažila jsem se tedy 
najít, v čem dané děti vynikají, a podle toho 
jim dát například funkci v soutěžním týmu.

Zalitovala jste někdy toho, že jste mladým 
hasičům věnovala často veškerý svůj volný 
čas?
Nikdy mě to ani nenapadlo.

V říjnu 2022 jste za dlouholetou obětavou 
a pečlivou práci v řadách dobrovolného 
hasičstva převzala v Centru hasičského 
hnutí v Přibyslavi nejvyšší hasičské oceně-
ní – titul Zasloužilý hasič.  Překvapilo Vás 
to? Je to časté vyznamenání?  Kolik dalších 
Zasloužilých hasičů znáte?
Překvapilo mě to velmi. Toto nejvyšší oceně-
ní se dává lidem starším 65 let s podmínkou 
50 let členství v SDH. Momentálně mě napadá 
pouze jeden člověk ze širokého okolí, je to cel-
kem raritní vyznamenání, takže mě velmi těší 
jeho převzetí. 

Co byste poradila začínajícím vedoucím, 
aby vydrželi tak dlouho a měli takové vý-
sledky jako Vy?
Především najít si partnera, který je v tom 
bude podporovat, protože to většinou bývá 
jedno z úskalí. Zabírá to dost volného času, 
a to i o víkendech, kdy má většina rodin jiné 
plány.

Ing. Milan Dvořák mladší, 
vedoucí mládeže a pyšný vnuk

Nový remízek pod Šlovickým vrchem
Pokud jste se na konci minulého roku vydali na procházku na Šlovický vrch směrem od obalov-

ny, mohli jste si všimnout toho, že na přilehlém poli probíhá výsadba nových stromů a keřů. Jedná 
se o nový remízek, který na pozemcích našeho města nechala vysázet firma Marius Pedersen, a. s. 

Tato firma před časem získala povolení pro rozšíření skládky na Vysoké o novou kazetu a pro 
výstavbu zařízení pro recyklaci odpadu. V souvislosti s těmito záměry bylo nutné vykácet 465 kusů 
stromů na pozemcích města Dobřany a za toto kácení byla uložena rozsáhlá náhradní výsadba.

Pro náhradní výsadbu vedení našeho města vybralo lokalitu poblíž Šlovic – pozemky, které 
až do letošního léta sloužily jako pole. Polní monokulturu nyní nahradilo 202 mladých stromů 
a 800 keřů. Ze stromů jsou to převážně stromy listnaté, jako jsou duby, buky, lípy a javory, které 
jsou doplněny desítkami jehličnanů. Složení keřů je druhově pestré a v budoucnosti by tyto keře 
měly poskytovat úkryt a potravu mnoha druhům ptáků a hmyzu. Najdeme mezi nimi trnky, šípky, 
hlohy, lísky nebo kaliny. Celý remízek by měl kromě zvyšování biodiverzity – což je jeho prioritní 
úkol – přispět i k ochraně půdy proti větrné erozi a k zadržení vody v krajině. 

Lucie Burianová, městská zahradnice

Reakce na článek pana Lva z lednového 
vydání Dobřanských listů

Po vichřici na jaře roku 2022 a kůrovcové kalamitě byly polámané a vyvrácené stromy ohro-
žující bezpečí návštěvníku Martinské stěny v okolí mlatových cest neprodleně odstraněny. Le-
sopark je les zvláštního určení a větve, popř. celé stromy (mimo cesty a návštěvnické zóny), 
jsou v lesoparku ponechávány cíleně kvůli rozkladu na biomasu a možnosti připravení dobrých 
podmínek pro život hmyzu, ptactva a drobných savců. Větší polomová hmota, která v lesoparku 
vzniká, se odstraňuje za pomoci samovýrobců, kteří dodržují přísná pravidla, aby zde co neméně 
rušili návštěvníky a zůstala zde různorodá skladba biomasy. 

O náš lesopark se od poloviny roku 2021 stará Pavel Špís, který převzal tuto funkci po spo-
lutvůrci Martinské stěny Pavlu Krákorovi, a samozřejmě i já jako lesní města Dobřany dělám pra-
videlné obchůzky a starám se o to, aby vše bylo, jak má. Lesopark není zámecká zahrada a hos-
podaří se v něm velice odlišně. 

Pana Lva jsem již v prosinci kontaktoval, a i v doprovodu starosty Sobotky, jemuž pan Lev svůj 
podnět také zaslal, jsme šli na „procházku“ do lesoparku, protože vše se lépe vysvětluje, když 
se to vidí… Určité výtky pana Lva byly akceptovány a v souladu s hospodařením v lesoparku 
odstraněny. 

Pokud máte nějaké výhrady k lesoparku, kontaktujte mě na mailu vrana@dobrany.cz, můžeme 
se na danou věc společně podívat a vyřešit ji.

Michal Vrána, lesní
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Jak to vidí opozice

Není čas na změnu?
Podvečer prvního dne v roce je ve většině měst stejný. Novoročním koloritem bývá tradiční 

ohňostroj. Ačkoliv se jedná o tradici, která se začala dodržovat až po roce 1989, zakořenila a jeví 
se nyní jako nepostradatelná. Oficiální organizovaný ohňostroj o půlnoci z 31. prosince na 1. led-
na časem vymizel. Důvodem byl argument, že většina dospělých si jej z prozaických důvodů moc 
neužije a děti spí. Proto vznikla tradice novoročních podvečerních ohňostrojů. Otázkou ale je, kdo 
si tuto podívanou užívá, kdo ji toleruje, komu vadí a proč. Pokud se neřadíte k první skupině ob-
čanů, která obdivuje záři světlic, miluje rány doprovázené hudbou, tak patříte k té druhé skupině, 
tedy tolerujících, neobdivujících a neúčastnících se. Možná by bylo zajímavé zjistit, kolik procent 
by měla třetí skupina, tedy ta, které tento druh zábavy vadí, nebo jí způsobuje různé druhy obtíží. 
Pokud budeme hovořit pouze o druhu Homo sapiens sapiens, jedná se především o respirační 
a sluchové obtíže. Ostatní živočišné druhy nám své pocity a obtíže asi nepopíší, ale myslím, že 
každý chovatel je dokáže odhadnout. Zanedbatelný není ani vliv na životní prostředí, což si ve 
městech, kde se klade důraz na ekologii, uvědomují. Z těchto důvodů mnoho měst ohňostroje ruší 
a nahrazují je formami světelné zábavy, která nikomu neubližuje. Co zvážit třeba videomapping, 
který by v obrazech podtrhl to, o čem pan starosta hovoří? Proč tuto novoroční akci v této podobě 
nevrátit na náměstí, odkud byl ohňostroj s ohledem na bezpečnost odsunut? Možná dozrál čas na 
to, udělat za nějakou tradicí tečku a nahradit jí tradicí novou.

Za Demokratickou Alternativu  Dáša Terelmešová

Nové osvětlení v Dobřanech
V poslední době dochází v některých částech města Dobřany k výměně klasického osvětlení 

za osvětlení LED. Tento úsporný krok se mi líbí a nezpochybňuji snahu naší radnice o úsporu ve 
spotřebě elektrické energie. Bohužel jen do určité míry…. 

Vnímám nové LED osvětlení jako nedostatečné…. Např. v ulicích U Lomy a Oty Kovala je LED 
osvětlení od sebe vzdálené 104 kroků a už po pár metrech se chodník ocitá ve tmě a nejsou na 
něm vidět nerovnosti. Ne všichni spoluobčané mají takový zrak, který by jim umožňoval vidět 
i za šera, a ne všichni spoluobčané jsou na tom zdravotně tak, že i drobnou nerovnost, která není 
vidět, na chodníku bezpečně překonají. 

Dovolte mi prosím ještě „malý příběh“….
Ve vánočním čase jsem se v ulici Oty Kovala potkala okolo 17. hodiny s mladou rodinou – 

máma, táta, 2 malí kluci (3-5 let)…. Kluci museli mít na sobě světýlko, aby byli vidět . 
Jsou ovšem místa v Dobřanech, kde je LED osvětlení skvělé, a tím je chodník k psychiatrické 

nemocnici. LED osvětlení je zde vzdáleno 34 kroků.
Prosím, zvažuje naše radnice nějaké nápravné kroky k tomu, aby se viditelnost s LED osvětle-

ním zlepšila?
Děkuji za odpověď.
Za Demokratickou Alternativu   Gábina Motejzíková

Hlasování 
o rozpočtu města

Jednání zastupitelstva města má svůj ustá-
lený průběh a určité body se cyklicky opakují. 
Jednání o rozpočtu a hospodaření města jsou 
určitě dvě nejdůležitější hlasování v rámci ce-
lého roku. Zastupitelé, kteří se při hlasování 
zdržovali, nebo byli proti těmto materiálům, 
které jsou nutné pro chod města, jsem posu-
zovala jako alibisty. Letos jsem se k nim ale 
připojila a na straně opozice k současnému 
vedení města nás bylo víc. Jeden z důvodů je 
příprava investičních záměrů města. Opozice 
už dvě volební období usiluje o vytvoření tzv. 
katalogu-seznamu investic, který by přesaho-
val jedno volební období. Jedná se především 
o velké investice, na které se musí hledat 
dotační prostředky, nebo delší dobu finance 
v rozpočtu shromažďovat. V případě vytvoře-
ní katalogu v souladu s územním plánem by 
bylo jasné umístění těchto velkých projektů 
a postupně by se upřesňovala i jejich cena. 

Jedním velmi důležitým projektem je kul-
turní zařízení, které by sloužilo společen-
ským akcím. Ačkoliv v Dobřanech je kultur-
ní dům v areálu Psychiatrické nemocnice 
(PN), chce ho její vedení využít výhradně 
pro pacienty PN. Pro dobřanskou veřejnost, 
a to v brzké době, možnost pronájmu těch-
to prostorů skončí. Kulturní akce se již letos 
odsouvají do Vstiše nebo Nové Vsi. Na otáz-
ku, zda se pro téměř sedmitisícové Dobřany 
připravuje v tomto volebním období alespoň 
projekt kulturního zařízení, bylo panem sta-
rostou sděleno, že ne, a pokud se bude něco 
připravovat, rozhodujícím argumentem bude 
výstavba nebo nevýstavba gigafactory na le-
tišti v Líních. Osobně v tom nespatřuji žád-
nou souvislost. Sál o kapacitě cca 400 lidí, 
o kterém se dlouhodobě uvažovalo, by pokryl 
nároky jak spolků – plesy, tak požadavky 
mladých – zakryté koncerty, diskotéky, tak 
potřeby na konání jiných kulturních akcí – 
taneční kurzy nebo vzhledem k dobrému do-
pravnímu spojení s Plzní i maturitní plesy. To 
je ale názor asi jen můj a lidí, pro které byla 
výstavba kulturního zařízení jedním z bodů 
volebního programu. Na současné vedení 
města se prý v této souvislosti obrátili jen dva 
občané, jak zaznělo z úst starosty na zastu-
pitelstvu dne 19. 12. 2022 (viz. videozáznam 
ZM). Z doposud probíhajících jednání jsem 
nenabyla dojmu, že by byl tak malý zájem 
o kulturní zařízení. 

Za Demokratickou Alternativu 
Dáša Terelmešová

Výsledky prezidentských voleb
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Kultura

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 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ALEXANDER Nick: 
Nikdy není pozdě
Čtyři lidé, dva páry a jedna dovolená, která 
změní vše. Kniha, kvůli které rádi vypnete te-
lefon. Krásný a neobyčejný příběh.

BEDNÁŘOVÁ Jaroslava: 
Herbář aneb Stromy a keře
98 druhů dřevin, jejichž vyobrazení jsou pře-
vzata ze starých herbářů. Herbář vám ukáže, 
jak lze využít dřevin v lidovém léčitelství. Do-
týká se i dalších oblastí, jelikož stromy a keře 
přinášejí daleko širší užitek, mají svou historii 
a osudy.

COLGAN Jenny: 
Rosiin sladký krámek snů
Vtipná a inteligentní lovestory pro zmlsané 
čtenářky. Sladká směs lásky a humoru, která 
v nás vyvolává vzpomínky na dětství.

McQUESTION Karen: 
Dítě noci
Jedné lednové noci sleduje Sharon zatmění 
Měsíce. Upoutá ji ale něco zvláštního v domě 
sousedů. Oknem do kuchyně spatří malou 
dívenku, jak myje nádobí. Jenže Flemingovi, 
kteří tam žijí, žádné dítě v tomhle věku nema-
jí, a i kdyby měli, proč by dělalo domácí práce 
tak pozdě? Román, který vzbuzuje pochyby, 
kdo jsou vlastně naši sousedi…

KNIHY PRO DĚTI
FICENEC, Adam: 
Dust world
Kniha první Znalost
Prachem je pokryta celá zem. Jen hrstka na-
daných umí ovládnout jeho zvláštní moc. 
Budoucí adepti univerzity magie Prachu jsou 
důkladně vybíráni, a pokud náročné studium 
dokončí, čeká je oslnivá kariéra královských 
vezírů či neporazitelných žoldnéřů.

ŠTARKOVÁ Petra: 
Největší nemehlo pod sluncem
Bára si připadá jako největší nemehlo pod 
sluncem. Všechno jí padá z ruky, nic se jí neda-
ří. Zakopne i na rovné podlaze. Dokáže neob-
ratná holka prožít parádní prázdniny a ještě 

se úplně sama postarat o dědečka a všechna 
jeho zvířata? Pocit, že jsme nešikovní, má ob-
čas každý. Báře to moc změnit nejde, i když se 
snaží. Přesto je skvělá holka a kamarádka.

SMOLÍKOVÁ Klára: 
Pozor, v knihovně je kocour!
Příběh plný zajímavostí o knihách a lidech 
kolem nich doplňuje osm komiksů o našich 
nejvýznamnějších knihovnách.

ARTYMOVSKA Alexandra: 
Cesta kolem světa za 80 rébusů
Vydejte se na fantastickou cestu plnou rébu-
sů a bludišť, v nichž se snadno ztratíte. Čeká 
na vás osmdesát úkolů. Podaří se vám splnit 
všechny?
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(red) Ve středu 11. ledna proběhlo v prostorách bývalé farní stodo-
ly (nově Centra pro poskytování sociálních služeb) vyhlášení výsledků 
Tříkrálové sbírky 2023. Vybraná částka překonala všechny dosavadní 
rekordy a poprvé za 22 let konání přesáhla výši 170 tisíc korun.

Dvacet dva skupinek koledníků navštívilo několik stovek do-
mácností a celkovou částkou 172 923 Kč přispějí rovným dí-
lem na potřeby autistických dětí a mladých lidí ve středisku  
Radost Diakonie ČCE v Merklíně a starších lidí s Alzheimerovou choro-
bou v charitním Domově sv. Aloise v Plzni.

(red) Po ukončení činnosti místní organizace KČT navázali na tradici 
pořádání první kulturní akce roku hasiči ze Šlovic, poprvé se tak usku-
tečnil Novoroční výstup na Šlovický vrch v jejich režii. Počasí bylo spíš 
jarní a k vrcholu dorazilo několik desítek lidí.

Zkusili jsme „blešák“ pod střechou a povedlo se! V sobotu 21. led-
na se poprvé konal Sousedský bleší trh v zimním období, naštěstí však 
v teple a suchu školní jídelny. Zájem o prodejní místa byl potěšující, 
obdobný jako u dobřanských venkovních bleších trhů, stejně tak tomu 
bylo i s náladou a atmosférou prodejního dopoledne. Věříme, že si fa-
noušci této obchodně-společenské i eko - udržitelné akce najdou cestu 
i na další krytý blešák, zálusk máme ještě na předjarní, březnový:-) Od 
dubna bychom rádi, pokud počasí dovolí, zaplnili opět dobřanské ná-
městí. Aby vám neunikly žádné novinky o místním „blešení“, sledujte 
kulturní kalendář na webu města. 

Za organizátory dobřanských blešáků Zuzana Peksová

Radostné, srdečné a na návštěvníky i hosty bohaté bylo slavnostní za-
hájení výstavy „Mé světy“, které se uskutečnilo 20. ledna v Dobřanské 
galerii. Výtvarnice Agáta Vodičková přibližuje autorskou výstavou svoji 
tvorbu nejen ilustrátorskou, malířskou či šperkařskou, ale i práci s papí-
rem, textiliemi nebo knižní vazbu. Mimo to se paní Vodičková zhostí úlo-
hy průvodkyně při komentovaných prohlídkách své výstavy 22. února 
2023 v 10 hodin dopoledne a v 15:30. Výstava v prostorách Dobřanské 
galerie potrvá do 17. března 2023. Těšíme se na všechny návštěvníky!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany
(red) Dne 10. ledna byl v KD Vstiš zahájen kurz tance pro dospělé, který 
pořádá dobřanské kulturní středisko ve spolupráci s obcí Vstiš.
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Z třídních přehrávek 
(zuš) Koncem každého pololetí školního roku se konají třídní přehrávky, což jsou vlastně koncerty žáků jedné třídy - např. klavírní přehrávka. 

Tím se liší od žákovských koncertů, kde vystupují žáci z více tříd, a jsou tedy nástrojově pestřejší. Přehrávky většinou děláme ve škole v koncertním 
sále, někteří učitelé volí i jinou variantu, např. kavárna, sál v nějakém zámečku, fantazii se meze nekladou. Často je přehrávka spojená s předáváním 
vysvědčení.

Třídní přehrávka je především o společném setkávání všech žáků (na nástroj je výuka individuální) a jejich rodičů, prarodičů a je vlastně pro 
každého, koho si děti pozvou. Je také možností pohovořit s rodiči o práci dětí za uplynulý půlrok studia a o tom, co nás čeká v následujícím pololetí. 
Na lednových přehrávkách si někteří žáci „ohrávají“ repertoár, se kterým půjdou do soutěže ZUŠ, vyhlášené MŠMT, školní kola začínají již v únoru. 
O nich více v příštím vydání…

Z třídní přehrávky p. uč. P. Vacka (akordeon).

Z třídní přehrávky pí uč. J. Faltýnové (zobcová flétna, housle). Z třídní přehrávky p. uč. J. Rady (housle).

Z třídní přehrávky pí uč. M. Vozárové (příčná a zobcová flétna, dudy)
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YGS | Dětské sklářské sympozium 

Ve čtvrtek 12. ledna 2023 se uskutečnila v Plzni jedinečná výstava výtvarných prací dětí 
studujících ve výtvarném oboru, a to nejen z Plzeňského kraje... 

Před pár měsíci jsme v ZUŠ J. S. Bacha Dobřany na výtvarném oboru dostali za úkol nakres-
lit, jak si představujeme bájné bytosti Křišťálového údolí. Takhle znělo zadání  výzvy sklářů 
z Liberce, kteří se rozhodli, že umožní 15 dětem podílet se na výrobě vlastního skleněného 
výtvoru.  

Ten, komu se poštěstilo a vyhrál, dostal mimořádnou možnost vytvořit svoji vlastní smyšle-
nou bytost ze skla. Při broušení, malování, pískování, foukání a ručním tvarování ze skla jim 
asistovali sami skláři. Výtvorů zaslaných do vůbec prvního ročníku soutěže bylo něco přes 300. 
Skleněná díla výherců se pak vystavovala po celé ČR. Právě v Plzni v galerii Paletka se tak stalo 
12. ledna 2023.

Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží, pro uši i pro duši nám zahrálo několik žáků z pl-
zeňských ZUŠ. Vystavovaly se zde nejen skleněné plastiky či mozaiky, ale i další povedené ob-
rázky dětí, naši dobřanskou ZUŠ nevyjímaje – výkresy byly od A. Sobotkové, N. Regnerové, 
E. Vítovcové, E. Spurné, T. Hodanové a M. Vraštilové. Sice od nás nikdo nevyhrál, rozhodně bylo 
ale hezké prohlédnout si díla ostatních a načerpat inspiraci do dalšího ročníku. A kdo ví, třeba 
za rok... 

Michaela Vraštilová, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Koncerty a akce 
ZUŠ J. S. Bacha
  2. 2. | 16:00 | koncertní sál ZUŠ 
 Školní kolo soutěže komorní hra 
 s převahou DDN
 
  3. a 4. 2. | Plzeň, ZUŠ T. Brzkové     
 Krajské kolo soutěže Karlovarský 
 skřivánek   

  10. 2. | 16:00 | koncertní sál ZUŠ 
 Školní kolo soutěže ve hře 
 na akordeon

  11. 2. | 10:00 | koncertní sál ZUŠ
 Okresní kolo soutěže komorní hra 
 s převahou DDN

  23. 2. | 17:00 | koncertní sál ZUŠ
 Žákovský koncert  

  2. 3. | 8:00 | koncertní sál ZUŠ
 Okresní kolo soutěže ve hře 
 na akordeon

  10. 3. | 17:00 | Vodní Újezd
 Vozembach – Vodňácká stodola

Živý betlém z Dobřan odehrál své představení na začátku ledna také v Plzni před kostelíkem  
U Ježíška.

V sobotu 18. 3. 2023 od 12.00 se koná 
Jubilejní 5. ročník turnaje v karetní hře 
Prší v pivnici Snack Hájek-Hájková. 
Zápis a informace u obsluhy pivnice. 
Po skončení turnaje od 20.00 Josefovská 
zábava s DJ Kečupem. 

Za pořadatele manželé Keszeghovi.
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A máme tady další rok

S ohledem na počasí jsme zatím tři lednové schůzky trávili v klubovnách. V té jedné mladší čle-
nové recyklovali plastové dózy, na další schůzce tvořili pejsky a kočičky ze srdíček a naposledy ze 
staré a zbytkové vlny „bambulkové“ příšerky. Starší chystali „občerstvení“ pro ptáky z ořechů a se-
mínek, vybarvovali antistresovou omalovánku, dokazovali, že budou mít stejně hezké pejsky a ko-
čičky ze srdíček, a na zatím poslední schůzce tvořili barevně pruhovanou vystřihovanou kočku.

Jinak jsme pro následující dny připravovali dětský maškarní karneval, z dalších nabídek to je 
výlet na Ledovou Plzeň na začátku února, program na nadcházející týden prázdnin a pobytový 
víkend na Zelené Lhotě, kde se bude konat Krajské kolo Pionýrského Sedmikvítku v rukodělných 
činnostech.

Takže věříme, že se karneval bude líbit, že si všichni užijeme prázdniny, a pak vám o tom zase 
něco napíšeme.

Libuše Nejedlá

Zahrádkáři
Konečně po třech letech jsme mohli usku-

tečnit naši oblíbenou tradiční akci – Vítání 
nového roku 2023. V klubovně se nás sešlo 
opravdu hodně, naše zahrádkářské řady roz-
šířili i Bábinky, k tanci a poslechu nám hrál 
pan Toman. Myslím, že jsme se všichni výbor-
ně bavili, pochutnali jsme si na našich oblíbe-
ných letinských párcích a tlačence, zatančili, 
zazpívali a popovídali si s přáteli.

Doufáme, že se takto budeme moci scházet 
už zase pravidelně a těšíme se na nadcházející 
zahrádkářskou sezonu.

Zora Richterová

Pojeďte s námi!

Středověká krčma Dětenice 
Výlet do středověku s večerním programem.

Odjezd autobusu 29. 4. 2023 ve 13:00 hodin.
Cena 609,- Kč.

Přihlášky a bližší informace u obsluhy ve Snack pivnici Hájek - Hájková.

Těšíme se na Vás. 
J. Keszeghová a Z. Řezaninová
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9. 2. 2023 | 20:00
VÍLY Z INISHERINU 

USA / komedie, drama / režie: Martin McDonagh / 130 Kč

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sledujeme 
celoživotní přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma (Brendan 
Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché situaci, když Colm 
nečekaně jejich přátelství ukončí.

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY  •  WWW.KACKO.CZ  •  ÚNOR 2023

16. 2. 2023 | 20:00
ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY 

ČR / dokumentární / režie: Jana Počtová / 120 Kč

Snímek přináší pět příběhů, v nichž lidé hledají štěstí, lásku, 
sex a partnerský život jinak, než je běžné. Polyamorii, otevřený 
vztah, lásku přes internet nebo dlouholetý vztah se zadaným 
partnerem doplňuje silně věřící dvojice v monogamním soužití. 

23. 2. 2023 | 20:00
VELRYBA 
USA / drama / režie: Darren Aronofsky / 120 Kč

Charlie vidí v lidech jen dobro. Téměř tří set kilový osamělý 
učitel (Brendan Fraser), se snaží najít cestu zpět ke své dceři 
Ellie (Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen složitě 
vyrovnává s minulostí, uzavřel se ve svém  bytě, stresové 
situace řeší přejídáním, ale je majákem dobra pro sebe i své okolí.

Zlatý glóbus 2023 (nejlepší film, nejlepší herec – komedie/muzikál, nejlepší scénář)

MFDF Ji.hlava 2022 – Cena diváků, Cena studentské poroty

T

ČZ

T

114'12+

98'12+

113'12+
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dětská lidová muzika Vozembach
hudební uskupení Bachule
blues-rocková kapela Kus Blues

VODŇÁCKÁ STODOLA
10. března 2023

Osadní výbor Vodní Újezd ve spolupráci s MKS Dobřany zve

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

17:00   
18:15   
19:30 

Možnost dopravy Dobřany – Vodní Újezd  a zpět - objednávky do 9. 3. 2023  na tel. č. 734 258 859.

na hudební festival

VSTUP ZDARMA
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V reakci na nedávné bytové požáry, které 
prověřily nejen dobřanské hasiče, ale také 
rozpoutaly žhavou diskuzi mezi občany, bych 
rád připomněl několik základních a současně 
zásadních informací týkajících se tohoto typu 
požáru, který pro jednotky požární ochrany 
patří k těm nejsložitějším, ať už z pohledu 
evakuace či záchrany osob, tak z pohledu tak-
tiky samotného zásahu. Obzvláště v nočních 
hodinách, kdy je obecně delší doba ke zpo-
zorování požáru, horší orientace v prostoru 
při samovolné evakuaci osob a současně kdy 
je většina obyvatel doma a zrovna spí, bývají 
následky často tragické. 

Bytové požáry se vyznačují jednak vysoký-
mi teplotami přesahujícími 600°C, skrytými 
cestami šíření požáru (např. stoupačky, fasáda 
atd.), dále silným zakouřením samotného zasa-

ženého prostoru a samozřejmě také prostorů 
společných silně toxickými zplodinami hoření, 
které následně znemožní únik osob nacházejí-
cích se v prostorech nad místem požáru. 

Jak se máme chovat, když v naší domácnosti 
vznikne požár? Včasně zpozorovaný, začínající 
požár, který je v našich silách uhasit, se poku-
síme za použití hasicího spreje nebo přístroje 
uhasit. Pokud je již požár rozvinutý, upozorní-
me všechny obyvatele domácnosti a společně 
urychleně opustíme prostor. Dveře od bytu ne-
cháme pouze zabouchnuté, zamčené dveře by 
hasiči při kontrole bytů museli otevírat násilím. 
Při opuštění prostoru upozorníme, pokud to 
lze, všechny další obyvatele dané budovy, pří-
padně hasiče upozorníme na nedoslýchavé či 
tělesně postižené osoby atd. Výtahy v běžných 
panelových domech nejsou evakuační, tudíž se 
nedoporučuje použít je k opuštění prostoru.

Pokud již nelze opustit prostor, např. z dů-
vodu silně zakouřené únikové cesty (chodby), 
přesuneme se, pokud to lze, do požárem ne-
zasažené místnosti a co nejdříve upozorníme 
hasiče na čísle 150/112. Pokud není v našich 
silách informovat tísňovou linku, zkusíme to 
prostřednictvím kolemjdoucích nebo souse-
dů. V místnosti, do které jsme se přesunuli, 
zavřeme dveře a utěsníme mezery jakýmkoli 
kusem látky. 

V případě, že se horký jedovatý kouř do-
stane do místnosti, ve které se nacházíme, 
držíme se při zemi, případně si přikryjeme 
ústa ideálně navlhčeným kusem látky. Přes 
okno na sebe hlasitě upozorníme přijíždějící 
záchranné složky tak, aby priorita záchrany 
směřovala k nám. Upozornit na sebe lze např. 

i vyvěšením oblečení, ručníku apod. z okna. 
Po příchodu hasičů se řídíme jejich pokyny, 

připravíme se na možnost, že nám hasiči nasa-
dí vyváděcí masku tak, aby nás mohli bezpeč-
ně dostat do bezpečí přes zakouřené prostory 
(viz. obrázek). Hasičům následně podáme dů-
ležité informace třeba o uzávěru plynu či vody, 
výskytu nějakého specifického nebezpečí v po-
době např. tlakových lahví ve sklepních kójích, 
výskytu zdravotně postižených osob apod.

Na závěr prosím pamatujte na to, že při 
reálné situaci utíkají vteřiny jako minuty 
a i přesto, že je tento typ zásahu pro hasiče je-
den z nejsložitějších, díky jejich taktickým po-
stupům a moderním prostředkům v podobě 
např. termokamery dnes zvládají tyto zásahy 
mnohem efektivněji než dříve.

Ing. Milan Dvořák mladší, velitel družstva

(jah) Dvě akce sboru dobrovolných hasičů se uskutečnily v lednu ve Šlovicích. Dne 20. 1. proběhla valná hromada SDH, na které byly zhodnoceny 
výsledky roku 2022 a schválen plán na rok 2023. V sobotu 28. 1. se konal hasičský bál. K tanci a poslechu zahrála přeštická hudební skupina ASFALT.

Seriál s hasiči
Díl druhý: Jak se chovat při požáru v domácnosti?
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Zásahy v roce 2022
Na prahu nového roku je opět na čase zre-

kapitulovat uplynulé období života dobřan-
ské dobrovolné hasičské jednotky. 

Dobřanská hasičská jednotka zasahovala 
v minulém roce 2022 celkem u 156 událostí, 
tedy jen o 1 méně než v roce 2021. Z dlou-
hodobějšího hlediska je to tedy stav setrvalý 
a naše jednotka je stále jednou z nejčastěji 
nasazovaných JPO kategorie III v Plzeňském 
kraji. 141 těchto událostí z celkových 156 
vzniklo na katastrálním území našeho města 
a 15 událostí mimo toto území. Z celkového 
počtu 156 událostí za rok 2022 bylo 25 po-
žárů. Šlo o požáry trávy, lesních a polních 
porostů, budov a přístaveb, pokrmů, sazí 
v komíně, odpadu a odpadních nádob, několi-
ka dopravních prostředků, ale i krabic od od-
pálených ohňostrojů nebo nedohašená ohni-
ště na Martinské stěně a u vyhlídky mohyla. 
Dne 11. 6. jsme opět mnoho hodin hasili mo-
hutný požár odpadu na skládce Vysoká a ve 
dnech 7.–11. 8. jsme se podíleli na likvidaci 
největšího požáru v novodobých dějinách 
republiky – lesního požáru v NP České Švý-
carsko. Na požáry nejvydatnějším měsícem 
byl prosinec. 14. 12. jsme od odpoledních 
do večerních hodin hasili bytový požár v pa-
nelovém domě. Hned druhý den brzy ráno 
jsme likvidovali požár zahradního domku 
s pergolou a garáží. 30. 12. jsme řešili další 
požár v bytovém domě. Dopravních nehod, 
u kterých jednotka v roce 2022 zasahovala, 
bylo 23. Jednalo se o nehody osobních, do-
dávkových nebo nákladních vozidel, o sraže-
né chodce, cyklisty, střety se zvěří, střety na 
železničních přejezdech nebo vlakem sraže-
né osoby. V některých případech se jednalo 
o úklid po dopravní nehodě. Technických 
a ostatních zásahů bylo celkem 81. Jednalo 
se standardně o odstranění nebezpečných 
stavů, překážek z komunikací a jiných prostor, 
polámané a popadané větve a stromy, uvolně-
ní komunikace, likvidaci obtížného hmyzu 
nebo spolupráci se složkami IZS. Mezi tech-
nické zásahy dále patří, otevírání uzavřených 
prostor bytů nebo vozidel, monitoring, čerpá-
ní vody, transport pacienta pro ZZS, záchrana 
osob a zvířat z vody a mnoho dalších činností. 
Od 17. do 21. 2. jsme řešili 10 událostí spo-
jených s orkánem. V únoru rovněž řešila jed-
notka události spojené s výskytem viru H5N1, 
tedy ptačí chřipky. Do technických zásahů za 
uplynulý rok také patří 4 události spojené 
s problematikou covid. Asistencí bylo za loň-
ský rok celkem 13. Asistovali jsme tradičně 
při ohňostrojích, dnech dětí, půlmaratónu 
Plzeňského kraje, motocyklových závodech, 
hudebních produkcích v našem městě a při 

Školení a výcvik členů jednotky se v roce 2022 jako vždy kromě tradičních periodických témat věno-
val také prohlubování znalostí v činnostech, ke kterým je naše jednotka předurčena a kterých není 
rozhodně málo. Probírána ale musí být i témata/činnosti, které se zdánlivě tváří, že je nikdy nebu-
deme absolvovat. Nesmím zapomenout také na zaškolování obsluhy nové výbavy, která je v rámci 
finančních možností doplňována a modernizována. 

Poděkování 
Děkuji všem, kteří mně pomohli v nenadálé těžké životní situaci, ve které jsem se spolu s dce-
rou ocitla po vyhoření bytu 30. 12. 2022. Zejména děkuji SDH Dobřany, HZS Plzeňského kraje, 
Městu Dobřany, MŠ Dobřany, PN Dobřany, ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Plzeň, firmě Staveb-
niny DEK Klatovy, Koinonii Jan Křtitel, Lídě Bernklauové a všem dalším, kteří bez váhání podali 
pomocnou ruku.

Zuzana Balíčková

dalších sportovních a kulturních akcích. Únik 
nebezpečných látek byl zaznamenán celkem 
7x. V 5 případech šlo o únik provozních kapa-
lin na pozemní komunikaci a ostatní plochy. 
V jednom případě šlo o únik rtuti z poškoze-
ného tonometru v kanceláři PND a v tom dru-
hém o únik močůvky do rybníka. Výčet pokra-
čuje planými poplachy. V roce 2022 jich bylo 
7 a šlo o údajný požár v přírodním prostředí, 
údajný únik NL do řeky. 2 PP byly signalizová-
ny EPS z výrobních a skladových hal PEBAL 

a LOMA. V dalších 2 případech šlo o hlášení 
EPS z prodejny lahůdek společnosti ZEMAN 
a 1x šlo o údajnou osobu v nouzi.

Závěrem chci poděkovat vedení města 
Dobřany za stále kladný a zodpovědný pří-
stup k zajištění požární ochrany našeho měs-
ta. Poděkování patří i všem členům jednotky 
za odvedenou práci v roce 2022. Děkuji také 
všem ostatním, kteří nás alespoň slovem 
nebo písmem podporují.

Ing. Milan Dvořák st., velitel
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Události v rybářském kroužku z konce 
roku 2022

Od posledního článku se toho do konce 
roku odehrálo poměrně dosti. Ti, co nesle-
dují naše FB stránky, přišli o hodně zajíma-
vého.

Třeba školení vedoucích ve středisku na 
Moravě na zdokonalení v RT dovednostech 
pod vedením lektorů z řad mistrů Evropy. 
Dále chytaní štik a jiné dravé havěti na ryb-
níku v Letinech a nesmím zapomenout na 
tradiční zakončení kroužku, jak jinak než 
malováním perníčků. 

Zároveň byly vyhlášeny i výsledky soutě-
že „Namaluj si svou vysněnou rybu“. Pořadí 
si určili všichni přítomní malíři. V kategorii 
mladších rybářů se umístil jako první Ště-
pán Šmůla a za starší Viki Václavová

Nemohu také opomenout vybrané dary 
na dětský rybářský kroužek vedený pod 
MO Dobřany. Velkolepá akce, pořádaná 
spolkem Dobřanská ryba, byla korunována 
velkým úspěchem. Děkuji tímto Dobřanské 
rybě za zprostředkování dobročinné události, a především děkuji všem, kdo přispěli darem na 
provoz kroužku. 

Už teď přesně víme, kam dary poputují a kde najdou uplatnění ke spokojenosti našich začína-
jících rybářů.

Je to samozřejmě jenom lehounký nástřel toho, co jsme od posledního článku s dětmi z rybář-
ského kroužku dělali, ale i tak nás potěšilo, že naše snažení má kladný dopad na veřejnost. To je 
to, co nás nabíjí pozitivní energií na další rok, který je před námi.

Karel Ryšavý

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří podpořili dětský rybářský kroužek vedený pod MO Dobřany.

Rybáři

První výdej povolenek byl 7. 1. 2023. Bratr 
tam šel, a tak vyřídil povolenku i pro mě. Hned 
jsme se smluvili, že pro mě přijede v úterý 
v 8:30 a půjdeme na ryby. Ale ráno byl mrazík, 
na střechách i na trávě byla jinovatka, a tak 
jsem to vzdal, že brát nebudou. Bratr mi ale 
odpoledne volal, že přece jenom vyrazil. Bylo 
prý chladno, ale vítr nefoukal. Nahodil první 
prut, a než sestavil druhý, zmeškal pěkný zá-
běr. Za chvíli pouštěl menšího kapra a potom 
si dva lepší vzal. Hned jsme se domluvili na 
příští den. To už se ale zvedl vítr. Chtěl jsem 
nahodit feeder, ale Pepík mi ho vzal, že mi 
posune krmítko dál od háčku. Zatím jsem na-
hodil druhý prut a zavěsil mezi očka čihátko. 
Vítr mi s ním ale houpal a při poryvech i po-
pojíždělo nahoru a zase dolů. Náhle sebou trh-
lo a zase a ještě. Zasekl jsem, ale do prázdna. 
Znovu jsem nahodil, a to už mi Pepík podával 
můj feeder. Než jsem ho připravil, čihátko opět 
trhavě vyjelo k prutu. Zásek šel ale zase mimo. 
Nahodil jsem tedy konečně feeder a hned se 
špička začala ohýbat, ale zase jsem to netre-
fil. Nahazuji tedy znovu a lup – třetí díl pru-
tu se zlomil jako sirka. Tak to je smůla! Pepík 
mezitím chytil 3 kapry, ale všechno malé. To 
všechno bylo během půl hodiny a pak jsme již 
neviděli zabrat. Znovu jsme šli až 17. 1. Bratr 
mi půjčil jeden svůj feeder. Hned mi zabral cej-
nek, Pepík chytil menšího kapříka. Delší dobu 
pak nic nešlo, až se špička náhle ohnula. Zásek 
seděl a vytáhl jsem kapra 45 cm. První letošní 
úspěch. Ale říkali chlapi, jak jim krásně brali 
kapři hned po Novém roce, kdy chytali ještě 
na loňskou povolenku, platnou až do 10. 1.

Na rybářský bál 17. 2. jsou ještě volné vstu-
penky, asi 30 ks. Doprava do Vstiše zajištěna 
autobusem – odjezd z Dobřan od Benziny 
ve 20:00 a ve 20:30, zpět ze Vstiše v 1:30 
a v 2:00. Vstupenky lze zakoupit u p. Václava 
Rotta, tel. 724 152 645.

Povolenky se budou vydávat ve st 8. 2., 
so 25. 2., st 22. 3. a st 19. 4., so 9:00–11:00, 
st 16:00–18:00 hod.

Z důvodu, že hasiči mají v den naší výroční 
členské schůze akci s dětmi, posouvá se její 
začátek na 16:00.

Školení nových členů se koná v sobotu 
11. 2. od 9:00 v klubovně rybárny v Plzeňské 
ulici č. p. 1048.

V průběhu března se uskuteční jarní výlo-
vy horního a dolního rybníka v Přestavlkách 
a Dolní Kotynky.

Vladislav Šefl

Poděkování
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Úspěchy dorostenců před koncem roku 2022

V sobotu 17. prosince se na kuželně Kon-
struktivy Praha konal 21. ročník Vánočního 
turnaje krajských družstev mládeže. Do vý-
běru Plzeňského kraje turnaje trojic s účastí 
minimálně 1 dorostenky byla vybrána za náš 
oddíl CB Dobřany Lada Hessová a na konci 
roku výborně hrající Josef Fišer nejml., do tro-
jice družstvo doplnil hráč TJ Sokol Zahořany 
Tomáš Benda, který má již zkušenosti s účastí 
na reprezentačním kempu v Chorvatsku. Za-
čínal Pepča a naházel 528 kuželek, jako dru-
há šla házet Lada a porazila 542 kuželek, což 
jí v celkovém součtu mezi děvčaty vyneslo 
2. místo (pouhé 4 kuželky za nejlepší hráčkou 
Středočeského kraje). Na závěr hrál Tomáš, 
a i když zahrál 510 kuželek, tak nakonec cel-
kový součet 1580 poražených kuželek vynesl 
družstvu Plzeňského kraje 3. místo, pouhé tři 
dřeva od stříbrné medaile Královéhradeckého 
kraje (1583). Tak je vidět, že májová stříbrná 
medaile z květnového turnaje žactva v Pelhři-
mově nebyla náhodná a naši svěřenci dosahu-
jí vynikajících výsledků i o kategorii výše. Na 
1. místě skončil Středočeský kraj (1614). Jak 
již bylo řečeno, Lada se umístila jako druhá 
z 16 dorostenek, Pepa 9. z 22 dorostenců a To-
máš 13. Nutno zmínit, že poháry za 3. místo 
PK předávala bývalá hráčka našeho oddílu 
Míša Provazníková, která se stala vítězkou po-
sledního Vánočního turnaje v roce 2019 pořá-
daného ve Vracově.

V neděli 18. prosince tentokrát na kužel-
ně SK Žižkov Praha se konal kontrolní start 
reprezentace mládeže U18 a U23. Ten slouží 
jako příprava na únorový Světový pohár jed-
notlivců v Rijece (CRO) a jarní Mistrovství svě-
ta dorostu, které bude hostit Varaždín (CRO). 
Za své podzimní výkony v družstvu dorostu 
si pozvánku vysloužil i Pepa Fišer nejml., kdy 
jeho dvě šestistovky neunikly ani trenérům 

reprezentace, a to byl nejmladším účastníkem 
reprezentačního srazu. Na nominační sraz 
bylo pozváno 10 dorostenek a 10 dorostenců 
a po 4 zástupcích juniorek a juniorů. Nejlepší 
výkon předvedla juniorka Nikola Tobolová, 
když porazila 632 kuželek. Šestistovku ještě 
pokořili 2 dorostenci a jeden junior. Nicméně 
i přes poměrně kritický hlas z úst reprezen-
tačních trenérů na stránkách svazu skončil 
Pepča 11. ze všech 28 zúčastněných a mezi 
dorostenci skončil pátý s výkonem 564 pora-
žených kuželek. Tak mu budeme držet palce, 
aby mu to padalo i v roce 2023, aby se stal 
pevným kamenem dorostenecké reprezenta-
ce a dělal skvělou reklamu mateřskému ku-
želkářskému oddílu CB Dobřany.

První úterý v letošním roce 2023 na ku-
želnu za mládeží dorazili zástupci města, Ja-
roslava Umnerová a Martin Sobotka, aby jim 
předali vycházkové bundy a trička na repre-
zentaci oddílu CB Dobřany a města Dobřany. 
Díky rovněž patří firmě ČETES a Honzovi Štul-
covi. :o)

Dalibor Blecha

Zástupci města na setkání s mládeží

Výprava Plzeňského kraje na Vánočním turnaji

KD Vstiš
únor–březen 2023
17. 2. Rybářský bál
25. 2. Hasičský bál
11. 3. Dětský maškarní bál
18. 3. Koncert: Kabát revival Plzeň
25. 3. Koncert: Gallileo

Bližší informace k akcím a předprodejům 
lístků najdete v kulturním domě.

TJ Dobřany – fotbal
ZIMNÍ PŘÍPRAVA - MUŽI "A"

11. 2. 14:00 TJ Sokol Lhota A  
  (UMT SENCO)
25. 2. 18:00 TJ Sokol Radnice
  (UMT Rokycany)
4. 3. 12:30 TJ Tlučná  
  (UMT SENCO)
12. 3. 14:00 FK Dýšina
  (UMT SENCO)
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Šneci započali zimní přípravu
Realizační tým pro extraligu 
mužů: 
V. Šlehofer st., P. Kánský, D. Malý, 
P. Kleisner a D. Kovářík st.

Muži zakončili rok 2022 opět hokejbalem 
v naší Pebal aréně. Sešli jsme se i tentokrát na 
silvestra v hojném počtu a zastoupení měly 
téměř všechny klubové kategorie. Starý rok 
hodnotíme v klubu jako úspěšný. Základna se 
nám stále rozrůstá a muži se perou statečně 
v extralize.

Na každý pád platí, že není čas na bilanco-
vání, hokejbalový kolotoč se točí dál a repub-
likoví konkurenti nespí. Zimní přípravu jsme 
tedy zahájili hned začátkem ledna. Využíváme 
tradičně celý sportovní areál. Naší společnou 
snahou musí být patřičně se nachystat na re-
publikové boje v nejvyšší soutěži v ČR. Jinak je 
to vlastně za ty roky pořád stejné, leden-únor 
tréninková příprava, turnaj, přátelské zápasy 
a následně počínaje březnem jdeš hned do os-
trých duelů.

Do přípravy jsme i tentokrát aplikovali nové 
věci. Nejsem zastáncem pouhého nahánění či 
získávání fyzické kondice, ačkoliv jsem s ní ni-
kdy problém neměl. Naopak po zkušenostech, 
kdy jsme během tréninkových jednotek pouze 
běhali, skákali, zvedali a zase běhali, pamatuji, 
jak to všechny bavilo....  

Dnešní doba je navíc nevděčná, rozmazle-
ná, čili pokud bychom s trenérskými kolegy 
předávali to, co jsme před x lety sami zažili, 
nevím, jak by to dopadlo.

Tedy zimní přípravu (ale i letní) praktiku-
jeme poslední dekádu let maličko jinak a my-
slím, že to úplně špatné není, což Vám nejlé-
pe zhodnotí dosažené výsledky. Nicméně je 
hodně věcí, na kterých musíme permanentně 
pracovat. Samozřejmě, že zmíněná fyzická 
kondice je jakýsi základ k celému tréninko-
vému procesu, to je celkem jasná věc.  A kluci 
pochopitelně, a nejen od nás, ví, že nachystaní 
fyzicky prostě být musí.

Zkrátka je třeba se zaměřit i na další věci, 
na střelbu, souhru dvojic, trojic či přechod 
středního pásma. Herní systémy chceme mít 
osvojené minimálně 2 až 3, abychom pro sou-
peře nebyli tak čitelní. Budeme mazlit i přesi-
lovku, ta hodně rozhoduje zápasy, ale ani hru 
v oslabení v přípravě nevynecháme, a to zda-
leka není všechno.

4. února zde uspořádáme tradiční turnaj 
Ledňáček. Týmy Nové Strašecí, Blatná (oba 
1. liga), zkušení matadoři ČR Masters a Auto-
sklo Pardubice (extraliga) nás určitě prověří.

V plánu do začátku soutěže máme ještě dva 
přátelské duely s prvoligovým Kovem Praha. 

Mělo by se hrát doma v Dobřanech a odveta 
v Praze. Tím zimní přípravu zakončíme. To už 
ale předbíhám.

Žákovské kategorie rovněž začaly tréno-
vat hned v úvodu ledna, přičemž ti nejmladší 
Šnečci odehráli i své turnaje.

V sobotu 14. 1. měla svůj turnaj v rámci 
sezóny dobřanská přípravka. Hrálo se v Plzni 
a soupeři našich Šnečků měly být i týmy z jihu 
Čech, nakonec dorazila pouze Blatná. Více už 
turnaj zhodnotí trenér Petr Kleisner.

„V sobotu jsme s přípravkou Šneků, tedy 
druhou nejmladší žákovskou kategorií, sehráli 
turnaj v Plzni. Z avizovaného turnaje jih vers. 
západ, tedy i za účasti týmů z jihu Čech, nako-
nec byl jen turnaj s již tradičními týmy z na-
šeho regionu, ale s pořádnou „náloží“ zápasů. 
Celkem kluci sehráli 5 utkání proti Třemošné, 
Blovicím, Plzni, Stříbru a Blatné. Blatná byla 
jediným týmem z jihu, což je nejen pro nás 
škoda. Myslím, že kluci předvedli vyrovnané 
souboje, někdy chybělo štěstí, abychom utká-
ní vyhráli. A tak z 5 utkání byla jedna výhra, 
dvě remízy a dvě prohry (za které se stydět 
nemusíme, protože to byly opravdu vyrovna-
né souboje). Každopádně v této kategorii jde 
víc než o výsledek, a to o dobrý pocit ze hry.“

Svůj 1. letošní turnaj odehrála i minipříprav-
ka Dobřan v neděli 15. 1. v Plzni na hale. Více 
už přiblíží svůj pohled trenér Jakub Kalabza.

„V neděli naše minipřípravka dorazila na 
turnaj v plzeňské hale. Podle rozpisu nás 
mělo čekat měření sil se soupeři i z jižních 
Čech. Bohužel se tomu tak nestalo. Potvrdilo 
se, že ligová komise Západ je v tomhle ohle-
du neschopná a kategorie minipřípravky je 
asi pro ni zatěžující. V turnaji jsme postavili 
dvě družstva. V obou dostali možnost hrát 
i hráči, kteří s hokejbalem začali teprve v září. 
Co hráči ještě neovládají technicky, hravě na-
hradili svou bojovností a týmovou spoluprací. 
Byli jsme velice mile překvapeni. Všichni naši 
svěřenci hráli skvěle, až neskutečně. V závěru 
druhého utkání však docházely síly, a to hlav-
ně druhému týmu. Z toho důvodu nás velmi 
mrzely omluvenky na poslední chvíli. Za tým 
trenérů mohu říct, že s tímto výkonem jsme 
velice spokojeni. Tímto moc děkujeme všem 
hráčům a rodičům za podporu a důvěru při 
vedení jejich dětí.“

Více info o klubu najdeš na fb a webových 
stánkách TJ Snack Dobřany.

Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer st.
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Turistický rok 2022
Úvodem: V roce 2022 jsme oslavili 40. výro-

čí založení klubu turistů v Dobřanech a tento 
rok se zároveň stal posledním rokem organi-
zované činnosti. Dovolte mi několik slov na vy-
světlenou. V poslední době se nám se stále vět-
ší námahou a obtížemi dařilo uspořádat naše 
tradiční akce mimo pravidelné pochody - vy-
cházky, které jsou naší hlavní náplní, a to novo-
roční výstupy na Šlovický vrch a Dobřanskou 
50. Při přípravě a průběhu akcí jsme zjistili, jak 
je stále náročnější tyto akce připravit a posléze 
i uskutečnit. Tento stav je víceméně ovlivněn 
i složením členské základny, kdy průměrný 
věk členů hodně přesahuje hranici 70 let a také 
(k naší lítosti) snižujícím se počtem účastníků 
z řad veřejnosti. Určitě se na tomto stavu pode-
psala i koronavirová epidemie, proto jsme se 
rozhodli pro změnu, viz níže.

V roce 2022 jsme uskutečnili 103 pocho-
dů - vycházek s účastí 1 101 osob a ušli jsme 
vzdálenost 1 025 km. V létě jsme byli na turi-
stickém soustředění ve Skalné u Chebu, o kte-
rém jste se na těchto místech již v jednom 
z minulých čísel DL dočetli. 21 našich členů 
se zúčastnilo brigády a odpracovalo 60 hodin. 
V září jsme uspořádali Dobřanskou 50, na je-
jíž organizaci a provedení se podílelo 13 čle-
nů a věnovalo jí 60 hodin svého času. Zde 
poznamenávám, že pochodu se zúčastnilo asi 
60 lidí, což je zoufale málo. Novoroční výstup 
na Šlovický vrch jsme minulý rok již nepořá-
dali. Schůze jsme svolávali cca 1x za 3 měsíce. 

Pokračování činnosti v dalším období, tedy 
i v roce 2023:

-  ukončení činnosti jako odboru Klubu čes-
kých turistů, dál pokračujeme volně ne-
formálním způsobem

- hlavní náplní dál zůstávají pochody – 
 vycházky 2x týdně      
-  jednou za rok se sejdeme a zhodnotíme 

naši činnost
-  aktuální otázky budeme projednávat bě-

hem našich vycházek
-  jako dosud i nadále jsme přístupni všem, 

kdo mají zájem o zdravý pohyb v přírodě 
v naší společnosti

-  navrhuji, abychom jako neorganizovaná 
skupina vystupovali pod názvem Turistic-
ký oddíl z Dobřan – Tamboři.

Naším patronem, kterého jsme si zvolili, je 
rytíř Heřman z Bubnu, se kterým je spojeno 
i místo, na kterém zahajujeme a ukončujeme 
turistickou sezónu, a to zřícenina hradu Bu-
ben. Tam jsme také umístili náš symbol - ta-
lisman - bubínek. Doporučujeme k zhlédnutí. 

Za dobřanské Tambory 
Jindřich Šmatlák

Konec organizované turistiky v Dobřanech
Nedělá mi problém psát články, navíc s tématikou, která je mi blízká, ale to není tenhle případ. 

Trvalo mi dlouho, než jsem se odhodlala k tomu, abych shrnula do textu oznámení, že „něco“ končí. 
Po letech organizované činnosti dospěl náš odbor Klubu českých turistů Dobřany takzvaně do cíle. 
O jednom z důvodů se dočtete v podobném článku o činnosti zde v DL. Byli jsme rádi členy oddílu, 
který někam patřil, měl vedení, které se staralo o to, aby vše tzv. klapalo a na všechny strany bylo 
vše v pořádku. Byli v něm lidé, kteří svoji činnost pro klub vykonávali dobrovolně, nezištně a rádi. 
Obětovali svůj čas a nezřídka i své prostředky. Ovšem doba se změnila a s ním i lidé, kteří vnesli 
do chodu oddílu jiného ducha, což jinak nebývá na škodu. Měli jinou představu a zpočátku vše 
fungovalo dobře, nevědoucí členové byli spokojeni. Pokračovali jsme v dosavadní činnosti, chodili 
jsme na vycházky, organizovali jsme tradiční výstupy na Šlovický vrch, pořádali jsme Dobřanskou 
50, jezdili jsme dál na naše letní či podzimní soustředění, zúčastňovali jsme se do jisté doby i akcí 
jiných turistických organizací. Bavili jsme se i různými legráckami a akcemi svého druhu (např. 
oslava Mikuláše, gastronomická soutěž apod.). Své síly jsme zaměřili i na účast na brigádách po-
řádaných městem i jinými kluby (např. zahrádkářským) a pomáhali jsme, jak jsme mohli. Dobro-
volnost ze strany členů trvala dále, objevily se ovšem problémy s nezištností a vznesené nároky 
zavánějící vydíráním již nebyly akceptovatelné. Jména ani podrobnosti netřeba uvádět, koho se 
věc týkala, víme všichni zúčastnění…. Zde si dovolím zkrátit příběh o konci našeho odboru, který 
poté nevyhnutelně nastal. Toto sdělení nemá být výmluva, ale má pomoci dokreslit situaci v od-
boru, pro kterou zanikl, a nedalo mi to, abych se s vámi o něj nepodělila. Samozřejmě, že i vysoký 
průměrný věk členů hrál svoji roli, ale jako důvod zániku byl druhořadým. Organizace zanikla 
oficiálně k 31. 12. 2022, ale my, jako bývalí členové, jsme se mezi sebou domluvili, že v základní 
činnosti, tj. v pořádání vycházek, budeme pokračovat i nadále (viz článek Jindřicha Šmatláka). 

Poděkování patří všem, kteří nás v naší činnosti kdy podporovali, ať už jednorázově, nebo sou-
stavně, hlavně Městu Dobřany a jeho složkám zvlášť za různorodou pomoc a dotaci, kterou nám 
po dlouhou dobu na provoz zázemí poskytovalo. Doufáme, že se snad jednou činnost turistické-
ho oddílu v Dobřanech zase vzkřísí na někdejší úroveň, možná i jinou formou, a že po letošním 
vzoru šlovických hasičů na Nový rok na Šlovickém vrchu se pořádání tradičních akcí ujme zase 
někdo jiný. Každý konec může znamenat nový začátek. Děkujeme za přízeň dobřanské veřejnosti 
a vzkazujeme všem, kdo chtějí prospět svému zdraví a mohou: choďte, choďte, choďte. 

Za dobřanské turisty (třeba Tambory)
 Ing. Jaroslava Marková  



únor 2023|

Společenská rubrika

22

Dne 23. února uplynou 2 roky, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

otec, manžel a bratr,

pan Jan Štros.

Vzpomínají manželka, děti, vnoučata 
s rodinou a sestry. 

Kdo ho znal, ať vzpomene s námi.

Vzpomínka

"Čas plyne, vzpomínky zůstávají..."

 Dne 11. 1. 2023 tomu byly již 3 roky, 
co nás navždy opustil 

pan Milan Rutkovský.

Stále vzpomínají manželka a děti 
s rodinami.

Vzpomínka

22. 2. 2023 uplyne 5 let, 
co nás opustil

pan Václav Hájek.

Za vzpomínku děkuje 
manželka a děti.

Vzpomínka

Dne 25. 1. 2023 uplynuly čtyři roky, 
co nás opustil náš milovaný syn, bratr, 

vnuk, synovec a kamarád,

Petr Purkar „Purky“,
který tragicky zahynul ve věku 21 let.

Všem, kteří si vzpomněli, rodina děkuje.

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá, 
jen vzpomínky a bolest zůstávají.

Dne 16. ledna 2023 uplynulo 
16 smutných let, co nás navždy opustila 

naše drahá maminka a babička, 

paní Terezie Vovsová ze Šlovic.

S láskou a úctou stále vzpomínají 
dcery a syn s rodinami.

Vzpomínka

Kdo v srdci zůstává, nikdy nezemřel.

Dne 3. ledna 2023 jsme si připomněli den, 
kdy navždy odešel můj manžel, tatínek, 

dědeček a pradědeček, 

pan František Kovářík.

Stále vzpomíná manželka Jana, 
dcera Jitka, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Přestože tu již s námi od 12. února 2021 
nejsi, zůstáváš v našich srdcích.

Miroslav Tomek

Za tichou vzpomínku děkují 
Tomkovi a Vozárovi.

Vzpomínka

Maminky neumírají, jen usínají, 
aby se probudily v srdcích svých dětí.

Dne 19. 2. 2023 uplyne 3. smutný rok, 
co nás navždy opustila 

paní Elfrida Bittnerová.

Dobrý člověk nikdy neumírá v srdcích těch, 
kteří ho milovali.

Dne 17. 4. 2023 uplyne 
10 smutných let od úmrtí

pana Karla Bittnera.

Vzpomínka

Za tichou vzpomínku děkuje dcera Jana s rodinou.



www.dobrany.cz |

Společenská rubrika

23

Dne 26. 2. 2023 uplynou 
již čtyři smutné roky, kdy nás opustila 

naše milovaná maminka a babička,

paní Anna Smoláková.

Stále vzpomínají dcery Jana a Vendulka 
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 5. 2. 2023 uplyne 99 let od narození 
a 19. 2. 2023 uplyne 37 let od doby, 

co nás navždy opustil

pan Josef Potužák.

Za vzpomínku děkují dcery Anna a Vlasta 
a syn Josef s rodinami.

Vzpomínka

Dne 16. 2. 2023 by oslavila 
90. narozeniny naše milovaná maminka, 

babička a prababička,

paní Julie Vargová.

S láskou vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Dne 15. 2. 2023 uplynou tři smutné roky, 
co nás navždy opustila naše drahá 
maminka, babička a prababička, 

paní Anna Zmeková.

Dne 5. 2. 2023 to bude 9 let od chvíle, 
co nás navždy opustil náš milovaný 

tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Vojtěch Volf.

Vzpomínka

S láskou vzpomínají dcery Dana a Eva s rodinami a syn Vladimír s rodinou.

Dne 11. 2. 2023 uplyne 5 let, 
co nás navždy opustil

pan Stanislav Brunát.

Za vzpomínku děkuje Milena.

Vzpomínka

Na problémy nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

středa: 9:00–12:00, 13:00–15:45 
čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45

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

 www.opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, 
informace a pomoc všem, kteří se na ni 
obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli 
neznalostí svých práv a povinností, 
neznalostí dostupných služeb nebo 
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit 
své oprávněné zájmy. Podílí se na činnosti 
AOP a společně upozorňují příslušné státní 
a místní orgány na nedostatky legislativy 
a na neřešené problémy občanů ve snaze 
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní. 

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení 
 finanční problematika 
 rodina a mezilidské vztahy 
 sociální a zdravotní pojištění 
 systém sociálních dávek a pomoci 
 správní řízení (jednání s úřady) 
 občanskoprávní vztahy 
 majetkoprávní vztahy 
 ochrana spotřebitele 
 pracovně–právní vztahy

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
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Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální  

i skupinová výuka, též online  

(Skype apod.), tel. č. 724 015 347, 

www.anglickyjazyk.net

		Provádím zednické a malířské 

práce, obklady, dlažby a další  

práce dle domluvy.  

Více na tel. č. 721 757 399

		ÚČETNICTVÍ: vedení účetnictví 

– fyzické osoby i právnické 

organizace včetně mezd.  

Tel.: 606 609 720

		Hledám pronájem garáže  

v Dobřanech, tel. č. 608 426 365.

Jízdní kola opravdu NEPATŘÍ na chodník
Každý den se ve městě setkávám s lidmi, kteří jedou na kole po chodníku. Když jim oznámím, 

že se jezdí po silnici, většina z nich se do mě pustí, trousí nemístné poznámky na témata, která 
s tímto vůbec nesouvisí, či se mě ptají na zcestné otázky - např. proč já chodím se psem po chod-
níku, když je jen pro chodce, nebo proč teda může kočárek na chodník, když má kola, anebo že 
jede přes celé město, to to má jako celé objíždět, či se chovají hrubě a arogantně. 

Nejhorší na tomto „jevu“ je fakt, že se v drtivé většině případů jedná o dospělé, zralejší jedince, 
kteří dle svých vlastních slov chodili do autoškoly. Bohužel mi to tak ani nepřijde na základě 
otázek, které pokládají. 

Takže bych všechny jedince starší 10 let, kteří jedou po chodníku na kole, na koloběžce, 
na koni, či dokonce na motorovém vozidle, požádala, aby jezdili po silnici, kam patří. Není-li 
chodník označen značkou „stezka pro chodce a cyklisty“, je tento chodník určen pouze a vý-
hradně chodcům, ať už jdou sami, se psem, s kočárkem, vedou kolo, jedou na bruslích, na inva-
lidním vozíku atd. 

Pokud někomu stále není jasné, kdo je a není chodec, že motorová a nemotorová vozidla patří 
pouze na silnici, ať si přečte Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, 
kde je vše řádně popsáno, nebo se může obrátit na Policii ČR, která mu jistě ráda zodpoví veškeré 
případné dotazy. 

Cyklista na chodníku ohrožuje všechny chodce svou rychlou a mnohdy i chaotickou jízdou, 
nedostatečným osvětlením a v neposlední řadě i svými hloupými poznámkami, které chodce ab-
solutně nezajímají. Pokud se bojíte jezdit na kole po silnici, jděte pěšky. Pokud to máte daleko 
a přes chodník si to zkracujete, jeďte autem nebo vyražte na kole či pěšky včas. Pokud si to chcete 
zkrátit přes chodník, sesedněte z kola a veďte ho – tím se stáváte chodcem. 

A na závěr rada: Neztrapňujte se podobnými otázkami, které uvádím výše. Prostě přijměte 
fakt, že na kole a dalších vozidlech nemáte na chodníku co dělat. Když už nejste rozumní, buďte 
alespoň ohleduplní k nám chodcům a jezděte tam, kde máte. Děkuji.

Michaela Hesová

Napsali jste nám / Inzerce

PEČUJEME 
O PEČUJÍCÍ
ROZUMÍME SENIORŮM A PEČUJÍCÍM, KTEŘÍ PROCHÁZEJÍ  
NELEHKÝMI ŽIVOTNÍMI SITUACEMI. 
POMŮŽEME VÁM SE S VAŠÍ ŽIVOTNÍ SITUACÍ VYPOŘÁDAT.                                                    

VÝLETY, BESEDY, KONCERTY, ...
VÍCE NA: WWW.SANCEPOMAHA.CZ

POŘÁDÁME AKTIVITY PRO SENIORY
                                                                                                                                          

JAK SI BĚHEM DNE ROZLOŽIT PÉČI O OSOBU BLÍZKOU                   
A VÁŠ BĚŽNÝ DENNÍ PROGRAM
JAK SI ZACHOVAT VLASTNÍ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ
JAK SI ROZDĚLIT PÉČI V RÁMCI RODINY
JAK SE VYROVNAT SE ZTRÁTOU BLÍZKÉ OSOBY

JAK PEČOVAT O OSOBU BLÍZKOU DOMA
NEJVHODNĚJŠÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBU
VHODNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI, ZDRAVOTNÍ                                                    
A KOMPENZAČNÍ POMŮCKY
NA JAKÉ SOCIÁLNÍ DÁVKY MÁTE NÁROK

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
 

 

KONTAKTY: 

TELEFON:   +420 604 257 242                           DOBŘANY
E-MAIL:       INFO@SANCEPOMAHA.CZ           NÁMĚSTÍ T.G.M. 5
WEB:            WWW.SANCEPOMAHA.CZ            334 41 DOBŘANY
                                                                                          
V DOBŘANECH NÁS MŮŽETE NAVŠTÍVIT KAŽDÉ PRVNÍ ÚTERÝ V MĚSÍCI 
OD 11:00 DO 16:00 HODIN.
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Příspěvky do Dobřanských listů musí být zasílány 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/

nám. T.G.M. 151, Dobřany
e-mail: info@biolecco.cz, tel.: +420 602 477 375

 bioleccoBioLecco

 PO-PÁ: 08:30-12:00  13:00-17:00 
  SO: 08:00-11:00

BYLINKY, ČAJE, SIRUPY, VITAMÍNY, TINKTURY
RÝŽE, TĚSTOVINY, LUŠTĚNINY, CEREÁLIE

OLEJE,  OCTY, TYČINKY, KAŠE, KÁVA
SEMÍNKA, OŘÍŠKY, SUŠENÉ OVOCE, KOŘENÍ
MARMELÁDY, BUJÓNY, MLÉČNÉ VÝROBKY

BEZLEPKOVÉ, VEGAN A DIA POTRAVINY
BEZOBALOVÝ PRODEJ POTRAVIN I DROGERIE

KOSMETIKA, PŘÍRODNÍ MÝDLA, SÓJOVÉ SVÍČKY

...PŘIJĎTE K NÁM ZDRAVĚ ŽÍT

ZDRAVÁ VÝŽIVA
EKO DROGERIE

OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ÚNOR A BŘEZEN 2023

po 13. 2. 14–17 pá 10. 3. 14–17

pá 17. 2. 14–17 po 13. 3. 14–17

st 22. 2. 14–17 čt 16. 3. 14–17

čt 2. 3. 14–17 st 22. 3. 14–17

po 6. 3. 14–17 st 29. 3. 14–17

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

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

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

Slevy
	opakovaná plošná inzerce 
 2 výtisky      10 % z celkové ceny
 3 a více výtisků     20 % z celkové ceny
 10 a více výtisků     30 % z celkové ceny

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm) 6 480 Kč
1/2 strany (186 x 128,5 mm) 3 240 Kč
1/4 strany (91 x 128,5 mm) 1 620 Kč
1/8 strany (91 x 63 mm) 810 Kč

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

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

Společenská rubrika zdarma

Ceník inzerce 
v Dobřanských listech
(platný od 5. 4. 2022)

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

Inzerce
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!

Ceny od 390 Kč měsíčně.
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OSTROV
3. 2. ve 20:00  |  11. 2. ve 20:00
19. 2. v 18:00
ČR / komedie, dobrodružný, romantický / 100 min / 

12+ / režie: Rudolf Havlík 

Příběh o jedné katastrofální dovolené, která pro dva 

rozhádané manžele (Jana Plodková, Jiří Langmajer) 

skončí několikaměsíční robinsonádou na opuštěném 

tropickém ostrůvku.

Vstupné: 140 Kč

DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARODĚJKY KIKI
4. 2. v 17:00
Japonsko / animovaný / 103 min / přístupný / 

dabing / režie: Hajao Mijazaki

Malá čarodějka Kiki se spolu se svým mluvícím ko-

courem Džidžim vydává na zkušenou do světa. V pro-

středí přímořského městečka je čekají velká i malá 

dobrodružství.

Vstupné: 120 Kč

MUŽ JMÉNEM OTTO
4. 2. ve 20:00  |  10. 2. ve 20:00
USA / komedie, drama / 126 min / přístupný / 

titulky / režie: Marc Forster

Příběh mrzouta Otta Andersona (Tom Hanks), který 

po ztrátě manželky ztratí smysl života. Otto je připra-

ven všechno ukončit, ale plány mu naruší mladá živá 

rodina, která se nastěhuje do sousedního domu.

Vstupné: 130 Kč

ÚŽASNÝ MAURIC
5. 2. v 15:00
Velká Británie / animovaný / 90 min / přístupný / 

dabing / režie: Toby Genkel

Mluvící a hodně vykutálený kocour Mauric se dá do-

hromady se skupinou inteligentních krys a s lidským 

klukem a vymyslí plán, jak v jednom městě přijít k pe-

nězům. V podzemí města se ale ukrývá tajemství.

Vstupné: 130 Kč

ASTERIX A OBELIX: ŘÍŠE STŘEDU
5. 2. v 18:00  |  18. 2. v 17:00
Francie / rodinný, dobrodružný, komedie / 111 min / 

přístupný / dabing / režie: Guillaume Canet

Daleko od galské vesnice, kterou tak dobře známe, 

leží země zvaná Čína. Zde proradný generál právě za-

jal a uvěznil čínskou císařovnu. A protože věhlas Galů 

sahá až do Asie, princezna Fu Yi ví, na koho se obrátit.

Vstupné: 130 Kč

VÍLY Z INISHERINU
9. 2. ve 20:00
USA / komedie, drama / 114 min / 12+ / titulky / 

režie: Martin McDonagh

Na odlehlém ostrově západně od pobřeží Irska sleduje-

me celoživotní přátele Pádraica (Colin Farrell) a Colma 

(Brendan Gleeson), kteří se ocitnou v nejednoduché 

situaci, když Colm nečekaně jejich přátelství ukončí.

Vstupné: 130 Kč

MUMIE
11. 2. v 17:00  |  26. 2. v 15:00
USA, Španělsko / animovaný / 89 min / přístupný / 

dabing / režie: Juan Jesús García Galocha

Vypravíme se do Egypta, kde se v útrobách země, 

nachází 3000 let staré město mumií. Z císařského 

pověření se princezna Nefer musí provdat za Thuta, 

ale ani jednomu se do toho nechce. Přání bohů je však 

nevyhnutelné a Thut si bude muset Nefer vzít za pou-

hých sedm dní a přinést na svatbu starobylý prsten.

Vstupné: 130 Kč

ZOUBKOVÁ VÍLA
12. 2. v 15:00
Lucembursko / animovaný / 85 min / přístupný / 

dabing / režie: Caroline Origer

Zvídavá a nezbedná Violetta se učí na zoubkovou vílu, 

jenže se jí to moc nedaří. Její maturitní zkouška se 

blíží a jen víly, které jí složí, dostanou drahokam, se 

kterým se mohou dostat do lidského světa.

Vstupné: 120 Kč

AVATAR: THE WAY OF WATER
12. 2. v 18:00
USA / akční, dobrodružný, fantasy / 192 min / 

přístupný / dabing / režie: James Cameron

Po více jak deseti letech se znovu setkáváme s Jac-

kem Sully, Neytiri a jejich dětmi, kteří stále bojují za 

to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

Vstupné: 150 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY V KÁČKU
14. 2. v 16:00 MIMONI 2: PADOUCH PŘICHÁZÍ
15. 2. v 16:00 ŠOUMEN KROKODÝL
16. 2. v 16:00 ZLOUNI

Vstupné: 80 Kč

ŠŤASTNĚ AŽ NA VĚKY
16. 2. ve 20:00
ČR / dokumentární / 98 min / 12+ / 

režie: Jana Počtová

Pět příběhů, v nichž lidé hledají štěstí, lásku, sex 

a partnerský život jinak, než je běžné. Polyamorii, 

otevřený vztah, lásku přes internet nebo dlouholetý 

vztah se zadaným partnerem doplňuje silně věřící 

dvojice v monogamním soužití. 

Vstupné: 120 Kč

BEZ KALHOT: POSLEDNÍ TANEC
17. 2. ve 20:00
USA / komedie, drama / 107 min / 15+ / titulky /

režie: Steven Soderbergh

"Magic" Mike Lane (Chaning Tatum) po delší pauze 

opět míří na scénu poté, co zkrachoval jeho podni-

katelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal 

vystupovat jako barman na Floridě. Mike se vydává do 

Londýna, kde ho, jak doufá, čeká poslední štace s bo-

hatou ženou (Salma Hayek Pinault), která má pro něj 

neodolatelnou nabídku..., ale také vlastní tajný plán.

Vstupné: 130 Kč

ANT-MAN A WASP: QUANTUMANIA
18. 2. ve 20:00  |  26. 2. v 18:00
USA / akční, dobrodružný / 125 min / 12+ / dabing /

režie: Peyton Reed

Dobrodružství dvojice superhrdinů (Paul Rudd, Evan-

geline Lilly) pokračuje. Prozkoumávají fantaskní Říši 

kvant, potkávají zvláštní nové bytosti a prožívají 

dobrodružství, které je posune za hranice všeho, co 

považovali za možné. 

Vstupné: 130 Kč

VELRYBA
23. 2. ve 20:00
USA / drama / 113 min / 12+ / titulky / 

režie: Darren Aronofsky

Charlie vidí v lidech jen dobro a v nás tak probouzí 

empatii. Téměř tří set kilový osamělý učitel (Brendan 

Fraser), se snaží najít cestu zpět ke své dceři Ellie 

(Sadie Sink). Pod tíhou vlastních traumat se jen slo-

žitě vyrovnává s minulostí, uzavřel se ve svém bytě, 

stresové situace řeší přejídáním, ale na půdorysu 

svého bytu je majákem dobra pro sebe i své okolí.

Vstupné: 120 Kč

NĚKDO KLEPE NA DVEŘE
24. 2. ve 20:00
USA / horor, thriller / 102 min / 15+ / titulky / 

režie: M. Night Shyamalan

Rodinná dovolená v chaloupce v lesích probíhala 

skvěle. Než se na jejich prahu objevili ti čtyři. Vypa-

dají jako členové šílené náboženské sekty a snaží 

se nebohým dovolenkářům vysvětlit, že svět, jak ho 

znají, skončí, pokud ho právě oni nezachrání. Nechtějí 

po nich vlastně nic složitého. Stačí, aby se mezi nimi 

našel dobrovolník, který pro spásu planety ochotně 

udělá to, co by nikdo dobrovolně neudělal.

Vstupné: 140 Kč

DĚTI NAGANA
25. 2. v 17:00
ČR / rodinný / 98 min / přístupný / režie: Dan Pánek

Příběh se odehrává v roce 1998 a začíná okamžikem, 

kdy celá třída děti sleduje semifinále zápasu českých 

hokejistů na ZOH v Naganu. Překvapivé vítězství Če-

chů v zápase i celém turnaji ovlivnilo celou řadu teh-

dejších dětí. 

Vstupné: 140 Kč

LÁSKA PODLE PLÁNU
25. 2. ve 20:00
Velká Británie / komedie, romantický / 108 min / 12+ / 

titulky / režie: Shekhar Kapur

Mladá filmařka Zoe (Lily James) žije v Londýně, hle-

dá námět pro svůj film a řeší stejnou otázku, jako vět-

šina z nás: Jak v dnešním světě najít trvalou lásku? 

Pak potká svého kamaráda a souseda z dětství, který 

otázku lásky vyřešil jinak, než jsme zvyklí. Kazim se 

rozhodl následovat příklad svých rodičů a zvolil ces-

tu tradičního, předem dohodnutého manželství.

Vstupné: 130 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
pondělí 6:00–12:00 14:00–18:00
úterý 6:00–13:00
středa 6:00–12:00 
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
tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá 7:30–13:00

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa 7:00–15:00

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
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

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
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
po, st, čt 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

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

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

Oční optika
Dagmar Strejcová
tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí 8:30–15:00
středa 8:30–17:30
čtvrtek, pátek 8:30–15:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040
  pro objednané
úterý 7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek 7:00–14:00 14:00–16:00
pátek 7:00–12:00

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí, středa 7:00–12:00

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

Lékárna BENU
náměstí T. G. M. 116, tel.: 373 034 601
pondělí–pátek 8:00–12:00 12:30–16:30

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

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Vančurova 1289 (od 1. 3. 2023 najdete ordinaci 
na adrese Dragounů 1018)
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

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  14:00–18:00
st, pá, ne 9:00–13:00 14:00–18:00

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
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
pondělí–pátek 9:00–12:30 13:00–16:00

Česká pošta 
Náměstí T.G.M. 2 
pondělí 10:00–12:00 13:00 – 18:00
úterý 8:00–12:00 13:00 – 16:00
středa 10:00–12:00 13:00 – 18:00
čtvrtek 8:00–12:00 13:00 – 16:00
pátek 8:00–12:00 13:00 – 16:00
sobota 8:00–12:00

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
Odchyt psů – 724 004 389

Informační přehled


