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Reprezentační ples města

V plzeňském Parkhotelu se předposlední únorovou sobotu uskutečnil reprezentační ples města Dobřany, který se koná jedenkrát za čtyři roky a z důvodu
omezených kapacit kulturních zařízení našeho města byl již podruhé "výjezdní". Foto: Jan Vaněk

Informace pro žadatele o přidělení
(výměnu) bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 má žadatel o přidělení (o výměnu) bytu města
Dobřany povinnost každoročně potvrdit, že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím správně vyplněného
formuláře „Obnovení žádosti o byt města Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách města www.dobrany.cz nebo v kanceláři pokladny MěÚ. Doporučujeme, aby
byla žádost doložena osobně, a mohly tak být překontrolovány údaje uvedené v původní žádosti.
Pokud žadatel o byt žádost neobnoví do stanoveného termínu, jeho žádost o přidělení bytu
(o výměnu bytu) pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze seznamu žadatelů o byt
města Dobřany.
Více informací sdělí referentka odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany, kancelář
č. 102, paní Jánská Milena, janska@dobrany.cz, tel.: 377 195 860.
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
BŘEZEN

 d
o 14. 3. | Dobřanská galerie
Šedé Dobřany – výstava
 o
d 16. 3. | Dobřanská galerie
Proměny hravé duše – výstava
 3
.–5. 3.
Jarní prázdniny v Káčku
 6
.–8. 3.
Mistrovské akordeonové kurzy
 8
. 3. | start 11:00 | lesopark Martinská stěna
Běh Martinskou stěnou
 1
2. 3. | 18:00 | kino Káčko
	Nejúspěšnější sportovec okresu
Plzeň–jih za rok 2019
 1
2. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Skotsko – Shetlandy
 1
3. 3. | 19:00 | kino Káčko
Revival Kabaret – Dubnička a Lahoda
 1
4. 3. | 13:00 | pivnice Hájek-Hájková
3. ročník karetního turnaje ve hře Prší
 1
6. 3. | 19:00 | kostel sv. Mikuláše
P.U.D.U a Alikvotní sbor Spektrum
 1
6. 3.–13. 5. | Dobřanská galerie
Proměny hravé duše – výstava perokreseb
 17. 3. | 16:00–18:00 | fara
Dílnička sv. Anežky – květiny
 17. 3. | 16:30 | 2. stupeň ZŠ Dobřany
Kavárna po škole
 2
1. 3. | 10:00 | klubovna pionýr. skupiny
	Jarohraní – výroba velikonočních dekorací
 2
1. 3. | 16:00 | před klubovnou pionýr. sk.
	Zažehněme ohně
 2
1. 3. | 20:00 | KD Psych. nemocnice Dobřany
	Jarní ples květin
 2
1. 3. | 20:00 | sál CTP Comtes
	Okrskový hasičský ples
 2
2. 3.
	Maďarský den, Pietní akt N. Ormai
 2
3. 3.–1. 4. | Městská knihovna Dobřany
Burza knih
 2
6. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Nepál – Himaláj, Turecko
 2
8. 3. | Centrum Šlovice
	Maškarní bál pro dospělé
 2
9. 3. | Centrum Šlovice
	Maškarní bál pro děti

Čistější město
Hnízda na separovaný odpad jsou výborným počinem, avšak některá se stala i místem velkého
nepořádku, zvláště pokud byla na odlehlejších místech bez kamerového dohledu a v kombinaci
s neuzamčenými kontejnery na komunální odpad.
Pokud vzpomeneme, velký zdroj nepořádku zmizel při loňské rekonstrukci parkoviště v Lipové ulici. Další nevzhledné lokality, na které nás opakovaně upozorňovali občané, se nacházely
v ulici Lidická (viz foto 1) a Mánesova (viz foto 2).
První zmíněnou jsme řešili s nájemníky domu služeb a přilehlého bytového domu. Nádoby
na separovaný odpad jsme přesunuli na nové místo za čerpací stanici, posílili místo u jízdárny
a komunální odpad si každý vyřešil po svém. U druhé zmíněné pomohlo přesunutí kontejnerů na
separovaný odpad do místa v dosahu kamerového systému. Zbylé nádoby pro školu, úřad a poštu jsme přestěhovali do uzamykatelného vnitrobloku. Jsme rádi, že přesuny lokalitám pomohly,
u školy dokonce i s parkováním, a doufáme, že se na nich pořádek udrží. Děkujeme za pozitivní
ohlasy, nejvíce nás potěšila vtipná reakce paní učitelky magistry Miloslavy Beštové.
Pokud byste měli nějaký tip na zkrášlení města, prosím, napište na e-mail epepa@dobrany.cz.
Lenka Tomanová, místostarostka

před

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY

DUBEN

 4
. 4. | Dobřany
Ukliďme Česko – spolky uklízí Dobřansko
 5
. 4. | školní jídelna
Velikonoční jarmark (Budulínek)
 1
7. 4. | 19:00 | kino Káčko
Na ostro – divadelní představení
 18. 4. | 8:00–11:00 | náměstí T. G. M.
5. Sousedský Bleší trh
 1
8. 4. | Dobřany
Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
 1
8. 4. | jednací sál MKS
Jarní burza oblečení (Budulínek)
 1
9. 4. | Hudební divadlo Karlín, Praha
Addamsova rodina – zájezd na muzikál
 2
4.–26. 4. | kino Káčko | TARTAS
 26. 4. | 9:00–17:00 | jednací sál MKS
Otevřená výtvarná dílna
 28. 4. | 19:00 | Káčko
Martin Loew – Japonsko
cestovatelská diashow

Výhled je průběžně doplňován. Podněty na kultura@dobrany.cz
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Dobřany

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

V rámci Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany)
se do 31.03.2020 do 14:30 hodin přijímají žádosti o dotaci na jednorázové projekty/
akce realizované v roce 2020 a na vybavení pořízené v roce 2020.
Dotaci lze využít na úhradu nákladů na materiál, vybavení, občerstvení (mimo alkoholické
nápoje), technické zajištění, dopravu jako externě zajištěnou službu, ubytování a stravování,
službu osob, které nejsou zaměstnanci žadatele či členy jeho statutárních orgánů,
popř. na další účelně vynaložené a objektivně zdůvodnitelné náklady.

Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany  
www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany nebo
na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1, a to v podatelně, přízemí, kancelář č. 102
nebo v kanceláři č. 206, správa dotací, 1. patro. Správa dotací je rovněž konzultačním místem.
Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit na tel. 377 195 853
nebo e-mailové adrese: kucerkova@dobrany.cz.

Zprávy z radnice

Odešel první z porevolučních starostů

Krátce
(sob) Nová cyklostezka už se rýsuje. Na
snímku vidíte její napojení do Luční ulice
směrem k parkovišti u ZUŠ. Dá se předpokládat, že díky nové spojce objeví řada lidí
nepoznaná zákoutí Dobřan. Akci z velké části
financuje Plzeňský kraj ze své dotace.

Letos si připomínáme 30 let od prvních posametových komunálních voleb. Místo oslav musím
toto pozoruhodné výročí zmínit poprvé v mimořádně smutné souvislosti. Ve funkci starosty se od
revoluce vystřídalo šest mužů, až do pátku 21. února všichni z nich byli naživu. Jako první z nás odešel paradoxně ten nejmladší. Marek Sýkora vstoupil do komunální politiky v roce 2002, kdy založil
občanské sdružení Mladí pro Dobřany. To uspělo hned v prvních volbách a Marek zasedl po boku
svého otce v městské radě. V ní pokračoval až do roku 2017, kdy na své místo v radě rezignoval.
V létě 2010 naskočil místo nemocného otce a převzal řízení města jako místostarosta z povolání.
Z této funkce přešel po podzimních volbách v témže roce do funkce starosty, které se vzdal navzdory faktu, že dosáhl svého největšího volebního výsledku. Věřilo mu 950 voličů.
Sám k tomu tehdy napsal: „Po 16 letech intenzivní práce pro Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd potřebuji změnit styl života tak, abych se stal více soukromou než veřejnou osobou a splatil čas, který
dlužím sám sobě a své rodině. A jak říkají mí kamarádi, s mým nasazením a životosprávou bych bez
zvolnění tempa přišel o zdraví.“
Za dobu, kdy pracoval na plný úvazek pro město, dokončil výstavbu biotopu a rekonstrukci
úpravny vody a odřídil následujících pět největších staveb: Sběrný dvůr, Centrum Šlovice, Průmyslovou ulici a rekonstrukci MŠ Stromořadí a školní jídelny. Spoluřídil investici soukromé společnosti
do nového zdravotního střediska a náš podíl na rekonstrukci průtahu městem.
V roce 2018 se osamostatnil od sdružení, které zakládal, a převzal lídrovství Sdružení nezávislých Dobřany po svém otci. Po volbách ve stejném roce se vší silou ujal opoziční práce, kterou si
vyzkoušel už coby krajský zastupitel v letech 2012-2016.
Zastupitelstvo uctilo jeho památku na svém jednání 24. 2. 2020, radnice umožnila vyjádřit účast
pozůstalým prostřednictvím kondolenční knihy. Snad pomůže alespoň nějak zmírnit bolest rodiny,
která je vzhledem k okolnostem jistě nesmírná. Mladý člověk, otec dvou malých dětí bude velmi
chybět, čest jeho památce.
  Martin Sobotka

Komenského ulici zpozdí most přes přehradu
Plzeň si naplánovala rekonstrukci mostu mezi Liticemi a Valchou. Jde o velmi složitý projekt,
který vyžaduje sladit investiční akce Povodí Vltavy a dalších subjektů. Dojde například k vypuštění části přehrady a opravě vodní elektrárny v jeho hrázi. Jelikož Komenského ulice musí být
uzavřená po určitou dobu v celé šíři (dešťová kanalizace je umístěná uprostřed), nemohou obě
investice probíhat zároveň. Za současné situace neexistuje žádná objízdná trasa pro auta vyšší
než tři metry, tudíž musí silničáři rekonstrukci v Dobřánkách odložit. Podařilo se najít kompromis, most se bude dělat kratší dobu a naše stavba začne ještě letos na podzim tak, aby se tolikrát
odkládaná stavba opět neodložila na neurčito.
Martin Sobotka, starosta

Běží i největší letošní investice, kterou je
infrastruktura v průmyslové zóně pro místní
malé podnikatele směrem na Šlovice. Zatím
největší bitvou bylo jednání archeologické
komise, kterou jsme nechali svolat kvůli velmi
drahé nabídce na archeologické práce. Firma,
která vykonávala dohled v režii zhotovitele,
požadovala po městu 860 tisíc Kč. Po posouzení odborníků se tento požadavek ukázal
jako přemrštěný, byli nám doporučeni jiní
archeologové. Jejich nabídky byly o řád nižší,
nakonec zaplatíme necelých 50 tisíc Kč. Na
snímku místo nejnadějnějšího naleziště před
prozkoumáním.

Změna ve složení
zastupitelstva
Novou členkou zastupitelstva města za
Sdružení nezávislých Dobřany je Dominika
Bošková, která na místo nastoupila jako druhá
náhradnice, když jí místo přepustil první v pořadí Karel Fojtík. Dochází k historickému okamžiku, kdy většinu zastupitelstva tvoří v poměru 9:8 ženy. Zastupitelce Boškové přejeme,
ať se v nové úloze rychle zorientuje. Bude to
mít o to těžší, že nastupuje v nezáviděníhodné
situaci, v atmosféře zármutku.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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K parkování na sídlištích
Ač nemůžeme bydlet v každé části města,
jako zastupitelé cítíme odpovědnost za každý
kout našich tří katastrů. Ohledně parkování
v sídlištích jsme v minulosti rozjeli debatu
přes listy, e-maily i osobně. Na Pančavě se
konaly dvě sousedské vycházky, jedna přímo
s tématikou parkování.   K sběru informací
přispěly i diskuze s občany, kteří přišli řešit
pokutu za nezákonné odstavení aut.
Lidem nasloucháme a snažíme se projít
mezi dvěma úskalími. Na jedné straně je touha po více stáních. Na druhé je obava, aby
nezmizely zelené plochy. Upřednostňujeme
to, že stání vznikají na plochách, které jsou již
dnes zpevněné = nezelené. Přesto se nám podařilo dramaticky zvýšit počet parkovacích
míst s minimálními náklady. Přebírali jsme
v roce 2014 Pančavu s 500 (bez parkoviště
u Penny) stáními a s 250 garážemi odříznutými blátem. Na konci volebního období byl
počet o 48 % (tedy o 240 míst) vyšší. A to
nepočítáme místa u MŠ. A do garáží už vede
pohodlná cesta. Usilujeme o získání pozemků
na nádraží, kam by se mohlo jednoduše vejít
dalších 100 aut.

Lidé volali po oploceném parkovišti a vzhledem k minimálním nákladům tohoto experimentu jsme je vyslyšeli. Malé parkoviště u haly
i velké po Integře se vyprodalo, ale lidé si místa často pořizují jako zálohu. Shromažďujeme
neprůstřelné důkazy, abychom těm, kdo zde
pravidelně neparkují, dali výpověď. Zbude pak
na ty, kteří ho budou využívat naplno. A když
tomu tak nebude, změníme zcela režim.
V diskuzi chceme pokračovat, najít systém.
Naší vizí nikdy není nadchnout se bez rozmyslu pro první řešení, které nás napadne.
Například parkovací dům je neuvěřitelně drahý, na Slovanech v Plzni má 170 míst vyjít na
140 milionů. Vznikl by navíc nejspíš na místě
stávajícího parkoviště, takže vybudováním

Aplikace "V OBRAZE" vám přináší přehled aktualit
z webu měst a obcí, upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené
na úřední desce vybrané obce.

INFORMACE Z WEBU MĚSTA
NA JEDNOM MÍSTĚ
Praktický a přehledný pomocník pro obyvatele
i návštěvníky města.
www.dobrany.cz
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100-200 míst by přibylo jen 20-120 nových.
V podmínkách města naší velikosti se neosvědčil. Viz příklad ze Slaného, na který nás
upozornili sami čtenáři DL. Opravdu bude někdo v Dobřanech ochotný platit 30 000 ročně
za stání? Nebo bude město pár vyvolených
dotovat? Opravdu chceme začít u nás s taháním peněz z kapes lidí? Bude spravedlivé, pokud někdo bude draze platit a jiný bude stát
zadarmo? Máme připravený návrh systému,
který s vámi probereme, až získáme pozemky
na nádraží. Tak jako většina řešení z dílny Aktivních Dobřan bude naše vize promyšlenější
od samého začátku, vylepšíme ji na základě
připomínek pančavských, bude rozhodně
hospodárnější a spravedlivější.
A pozor, v Dobřanech není jen Pančava,
jsme rádi, že se snad letos podaří vybudovat
vytoužené parkoviště v Hornické ulici. Ještě
jednou děkujeme tamním lidem za to, že jsou
schopni rozumně diskutovat. Díky tomu se
snad povede zlepšit situaci v našem prvním
sídlišti. A světe div se, ani tam nebydlíme.
Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Zprávy z radnice

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
činí 500 Kč pro rok 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2020  (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

Krátce
(red) Únorový orkán Sabina zastavoval
v kraji železnici, kácel stromy, trhal střechy
a páchal řadu dalších škod. Dle dostupných
statistik zasahovali hasiči Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje více než
800krát. 13 výjezdů přibylo také do statistik
místní jednotky. Zásahů se účastnilo 13 ze 17
členů jednotky.

variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
2)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2020  (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. 2020 (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)

Prudký vítr, který dosahoval rychlosti ke
100 km/hod, shodil cibuli a kříž z věže kostela
sv. Mikuláše.
Starý sběrný dvůr zmizel. Na snímku prostranství u jízdárny na začátku a na konci demolice.

Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

www.dobrany.cz
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Jak to vidí opozice

Vize moderního města Dobřany (snaha o uvedení na pravou míru)
Dva projekty spustily hlučnou diskusi
v dobřanské kotlině: investiční plán „Vize moderního města“ společně předložený opozicí
a „střelnice na Vysoké“ předložený vedením
města. Přístup k projednávání těchto záměrů
může ovlivnit nejen výsledek příštích komunálních voleb, ale především naši schopnost
vést solidní diskusi o projektech, které určují
charakter města na mnoho let dopředu.
Výsledek posledních voleb nabídl veškerou
rozhodovací pravomoc jednomu volebnímu
sdružení „Aktivní Dobřany“ a jeho členové ji
bezvýhradně přijali. Aniž bych se chtěl pouštět do spletitých úvah o dnes těžce zkoušené
podstatě demokracie, nikdo jistě neupře menšině právo na vlastní názor.
Dobrým příkladem opozičního názoru je

třeba příspěvek Michala Šaška v únorových
listech, ve kterém předkládá k diskusi parkovací dům jako jednu z investičních akcí „Vize
moderního města“.
Ale proč tento článek vlastně píši? Protože opozice má v demokracii kromě práva na
vlastní názor i právo na jeho obranu. Má právo
se ozvat, pokud jsou její názory znevažovány
či překrucovány. Takovým příkladem manipulace je článek pana starosty „Jak vypadá
diskuse nad investicemi“ v únorových listech.
V článku je tabulka, ve které jsou uvedeny
investice předložené radou města. Výrazný
sloupec NE-NE-NE pod hlavičkou opozice
evokuje v čtenáři představu, že opozice tyto
investice nepodporuje, například že nechce
nové kotle do výtopny (již jsou v provozu)

nebo novou cisternu pro naše hasiče. Je to
samozřejmě nesmysl. Podporujeme veškeré
investice do údržby a zlepšení špatného stavu
infrastruktury. Investiční plán „Vize moderního města“ je ale plán na sedm let dopředu,
jehož cílem je vést důkladnou diskusi o velkých, strategických záměrech města v dostatečném časovém předstihu.
Uvedená tabulka je ukázkou zbytečné manipulace a nelze vyloučit, že jejím cílem je
poškodit opozici a v budoucím volebním klání
tak získat neoprávněnou výhodu. Obdobné
manipulace nás dnes pohlcují a dusí. Věřme,
že zcela nezadusí celou dobřanskou kotlinu
a investiční plán „Vize moderního města“
bude přínosem.
Josef Weinreb, Otevřené město Dobřany

Bylo nám sděleno, že roční zisk města ze
střelnice bude 6,5 mil. Ale za co?
Pokud se má město stát subjektem, který
bude podnikat v oblasti provozu střelnice,
mělo by mít vypracovaný podnikatelský záměr. Nic takového jsem neviděla. Ani neznáme relevantní odpověď na výše uvedené otázky. Odpovědi jsou vždy nejednoznačné a stále
se měnící.
Zisk by mělo město mít za uložení zeminy z přivaděče a z kazety skládky na svých
pozemcích.
Kolik to ale bude?
Nevíme, protože příprava nájemní smlouvy i výběr firmy je v kompetenci rady města, a i když se potencionálně jedná o desítky
miliónů korun, nemůžeme se (sedm zastupitelů města) k přípravě a dojednání smlouvy vyjádřit (viz zápis z jednání ZM Dobřany
z 16. 12. 2019). Smlouvu dostaneme k dispozici po jejím podepsání a schválení radou města.
Kolik z těchto peněz za uložení zeminy,
jejichž výši neznáme, bude použito k výstavbě střelnice?
Tohle všechno jsou otázky ekonomické.
Petice a její obsah je především ekologický
a bezpečnostní. S ohledem na stránku bezpečnosti jsme poprosili o konzultaci členy
PČR a AČR a jejich názor je v petici uveden.
Ohledně ekologie je zatím pouze jednoznačné
vyjádření těch, kteří v této oblasti tráví většinu času, a to jsou myslivci. Názor těch, kteří
v této oblasti trvale žijí nebo mají své rekreač-

ní chaty je také jasný – jich se střelnice dotkne
nejvíce. Město musí jejich situaci v souvislosti se střelnicí řešit, protože všechny stavby
v této oblasti byly postaveny v souladu se
stavebním zákonem!
Problém střelnice se týká i okolních obcí
a také velkovýkrmny vepřů na Vysoké – nikdo z vedení města s nimi o střelnici nediskutoval!

Petice o střelnici
Vážení čtenáři, občané,
podepisování petice, za kterou stojí občané
Dobřan a já jako zmocněnec a spolutvůrce obsahu, bude ukončeno 31. 3. 2020.
Dobřany problém střelnice rozdělil na dva
tábory. Na ty, kteří se domnívají, že střelnice
přinese ekonomický profit městu, že bude
bezpečná pro občany a také pro přírodu. Na
druhé straně jsou ti, kteří mají obavy. Obávat se je lidské a ti, kteří obavy mají, nebývají
suverénní a neomylní profíci, ale bývají to lidé
s velkou dávkou zodpovědnosti. V tomto případě nejen za sebe, ale především za budoucí
generace. Nejednají impulzivně, déle se rozhodují a více se ptají. A proč se ptají?
Protože od začátku byla plánovaná výstavba střelnice spojena pouze s otazníky.
Kdy se bude stavět? Existuje projekční
příprava?
Kolik to bude stát a kolik do výstavby
střelnice dá město ze svého rozpočtu?
Pokud bude dotace a odkud a kdo bude
jejím nositelem?
Kolik bude stát provoz – město má
střelnici podle informací pana starosty
provozovat. Kolik bude stát stálá ostraha,
sekání, údržba oplocení, úklid a stálí zaměstnanci ročně?
Pokud bude město střelnici provozovat,
nebude tudíž dostávat nájem, budou tedy
provozní náklady hradit výnosy od jednotlivých organizací a spolků za užití střelnice, a kolik to bude?
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Petici jsem pomohla připravit a podepsala
jsem ji z těchto důvodů:
Chci žít v Dobřanech,
mám ráda přírodu a především les.
Nenávidím lobbistické skupiny a typy lidí,
kteří si myslí, že za peníze je možné vše.
Mám své zásady a nemám z tlaků, které
jsou na tuto stavbu konány, pocit tzv. čisté hry.

To je ale jen můj názor. Nepapouškuji ničí
slova a neopakuji nic, co by mi chtěl někdo
podsunout. Každý, kdo má volební právo, si
musí na tuto záležitost vytvořit názor sám.
Ptejte se lidí, kteří této problematice rozumí, možná zjistíte, že údaje v petici jsou z jiného pohledu diskutabilní, ale dost možné
je i to, že ji podepíšete. Pokud tato stavba,
která má podle rozporuplných odpovědí stát
100–300 mil. bude postavena, nikdy už z našeho katastru nezmizí. Zůstane věčným mementem našeho dnešního rozhodnutí.
Dagmar Terelmešová,
občanka města Dobřany

Maďarské dny

Dobřanský rodák plukovník Norbert Ormai (Auffenberg)
Maďaři ve své vlasti i za jejími hranicemi
tradičně slaví tři národní svátky, které jsou zároveň i oficiálními státními svátky. 20. srpen
je den památky založení státu a jeho zakladatele, krále svatého Štěpána, 23. říjen je den památky revoluce a boje za svobodu 1956 a ten
třetí – 15. březen, který se váže i k Dobřanům,
je den, kdy si připomínáme začátek revoluce
a boje za svobodu 1848–49.
Každý Maďar s pýchou myslí na hrdinské
činy z doby revoluce a boje za svobodu, který
probíhal v letech 1848–49, a s úctou se sklání
před jejími mučedníky, k nimž patří i Norbert
Ormai, popravený v Aradu 22. srpna 1849.
Norbert Auffenberg se narodil v domě
č. 112 na dnešním náměstí T. G. M. v rodině
nadporučíka císařské a královské armády Johanna von Auffenberga. 28. května 1813 byl
pokřtěn v místním římskokatolickém kostele.
Když mu byly dva roky, rodina se přestěho-

vala do Sedmihradska (na území dnešního
Rumunska). Chlapec pokračoval v otcových
šlépějích a zvolil si vojenskou kariéru. 12 let
studoval na střední vojenské škole v Olomouci, pak vstoupil do císařské a královské armády. Podle vojenského posudku byl vynikající
jezdec a projevoval vážný zájem o historii
a zeměpis.
V roce 1831 byl jeho pluk převelený do
haličského Lvova. Tam udržoval těsné vztahy
s mladými polskými vlastenci, kteří plánovali atentát na následníka trůnu arcivévodu
Františka Karla. Císařské úřady v roce 1840
spiknutí odhalily. Po sedmi letech vyšetřovací vazby byl Norbert Auffenberg v roce 1847
odsouzen na 14 let žaláře, které měl strávit
v mukačevské pevnosti.
Po vypuknutí maďarské revoluce 1848 inicioval Lajos Kossuth propuštění politických
vězňů, a tak se na svobodu dostal i Auffen-

berg. Vstoupil do oddílů zeměbrany a změnil
si příjmení z Auffenberga na Ormaiho. V říjnu
se stal kapitánem a krátce na to ho Kossuth
jmenoval majorem a svým pobočníkem. Byl
pověřen náborem vojáků a organizací střeleckých pluků zeměbrany. Sloužil jako vrchní
inspektor střeleckých pluků a pro maďarskou
zeměbranu získal přes osm tisíc vojáků. Přestože Ormai nenásledoval maďarské politické
a vojenské vedení do emigrace, byl 14. srpna
1849 dopaden a za účast v ozbrojené vzpouře
byl označen za velezrádce. 22. srpna byl stanným soudem odsouzen k smrti oběšením.
10. března 2018 byla v Dobřanech na někdejším rodném domě plukovníka Norberta
Ormaiho (Auffenberga) odhalena pamětní
deska.
Gertrud Kelemen,
rada Velvyslanectví Maďarska,
ředitelka Maďarského institutu

uchováváno v dubových sudech ve skalních
sklepích. Tradice výroby tokajského aszú se
datuje již od 16. století. Král Ludvík XIV. je
dokonce nazýval "Vinum regnum – rex vinorum", v překladu "Víno králů - král vín".

Bylinný likér Unicum
Podle legendy z roku 1790 Josef Zwack,
dvorní lékař Josefa II., jednoho dne nabídl císaři, kterého sužovaly žaludeční potíže, bylinný likér vlastní výroby. Císař ihned po prvním
doušku zvolal: „Das ist ein Unicum!“ A tak dostal tento proslulý nápoj své jméno.

Hungarika

Maďarsko za více než tisíce let své existence dalo světu nesčetné kulturní hodnoty. Pod
názvem hungarika se skrývají poklady, které
se váží k Maďarsku a maďarskému národu.
Sbírku hungarik upravuje od roku 2012 speciální zákon.

Čabajská klobása
Vznik klobásy, která ve svém názvu nese
místo svého vzniku - město Békéscsaba, se
váže k napoleonských válkám. Její receptura
se dědí z otce na syna. Pravá čabajka se připravuje z vepřového masa a čtyř druhů koření
bez přídavku plnidel a konzervačních látek.

Tokajské aszú
Hrozny vinné révy z regionu Tokaj-Hegyalja působením šedé plísně Botrytiscinerea na
vinohradech cibébovatí. Tyto cibéby se sklízejí zvlášť a následně se po putnách o 28 litrech přidávají do vinného moštu. Poté,
co proběhne alkoholové kvašení, je víno

Uherský salám Pick
Postup přípravy uherského salámu značky
Pick dle tajného receptu je od svého vzniku
v 19. století až po současnost neměnný. Do
střívka se naplní směs krájeného vepřového
masa a vepřové slaniny, poté se udí studeným
kouřem a nechává se nasucho zrát.

Mletá lahůdková paprika ze Segedínu
Paprika se z Karpatské kotliny dostala přes
Turecko někdy v 16.-17. století. Cíleně ji Maďaři začali pěstovat v 19. století, kdy ji již hojně využívali jakožto koření do masitých jídel,
věděli také, že napomáhá trávení a příznivě
působí na některá revmatická onemocnění či
nemoci doprovázené horečkami.

Sbírka hungarik se stále rozšiřuje, v současné době je jich evidováno 71 a jsou rozdělena
do osmi tematických skupin. Patří mezi ně
například i maďarská rybí polévka – halászlé, Dobošův dort, Kodályho metoda, výuka
lidové hudby a tanců prostřednictvím společných tančíren, stočlenný cikánský orchestr,
uherský stepní skot, maďarská psí plemena
(maďarský ohař, komondor, kuvasz, puli…),
Budapešť, maďarská pusta – Hortobágy, opatství Pannonhalma, lázně Hévíz, životní dráha
fotbalisty Ference Puskáse nebo matematika
Jánose Neumanna (Johna von Neumanna),
herendský porcelán a mnoho dalších.

www.dobrany.cz
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Téma měsíce: Projekt Edison
Projekt EDISON spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností. Cílem je, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se
tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru.
Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich porozumění a omezení
předsudků a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře vyvolané zahraničními stážisty oživuje výuku, zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je
nebát se odlišného.
Základní škola Dobřany se tohoto projektu zúčastnila potřetí. Přijeli stážisté ze sedmi zemí - z Pákistánu, Ruska, Ukrajiny, Gruzie, Indonésie, Hong
Kongu a Turecka. Během týden od 17. - 21. 2. 2020 navštívili třídy od 4.-9. ročníku, představovali jim své země a odpovídali na otázky, které žáci
kladli. Ve čtvrtek od 11.45 do 14.00 proběhla v jídelně tzv. Global village, kde se žáci setkali se stážisty mimo výuku, mohli si s nimi popovídat, vyfotit
se a prohlédnout pohlednice, kroje, fotografie…
Školní jídelna po celý týden vařila vždy jeden z pokrmů, který je typický pro země, ze kterých stážisté pocházejí.

Otázky:
1. Co, kde a jak dlouho studujete?
2. Co vás v ČR překvapilo (mile/nemile)?
3. Co jste na navštívených školách zažili zajímavého?

Bartu Sahin

Chau Ying Wan (Ivy)

Silika Khowashi & Hasan

 Jméno: Bartu Sahin
Věk: 22 let
Země: Turecko
Koníčky: fitness, hudba, vaření, cestování,
turistika, plavání
Nemá rád: vlastní zpěv
Vzkaz: Rád se zlepšuji v čemkoli a rád získávám nové zkušenosti.
Nejí vepřové.

1. Ekonomii, studuji dva roky.
2. 	Vše mě příjemně překvapilo, nemile snad jen
ta zima.
3. Stydliví studenti.
 Jméno: Chau Ying Wan (Ivy)
Věk: 19 let
Země: Hong Kong
Koníčky: sledování filmů, vaření a pečení,
cestování, hraní deskových her
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Muhammad Abbas

Tamar Bobokhidze

 á ráda: jídlo, rýži, zvířata, objevování dobM
rých restaurací, seznamování se, hudbu
Nemá ráda: sport a cvičení

1. 	Studuji druhým rokem fyzioterapii na univerzitě v Melbourne v Austrálii.
2. 	Protože pocházím z Hong Kongu, kde žije
velké množství lidí, překvapilo mě po příjezdu do vaší země, jak klidno je na ulicích, není
zde hluk. To je velmi milé.
3. 	Mladé děti mi moc nerozumí, ale jsou opravdu velmi přátelské. Když jsme odjížděli z naší
první školy (Stříbro), děti plakaly.
 Jméno: Silika Khowashi & Hasan
Věk: 18 let
Země: Indonésie
Koníčky: cestování, hudba a hra na kytaru,
dobrovolnické práce pro společnost a komunitu

Viktoriia Popova

Yevheniia Sokol (Zhenya)

	

Má ráda: fotografování, tvorbu videí, sladkosti a kávu
Nemá ráda: ryby, zeleninu

1. Studuji angličtinu v Jakartě 4 roky.
2. 	Mile mě překvapilo, že je to krásnější země,
než jsem očekávala. Stavby, architektura.
Nemilého nic nebylo. Líbí se mi Česká republika.
3. 	Minulá škola ve Staňkově byla fajn, ale i zde
se mi moc líbí.
 Jméno: Muhammad Abbas
Věk: 28 let
Země: Pákistán
Koníčky: cestování, hudba, četba, vaření
Má rád: objevování nových míst, poznávání
nových kultur a vše o filantropii
Nemá rád: rasismus, nerespektování jiných
náboženství

Téma měsíce: Projekt Edison
 zkaz: Jsem ekonom díky náhodě, antropoV
log díky volbě a filantrop povahou - klidně
bych odjel na cizí planetu
Nejí vepřové a non halal – muslimům nepovolené jídlo.

1. 	Studuji na vysoké škole v Indonésii sociální
vědy, ale jsem z Pákistánu. Zbývá mi posledních šest měsíců studia.
2. 	Vše mě velmi mile překvapilo – lidé, kultura,
škola, jídlo, životní prostředí. Není nic negativního.
3. 	Na některých školách byly děti velmi stydlivé, některé naopak velmi otevřené, milé. Myslí si, že neumí mluvit anglicky, tak se stydí
promluvit.
 Jméno: Tamar Bobokhidze
Věk: 27 let
Země: Gruzie
Koníčky: horolezectví, četba, cestování, vaření
Má ráda: křečky
Nemá ráda: banány
Vzkaz: Ráda cestuji, setkávám se s novými
lidmi, maluji vzpomínky. Také ráda sbírám
rostliny z různých míst.

 ejí červené maso, jí ryby a velmi zřídka
N
kuřecí.

1. 	Studovala jsem bakalářský obor ilustrace,
nyní studuji keramiku. Studuji na akademii
umění v Tbilisi, hlavním městě Gruzie. Po
čtyřech letech jsem si nyní dala rok pauzu
kvůli cestování.
2. 	Češi jsou velmi pohostinní, to se mi líbí. Myslím si, že chlapci jsou stydliví.
3. 	Byli jsme na základní i střední škole. Děti
jsou velmi milé, ale velmi tiché. Nebyla tam
velká interakce.
 Jméno: Viktoriia Popova
Věk: 25 let
Země: Rusko
Koníčky: četba (horory, detektivky), sledování anglických seriálů, cestování a poznávání nových lidí, přátelé
Má ráda: rodinu, vaření, angličtinu, sport,
nakupování
Nemá ráda: pavouky, hady, hmyz, nepořádek
Vzkaz: Pracuji ve škole - jsem tedy velmi trpělivá, zodpovědná, aktivní, kreativní a pilná. Přátelé říkají, že jsem optimistická. Dále
komunikativní i plachá…

1. 	Nestuduji, pracuji. Ukončila jsem studium
pedagogické fakulty.
2. Vše pouze mile.
3. 	Líbí se mi, jak školy vypadají zvnějšku
i uvnitř. Velmi se mi líbí, že se ve škole přezouváte. To je velmi odlišné od naší země.
 Jméno: Yevheniia Sokol (Zhenya)
Věk: 18 let
Země: Ukrajina
Koníčky: sport, četba, ekologie, jazyky, cestování, dobrovolnictví
Má ráda: výborné jídlo, krásnou krajinu,
zajímavé knihy, chytré lidi
Nemá ráda: nedochvilné lidi
Vzkaz: Byla jsem prezidentkou své školy,
poté členka parlamentu, mám ráda extrémy,
snowboard je moje láska. Mám ráda čokoládu, kaktusy a ráda zkouším něco nového…

1. 	Studuji mezinárodní vztahy v Charkově na
Ukrajině. Jsem ve druhém semestru.
2. 	Nemile – byla jsem překvapena studenty, jak
moc jsou stydliví. A co se mi líbí, jsou vaše
vlaky.
3. 	Minulý týden ve Staňkově jsme zkoušeli vařit
tradiční české jídlo, bylo to fajn.

Recepty
Turecko
TAVUK ČORBASI
1 slepice s droby, 100 g rýže, 2 vejce, citron, sůl,
petrželka
Slepici a droby dáme vařit. Uvařenou slepici
obereme, maso nakrájíme. Do vývaru dáme
vařit rýži. Vejce si oddělíme na bílek a žloutek.
Z bílků vyšleháme sníh, do žloutků přidáme
citronovou šťávu. Opatrně smícháme sníh
z bílků a žloutky dohromady. Pomalu zašleháme vejce do polévky, přidáme maso ze slepice.
Zdobíme zelenou petrželkou.

Pákistán
BYRIAMI
1 kg kuřecího masa, 1 kg rajčat, 1 kg rýže, cibule, koření masala, olej, sůl, pepř, sojová omáčka,
česnek, zázvor, skořice, kmín, koriandr
Rýži uvaříme a na oleji si osmažíme cibuli, přidáme nakrájené kuřecí maso, koření, nakrájená rajčata, podlijeme vodou a dusíme. Když je
maso měkké, přidáme uvařenou rýži, smícháme a podáváme.

Gruzie
CHARČO
0,5 kg hovězí přední (skopové), cibule, 100 g
rýže, mletá paprika, petrželka, koriandr, česnek, rajčata, ocet, koření suneli (směs koření:

koriandr, kopr, celer, petrželka, bazalka, saturejka a další)
Hovězí maso vložíme do hrnce, zalijeme vodou,
osolíme a dáme vařit. Měkké maso vyjmeme
a nakrájíme. Do vývaru přidáme rýži, nakrájenou cibuli, mletou papriku, koření suneli a vše
vaříme. Když je rýže měkká, přidáme nakrájené maso, petrželku, koriandr, česnek, nakrájená rajčata a podle chuti dokyselíme octem.

Čína a Indonésie
NASI GORENG
0,5 kg rýže, 3 mrkve, 1 hlávkové zelí, houby shitake, cibule, česnek, jarní cibulka, olej, zázvor,
sojová omáčka, ústřicová omáčka, 4 vejce, sůl,
pepř
Rýži si uvaříme. Na oleji si osmažíme cibuli,
přidáme jarní cibulku, nastrouhanou mrkev
a zelí, pokrájené houby, česnek, zázvor, ochutíme sojovou a ústřicovou omáčku. Přisypeme
uvařenou rýži a společně krátce osmahneme.
Z vajec uděláme volská oka a podáváme s rýží.
Rusko a Ukrajina
BORŠČ
0,5 kg hovězí přední, 200 g hlávkového zelí,
200 g brambor, 300 g červené řepy, 100 g mrkve, cibule, česnek, bobkový list, sůl, pepř, rajský
protlak, zakysaná smetana

Hovězí maso dáme do hrnce, přidáme sůl,
bobkový list, pepř, zalijeme vodou a dáme
vařit. Uvařené maso vyjmeme, nakrájíme
na kousky a vložíme zpět do vývaru. Brambory očistíme, nakrájíme na kostky a dáme
vařit do vývaru. Zelí, mrkev a červenou řepu
nakrájíme na nudličky. Na oleji si osmahneme
nakrájenou cibuli, přidáme zeleninu a smažíme, podlijeme naběračkou vývaru, přidáme
protlak, krátce provaříme a k zelenině přilijeme vývar s bramborami, zelím a masem.
Ochutíme česnekem a solí. Vše promícháme
a dále už nevaříme. Podáváme se zakysanou
smetanou.

SYRNIKI
0,5 kg tvarohu, 2 lžíce hladké mouky, prášek do
pečiva, 5 lžic cukru krupice, 1 vejce, vanilkový
cukr, citronová kůra, špetka soli, olej, marmeláda, zakysaná smetana
Tvaroh smícháme s krystalovým a vanilkovým cukrem, přidáme sůl, vejce a citronovou
kůru. Mouku smícháme s práškem do pečiva
a přidáme k tvarohu. Umícháme těsto, ze kterého tvoříme placky asi 1,5 cm tlusté. Syrniki
můžeme smažit na oleji nebo je potřeme vajíčkem a dáme péct do trouby na 180 °C asi na
20 minut. Podáváme je s marmeládou a zakysanou smetanou.

www.dobrany.cz
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Kultura
WECHTEROWICZ Przemyslaw:
Nerozluční přátelé
Příběh o neobyčejném přátelství králička
a sovičky doplňují nádherné obrázky. Pro čtenáře od 3 let.

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

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

GOODWIN Daisy: Lovkyně štěstěny
Každý muž po ní toužil. Každá žena jí záviděla.
Dramatický a vášnivý příběh císařovny Sisi.

KLIMEČKOVÁ Jana: Pod zelenou bránou
V domě pod Zelenou bránou v Pardubicích
začíná výjimečný životní příběh vzdělané,
emancipované a ve své době mimořádně
úspěšné ženy. Život se obvykle ale ubírá jinými cestami, než jak si člověk přeje…
RATIA Camilla: Bez odpadu
Cíl: zatočme s plasty.
Rady šité na míru vašemu rozpočtu, času i cíli!

L'AMOUR Louis: Léčka
Kilron a Padock. Spojuje je láska k jedné ženě
i vyhnanství na Divokém západě a každodenní bitva o život těch, které přísahali ochránit.

KNIHY PRO DĚTI

BUNZL Pater: Mechanické srdce
Jsou tajemství, která v jediném úderu srdce
změní svět. Zmatení a záhady se mísí v tomto
napínavém steampunkovém dobrodružství
z viktoriánské Anglie.

DAVIS Mandy: Superstar
Lester nikdy nechodil do školy. Učila ho doma
jeho maminka. Ale nyní nastal čas, aby nastoupil do páté třídy. Nic však není tak, jak si
představoval. Jídelna je hlučná, všude je příliš
mnoho dětí a nikdo nemá čas si s ním povídat.
Zdá se, že je všechno špatně…
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KEARNEY Brendan:
Cesta kolem světa za zvířaty
Vydejte se na pozorovací expedici z Grónska
přes pouště až do Antarktidy. Všude potkáte
úžasné zvířecí kamarády.

Kultura

Taneční kurz pro dospělé dospěl do finále

V průběhu ledna a února se ve vstišském kulturním domě scházelo 22 tanečních párů, aby
v průběhu 6 lekcí zdokonalilo své taneční schopnosti a dovednosti. S chýlícím se termínem uzávěrky přihlášek nás trochu zaskočil, ale zároveň velmi potěšil zájem tanečníků, které jsme nakonec rozdělili do dvou skupin. Taneční mistři Věra Šimečková s Tomášem Urbanem jsou profesionálové na svém místě a nezalekli se výzvy čtyř hodin tance po sobě jdoucích a své role se zhostili
perfektně, za což jim ještě jednou touto cestou děkuji. Velké díky patří také paní Šurkové, provozovatelce kulturního domu ve Vstiši, která nám vyšla se vším vstříc, a taneční kurzy jsme u ní
mohli uspořádat. Věřím, že každý z tanečních párů si odnesl pěkné vzpomínky, a dle pozitivních
reakcí z poslední hodiny soudím, že se s většinou uvidím i v příští plesové sezóně.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Poděkování
Vážená paní Umnerová,
rádi bychom Vám poděkovali za organizaci tanečních kurzů a za hezká překvapení v závěru.
Cítíme povinnost vyjádřit i obdiv za organizaci a přípravu plesu, vše bylo téměř dokonalé!! Děkujeme Vám i celému týmu, městu a již dnes se těšíme na další!
Věrní Vstišané Dana Votavová a Zdeněk Zajíc

Propagační předměty
na novou turistickou
sezónu

Začíná nová turistická sezóna, na kterou
se připravujeme i v infocentru. Pro návštěvníky máme nachystány dvě nové turistické
vizitky - Lesopark Martinská stěna a Šlovický vrch. Zakoupit můžete i nové propagační
předměty - batůžky, vaky, látkové nákupní
tašky, deštníky, pláštěnky, hrnečky, sklenice,
propisky a další drobné dárkové předměty,
to vše s logem města Dobřany. Máme i velký
výběr turistických a cykloturistických map,
k dispozici jsou také letáčky, které mohou
posloužit jako inspirace na další výlety po
naší vlasti.
Eva Špísová, informační centrum

(kli) V minulém čísle DL
jsme se setkali s obrázkem
čtyřlístku a teď tu máme
podkovu. Co to asi znamená? Podkovu můžeme
vidět u koní jako kovovou
ochranu před poškozením
jejich kopyta. Připevňuje se pomocí speciálních hřebíků – podkováků. Již Keltové používali podkovy a na českém území se s nimi
setkáváme od 10. století. Podkova také značí
symbol štěstí, ale proč? Kůň byl důležitým
společníkem po staletí, pomáhal při práci
v lese, na poli, převážel lidi a měl i další uplatnění. Koni bylo nutné ochránit jeho kopyta,
aby veškerou potřebnou pomoc zvládnul.
Pokud někdo ztracenou podkovu našel, obvykle si ji připevnil na své obydlí pro štěstí.
Keltové věřili, že kov, ze kterého je vyrobena,
je magický a odhání zlé duchy. Tvar podkovy
připomíná roh hojnosti.  
Tak co nás čeká příště?

www.dobrany.cz
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Kultura

Oslavy výročí města zahájil ples

Ples mýma očima

Sobota 22. února patřila jedné z největších kulturních událostí tohoto roku, a to reprezentačnímu plesu města. Ten se konal po čtyřech letech a opět v plzeňském Parkhotelu. Proč v Plzni? Důvod je jednoduchý. V Dobřanech nemáme v současné době kapacitně vyhovující prostory.
O dopravu tanečníků tam i zpět bylo postaráno autobusovou dopravou a program plesu byl více
než pestrý. Od mnohých účastníků jsem v průběhu večera i v několika následujících dnech vyslechla pochvalná slova na zvolené prostředí i pozitivní hodnocení celého plesu. Velmi mě to těší
a již v těchto dnech přemýšlíme nad nejvhodnějším termínem pro rok 2024.      
Závěrem si dovoluji poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravách. Děkuji.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

V téměř magickém datu 22. 2. 2020 uspořádalo město Dobřany reprezentační ples v honosnějším stylu v plzeňském Parkhotelu nejen pro své občany, ale i další spřízněnce např.
z okolních obcí či partnerských měst. Byla to
skvělá příležitost, kdy dámy i pánové mohly
vynést krásné šaty a róby, nechat kadeřníky
kreativně tvořit, vyrazit do společnosti, potkat se se známými, přáteli a pobavit se. K tanci a poslechu zahráli výborní hudebníci a brzy
se parket zaplnil rozvlněnými těly. Někteří se
nebáli pořádně se odvázat a jaksepatří to roztočit. Zvlášť mě potěšilo vystoupení Štěpánky
Vyletové a Filipa Brady, které jsem vídávala
ještě jako malé děti v dobřanské ZUŠ. Dnes
už to zdaleka nejsou děti, jsou to skvělí mladí zpěváci. Součástí programu byla i bohatá
tombola a barmanská show. Věřím, že každý
měl možnost si najít to „své“ a prožít krásný
večer. Já jsem na plese prožila příjemné chvíle
se svými přáteli a jsem za to nesmírně ráda.
V. Duchková

Šlovické kapličky

Fotogalerii z plesu najdete na facebookovém profilu MKS Dobřany.
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V článku o šlovických kapličkách, který
vyšel v prosincovém vydání roku 2019, se
vyskytly chybné informace o kapličce nacházející se u domu č. p. 42. Jak upozornila paní
Drahomíra Blínová, kaplička byla postavena již v roce 1903, což dokládá i letopočet
MCMIII nad jejím vstupem. Kaplička byla
opravena v roce 2018 z větší části na náklady paní Blínové, z menší části byla na opravu
získána dotace z Ministerstva zemědělství ČR.
Informace v původním článku byly čerpány
ze zápisů uvedených ve šlovické kronice. Za chybu se omlouváme a děkujeme za upozornění.
Jana Hájková

Kultura

Unikátní SPEKTRUM předvede, jak může jeden
zpěvák zpívat dvojhlasně

Kulinářské okénko
ze školní jídelny

P.U.D.U. si na jaro připravilo pro své fanoušky překvapení a pozvalo na společný koncert jedinečný Alikvotní sbor Spektrum z Prahy. 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 zveme všechny naše příznivce, milovníky hudby a zvědavé posluchače na společný koncert P.U.D.U. a Alikvotního sboru Spektrum, který se koná 16. března 2020 od 19 hodin
v kostele sv. Mikuláše na náměstí v Dobřanech. Garantujeme neuvěřitelný zážitek!
Veronika Hanšová, sbormistryně P.U.D.U.

Brokolice

Jarní keltská zastaveníčka
Jaro se kvapem blíží a spolu s ním přichází na řadu i několik zajímavých akcí našich keltských
muzikantů z dobřanské kapely Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha. Po zdárném dotočení zimního
CD „Čekání na Slunce“ můžeme srdečně pozvat 27. března všechny příznivce hudby našich dávných keltských předků již na 8. ročník tradiční Pocty svatému Patrikovi v cukrárně V Háječku
„U Baxů“ v Přešticích. Spolu s kapelou tu poprvé ve své historii vystoupí také skupina tanečního
oboru při dobřanské ZUŠ pod vedením paní učitelky Ing. Kláry Soukupové. Koncem dubna se pak
můžeme těšit na oslavu keltského svátku Beltain v Dobřanech a navíc i v propojení kapely s žáky
tanečního i dramatického oboru ZUŠ J. S. Bacha. V květnu plánuje kapela zahrát v rozkvetlé Hruškově meditační zahradě v Plzni a v polovině června také ve Skočicích na výroční oslavě Oživení
tvrze. Průběžné info o všech akcích lze sledovat i na https://bandzone.cz/dedomhnaigh nebo
https://www.facebook.com/kapela.ZUS.Dobrany/.
                Mgr. Eva Šustrová

Pozvánka na vernisáž
V úterý 10. 3. se uskuteční v Univerzitní knihovně ZČU v Plzni vernisáž výtvarné výstavy, na
níž budou moci návštěvníci zhlédnout obrazy vytvořené takzvanou enkaustikou. Jedná se o malířskou techniku starověkého antického původu, kdy se maluje horkým voskem. Vernisáž uvedou
a živou hudbou budou provázet žáci Improvizační dílny při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.  
Mgr. Eva Šustrová

je brukvovitá zelenina s typickými růžicemi.
Jedná se o velmi výhodnou potravinu, které
jsou přisuzovány blahodárné účinky na naše
zdraví.
Obsahuje mnoho vitamínů, minerálů, vlákninu a mnoho dalších živin. Nejvýznamnější je
obsah vitamínu C (více než 100 mg na 100 g),
dále stojí za zmínku vitamíny D, B2, E a z minerálních látek je hojně zastoupené železo,
draslík, vápník, fosfor a síra.
Pomáhá v prevenci rakoviny plic, může být
prospěšná v prevenci kostních poruch, napomáhá k uchování si zdravých zubů a také zlepšuje imunitní systém. Má ale mnoho dalších
pozitivních účinků, proto by měla být součástí
našeho jídelníčku.
Krom vaření a dušení může být v kuchyni
využita na mnoho netradičních způsobů.

Brokolicový krém
Dvě cibule, jedna větší brokolice, 4 střední brambory, smetana, máslo, sůl, pečivo na krutony
V hrnci na másle osmažíme najemno nakrájenou cibuli, přidáme brokolici, brambory
pokrájené na kostky a zalijeme horkou vodou.
Vaříme tak dlouho, až jsou brambory a brokolice měkké. Pak polévku rozmixujeme se smetanou na jemný krém a podle chuti můžeme
osolit. Necháme vše projít ještě krátce varem.
Hotovou polévku podáváme s krutony.

Sýrovo-brokolicové placičky
Jedna brokolice, 250 g tvrdého sýra, jedno vejce, hladká mouka dle potřeby, sůl
Brokolici necháme projít varem a mezitím si
nastrouháme sýr. Uvařenou brokolici nakrájíme najemno a dáme do mísy. V míse k brokolici přidáme sýr, celé vejce, mouku a pořádně
promícháme. Z těsta tvoříme placičky, které
následně můžeme buď smažit na pánvičce,
nebo péct v troubě.
Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
v Plzni, obor nutriční terapeut,
Barbora Josková a Daniel Čech
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Kultura

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

AddAmsovA
rodinA

neděle 19. 4. 2020 | 15:00
Hudební divadlo Karlín, Praha
Odjezd: mezi 12:00–12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 690 Kč (+ autobusová doprava)
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
(po–pá 8:30–16:00 | přestávka 12:15–13:00)
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Školství, spolky a neziskové organizace

Šablony II na Základní umělecké škole J. S. Bacha
Na jaře roku 2015 schválila Evropská komise operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) pro programové období 2014–
2020 a dala tím k dispozici 2,77 miliardy eur.
Ministerstvo školství mohlo tedy vyhlásit různé výzvy k čerpání evropských prostředků,
které mohou být použity na podporu českého
školství, vědy a výzkumu.
Základní umělecké školy také dostaly tuto
možnost, a tak se ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech
zapojila do projektu Šablony II.
Předcházela tomu zhruba roční příprava,
sestavování žádosti a splnění určitých podmínek, aby byla žádost schválena. V červnu
2019 se nám to povedlo a od července 2019
do června 2021 tedy probíhá tento projekt.
Co jsou Šablony II?
Laickými slovy jsou to atraktivní aktivity
pro učitele a žáky, které můžeme zařadit do
výuky a být za ně také finančně ohodnoceni.
Oblíbené jsou například výtvarné workshopy

nebo projektové dny v ZUŠ pro naše žáky, ale
i pro širokou veřejnost. Používáme tzv. tandemovou výuku, kdy učí společně dva učitelé ve
vzájemné spolupráci. Pro výuku hudební teorie byly zakoupeny notebooky a děti se učí
pomocí moderních hudebních aplikací. Školí
se i pedagogové, např. v psychologii, ICT nebo
mohou absolvovat různé semináře podle svého zaměření (houslové, klavírní apod.). Máme
možnost k nám do ZUŠ zvát významné odborníky z praxe, kteří vyučují naše žáky. Cílem
je samozřejmě zkvalitnění a zpestření výuky
v ZUŠ a zároveň motivace pro učitele. Plánujeme spolupráci s Mateřskou školou, která
vstoupila do podobného projektu také.
Přestože Šablony II představují pro naši
školu určitou administrativní zátěž, učitelé si
je chválí. Mohou svým žákům, jejich rodičům,
ale i veřejnosti nabídnout něco nového.
Dana Chodlová,
zástupkyně ředitele ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Absolutním vítězem okresní kola ve hře na violoncello se stala Veronika Vozárová (vpravo).
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Absolutním vítězem okresní kola ve hře na
klavír se stala Zuzana Frantová.

zleva Kristýna Málková, pí uč. Klára Vlahačová
Kartáková, Veronika Chamolová

zleva Kristýna Málková, pí uč. Klára Vlahačová
Kartáková, Jakub Reiser

www.dobrany.cz
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ŠKOLNÍ ZRALOST A PŘIPRAVENOST
PŘEDŠKOLÁKA DO 1. TŘÍDY

úterý 17. 3. 2020 od 16:30
Co všechno by měl předškolák zvládat, jaké nároky klade
škola na prvňáčka a jak je možné předškoláka rozvíjet?
Společně prodiskutujeme, jaká jsou rizika školně
nezralého dítěte v 1. třídě, případně jaká jsou úskalí tzv.
“zbytečných odkladů“.
Dozvíte se, jak je možné zjistit, zda je dítě zralé a zda je
už připravené pro nástup do 1. třídy.
Lektor:
PhDr. Andrea Štětková, Ph.D
Dejte prosím vědět na tel. 377 972 515 (paní Vítová)
do úterý 10. 3. 2020, že jste se rozhodli přijít.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Garanti:
Mgr. Eva Fekerlová (za ZŠ)
Lucie Felixová (za SR)

Rukodělné kurzy v Dílně sv. Josefa
Již třetím rokem funguje na dobřanské faře Dílna sv. Josefa. Naše aktivity jsou zaměřené hlavně na vzdělávání dětí a širší veřejnosti v rukodělných
pracích se dřevem a hlavně v truhlářském a tesařském řemesle.
Letos jsou připraveny následující aktivity:
- truhlářské kurzy
- dílničky sv. Josefa pro rodiče s dětmi
- kurzy práce se dřevem pro základní školu

Truhlářské kurzy jsou pro každého, kdo si chce vyzkoušet, jak se truhlařilo v minulosti. Jsou zaměřené na historické spoje a techniky, které si
účastník vyzkouší při zhotovování různých výrobků. Používáme pouze ruční nářadí, tzn. že vše děláme manuálně, bez použití elektrické energie.
Kurzy proběhnou v níže uvedených termínech, většinou jde o víkendy. Výrobek si každý odnese domů, vyjma těch vytvořených společně.
Bližší informace: www.truhlarstvi-postaru.cz
13.-15. 3.
27.-29. 3.
24.-26. 4.
15.-17. 5.
22.-24. 5.
26.-28. 6.

cinkovaná stolička (3 200 Kč)
lavička s nakročenýma nohama (3 400 Kč)
okenní křídlo špaletového okna - společný výrobek (3 200 Kč)
lavička s vyřezávanými boky (3 400 Kč)
dřevěná svorka s dřevěným závitem nebo pacholek k hoblici (3 600 Kč)
dřevěné stahováky nebo truhlářské kozy (3 800 Kč)

Dílničky sv. Josefa jsou určené pro rodiče nebo prarodiče s dětmi. Jedná se o hravé tvoření ze dřeva a jiných materiálů. Vyrábíme různé drobnosti,
jako krabičky, domečky, zvířátka a podobně. Vstupné je za dobrovolný příspěvek.

Kurzy pro základní školu patří k aktivitám, které doplňují výuku žáků na prvním stupni. Děti se zde učí pracovat s ručním truhlářským nářadím
a spolupracovat na výrobcích, které si potom odnášejí domů.
Těšíme se na společnou práci.
Miloš Kodýdek
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Nebyli lhostejní

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

Vážení Dobřanští,
rádi bychom se zmínili o lednové události,
jejímiž aktéry se stali žáci naší školy – Michal
Dudy ze třídy 7. A a Denisa Škardová z 8. B.
Obě děti svým chováním prokázaly duchapřítomnost a solidaritu s druhými.

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2020

LOUKA

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

Uzávěrka soutěže: pátek 15. 5. 2020
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).
Právo zveřejnění:
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.

Michal a Denisa se stali svědky nepříjemné události, kdy před obchodem na Pančavě
zkolaboval starší pán. Ač - dle jejich výpovědi
- tudy prošlo několik dospělých, nikdo podivně zkroucenému pánovi na lavičce nevěnoval
pozornost, zatímco oni neváhali a přivolali
pomoc.
Obě děti jsou teprve „náctiletými“ teenagery, ale mnozí z nás by si z nich mohli vzít
příklad. Michal celou událost shrnul slovy: „Já
jsem sice ve škole samý průšvih, ale nejsem
zlej.“ Co dodat? Snad jen to, že obě děti byly vedením školy odměněny. Poděkování však patří
i jejich rodičům za to, že vychovávají děti, které
nejsou lhostejné k tomu, co se kolem nich děje.
Za pedagogický sbor ZŠ Dobřany
Mgr. Naděžda Vlasáková

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže: Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním výtvorem 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.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

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

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi
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.

Cyklovýlety
DÍLNIČKA SV. ANEŽKY
Je určena dětem s rodiči či prarodiči.
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hodin.
Tvoříme převážně z přírodních materiálů.

21. 1. 2020 – sněhové vločky
18. 2. 2020 – přáníčka
17. 3. 2020 – květiny
21. 4. 2020 – mláďata
19. 5. 2020 – levandulové polštářky
16. 6. 2020 – pletení z pedigu
Ľudka Košudová: 730 588 580
dobrany@koinonia.cz
Náměstí T. G. M. 3, Dobřany

DÍLNA SV. JOSEFA
Koná se v prostorách dobřanské fary
v níže uvedených termínech
od 16 do 19 hodin.
Pro zájemce lze dílnu otevřít
také po individuální domluvě.
Učíme se pracovat se dřevem
a vyrábíme všechno možné.
19. 3. 2020 – budky a zvířátka
2. 4. 2020 – chaloupka a káča
28. 5. 2020 – krabičky
21. 6. 2020 – loďka

Miloš Kodýdek: 736 415 438
Lenka Šparglová: 733 741 190
www.dilnasvatehojosefa.cz

Tak nám zase začíná doba, kdy si vyjedeme
na kole, a tak jsme pro příznivce tohoto sportu připravili několik akcí. Sejdeme se vždy
v 9.00 hod. na náměstí a upřesníme trasu.
První vyjížďka je naplánovaná na sobotu 4. 4.
a za cíl jsme si dali Radyni a staroplzeneckou
rotundu. Dne 2. 5. chceme navštívit hrad Roupov a zemětickou rozhlednu. V červnu se pro
loňský velký úspěch zopakuje výlet do Konstantinových Lázní. Ten bude minimálně na
dva dny, a to 6. - 7. 6. V červenci a srpnu pojedeme podle zájmu a domluvě, kam nás kola
dovezou. Můžeme zkusit i Alpy. V září je pak
každoroční sjezd ze Šumavy do Dobřan, který
se koná se v sobotu 19. 9. Těšíme se na vaši
účast na našich vyjížďkách.
Podrobnější info na tel. 603 872 821 - Josef
Hájek a 721 713 079 - Josef Polívka.

www.dobrany.cz
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Dětský maškarní karneval v Dobřanech
Konal se v neděli 26. ledna 2020 v sále
kulturního domu Psychiatrické nemocnice
Dobřany. Akci pořádala Pionýrská skupina
v Dobřanech a obavy z chřipkové epidemie se
nenaplnily. Přišlo přes 70 masek od těch nejmenších až po ty větší a spolu s rodiči a prarodiči zaplnily sál. K tanci hrál DJ Tomáš, připraveny byly i soutěže – jako vždy o nejhezčí
masku – hodnotili přítomní rodiče a hosté,
děti si zatancovaly s míčky mezi čely a měly
možnost za sladkou odměnu předvést se písničkou nebo básničkou. Nejoblíbenější byla
Skákal pes přes oves. Děti mohly tancovat nejen na sále, ale i na pódiu, byla vyhlášena i dět-

ská volenka, a tak tančily i ty děti, které byly
malé a vznášely se v náruči rodičů. A jak dopadla soutěž masek? Jako vždy zde byla řada
princezen, berušek, včelek a dalších tvorečků
z přírodní říše, ale i rytířů, kovboj, Karkulka
a další. No a jak to viděla porota z řad přítomných diváků a hostů? O 3. místo se podělily tři
masky - Milan jako „sultán“, Toník jako „hasič“
a Magdalénka jako „princezna“. Na 2. místě
skončily dvě masky – „princezna“ Nikol Silovská a „hasič“ Daniel Štantejský a na 1. místě
Páťa Silovský jako „vlkodlak“. Cenu poroty za
masku „doktor“ získal Jakub Švarc. Za umístění získaly masky malou odměnu. Ty zbyly na

všechny děti, takže nakonec na slosování dětských vstupenek nedošlo. Navíc jako tradičně
byl zajištěn v předsálí prodej cukrové vaty
a balonků. Radost měli všichni a my věříme,
že se líbilo dětem i dospělákům, a tak bychom
chtěli poděkovat všem, co přišli, vzorné obsluze v bufetu, DJ Tomášovi za hudbu, městu
Dobřany za pronájem sálu a vedoucím a všem,
co nám pomohli s hladkým průběhem akce.
Takže za rok ...
Foto jako vždy ve fotogalerii na adrese:
dobrany.pionyr.cz a část i na facebooku Pionýrská skupina Dobřany.
Libuše Nejedlá

Všechno nejlepší
Slovo pro mnohé znamenající oslavu, dárky,
blahopřání….
A jak to je u nás? Kalendář ukazoval 20. leden 1990, když na mimořádné celostátní konferenci pionýrských pracovníků v Brně bylo
rozhodnuto obnovit samostatnost Pionýra.
Slavíme tedy třicet let od této významné události v historii našeho spolku.
Následně pak začaly změny i v jednotlivých
krajích, okresech a městech. A nejinak tomu
bylo v Dobřanech. Místní Pionýrská skupina
má ve svém rodném listu datum 18. února
1990. U její kolébky stáli Libuše Nejedlá, Jiřina Nováková, Ivan Houfek, Dana Impellizzeri
a řada dalších. Na počátku roku měla skupina
445 členů, postupně odešly zájmové oddíly
i část dětí do jiných spolků, nebo také nikam,
stejně jako někteří vedoucí, a tím oddíly zanikly. Několik měsíců až do 18. dubna 1992
ještě spolu se skauty využívala skupina klubovny ve vile pod školou na tř. 1. máje a poté
je vrátila městu. Až do 1. září 1997 skupina
klubovnu neměla, poté získala klubovnu v budově v bývalých kasárnách, kde bylo třeba vymalovat, leccos natřít, vybavit. A nakonec se
od 30. dubna 2008 přestěhovala do kluboven
v opraveném spolkovém domě.
Schůzky a akce se konaly i přesto, že nebyla
klubovna. Děti se s vedoucími scházely na hřišti, na louce, jezdily do bazénu, na výlety, na
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okresní a krajské soutěže, setkání pionýrů, no
a po získání kluboven už to bylo i o hrách v ní.
V těchto letech měla skupina průměrně
40 členů ročně. V roce 1998 skupina připravila první akci pro veřejnost - Slet Mikulášů,
čertů a andělů na náměstí, pořádala Den dětí
pro MŠ Stromořadí a výtvarnou soutěž „Vánoční přání“.
I další rok byl plný akcí – Novoroční výstup
na Šlovický vrch, ale i 1. dětský maškarní karneval – tenkrát ještě v KD v kasárnách, turnaj
ve střelbě ze vzduchovky a 1. slet čarodějnic.
Následovala účast na celostátním i okresním
setkání, výhra v propagační soutěži Sami
o sobě. V říjnu ve spolupráci s městem 1. drakiáda a 2. slet Mikulášů, čertů a andělů v kině
doplněný o film a 30. prosince ve spolupráci
s městem 1. lampionový průvod zakončený
ohňostrojem.
Další rok 2000 už byl dětský maškarní
karneval v KD na PN, slet čarodějnic u kina
spojený se stavěním májky. Čím byl ale tento
rok důležitý v naší historii? Opět po 10 letech jsme jeli na vlastní letní tábor, sice ne do

Trpíst, ale do Újezdu u Plánice. A ještě něco
– spolu s turisty jsme se podíleli na Pohádkovém lese a Dobřanské 50.
Oddíly na skupině prošla řada členů, dnes
jsou z nich dospěláci a na našich akcích už je
můžete vidět s jejich dětmi, nebo jejich děti na
schůzkách či táborech.
A co bylo dalších 19 let? Přišli noví vedoucí,
nové děti, schůzky, výlety, akce, dalších 19 táborů v Újezdu. To by bylo na dlouhé psaní, ale…
Pokud čtete Dobřanské listy, je tam článek
skoro každý měsíc.
Budete-li mít chuť a čas, přijďte v sobotu
21. března v 16 hodin k nám ke klubovně
v kasárnách. Vezměte i své ratolesti, pro
které připravíme program, můžete jim
ukázat své fotky v albech, spolu s ostatními zavzpomínat, opéct si uzeninu (kterou
si donesete, protože nevíme, kolik vás přijde) na ohni, určitě vás všechny ráda uvidí
i Medulka.
Takže děkujeme všem, kteří byli u toho, co
jsme dělali, protože bez nich bychom toho
moc nedokázali. Děkujeme městu i ostatním
spolkům za pomoc a spolupráci, popřejme si
všechno nejlepší a do dalších let spokojené
děti, jejich rodiče, vedoucí, řadu úspěšných
akcí včetně táborů …
Za všechny bývalé, současné i budoucí
Libuše Nejedlá - Medulka

Školství, spolky a neziskové organizace

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany a MKS Dobřany
Vás srdečně zvou na

„Jarohraní“

aneb Výroba velikonočních dekorací
Koná se v sobotu 21. března 2020 od 10.00 hodin
v klubovně skupiny v bývalých kasárnách (U Trati 1014) Dobřany.

Zájemce prosíme o předběžné přihlášení (pro potřebu zajištění potřebného materiálu) do 10. března na tel. č. pí Nejedlé
603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz, příspěvek na materiál 50 Kč, akce finančně zajištěna MŠMT.

www.dobrany.cz
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Něco málo z činnosti mladých hasičů

Rok 2019 jsme zakončili posezením u vánočního stromečku. Přinesli jsem si trošku
vánočního cukroví, uvařili jsem si čaj a zahráli
jsme si různé hry. Také jsme dostali i dárky
pod stromeček, a to Dobble a Země město.
Vedoucí nás rozdělili do týmů, tak jsme si i zasoutěžili, a to např. v oblékání do zásahového oblečení, spojování členů týmu za pomoci protažení provazu. Byla to velká legrace.
Začátkem roku jsme uspořádali v hasičárně
„zimní soutěž“. Přijeli naši kamarádi z Rožmi-

Zimní příprava
v plném proudu
Hasičská sezóna je nenávratně pryč a je
třeba se připravit na novou. Pro zimní přípravu nám poskytuje zázemí náš nový stadion.
Dny jsou sice krátké, ale díky osvětlení se
dá stadion využívat i ve večerních hodinách.
V letní sezóně běháme hlavně po překážkách
a ladíme techniku. Přes zimu je potřeba zapracovat na fyzičce. Součástí přípravy jsou
odrazy, posilování, tempová vytrvalost, rychlost, ale třeba i cvičení na schodech a výběhy
do kopce. Je to dřina, ale v sezóně se nám to
určitě vyplatí. Radost je i vidět, jak stadion
po rekonstrukci ožil. Potkáváme se zde s rekreačními běžci, kteří si jdou na stadion „jen“
zaklusat, nebo třeba s fotbalisty, mladými atlety a samozřejmě i hokejbalisty. Děkujeme
městu za tyto podmínky a věříme, že se v létě
odvděčíme nějakým pěkným soutěžním výsledkem.
Martin Provazník
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tálu pod Třemšínem a také z okolních sborů.
Hasičárna byla doslova nacpaná k prasknutí
(cca 130 osob). Soutěžilo celkem 27 družstev.
Za náš sbor startovala 3 družstva starších,
1 družstvo mladších a 1 družstvo našich nováčků. Jedno z našich starších družstev se
umístilo na 1. místě. Sponzorsky naši soutěž
podpořily Penny Market, s. r. o, Město Dobřany, Městské kulturní středisko Dobřany, HZS
Plzeňského kraje a COOP, za příspěvky děkujeme. No a večer jsme pokračovali na výroční

valné hromadě, a to kulturním vystoupením.
Připravili jsme si básničky a krátkou scénku.
Bylo to fajn. V současné době se věnujeme
přípravě na zkoušky hasičských odborek. Budeme dělat strojníka juniora, preventistu juniora, kronikáře, strojníka a preventistu. Také
jsme se zapojili do výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. V březnu nás
čeká soutěž v Oplotě, pak v Chlumu atd. Naše
příprava vyvrcholí okresním Plamenem.
Helena Dvořáková

Školství, spolky a neziskové organizace

SDH Šlovice

Na valné hromadě se sešel sbor dobrovolných hasičů Šlovice 31. 1. 2020. Rok 2020 je volební
na všech stupních SH ČMS, tedy i v našem sboru. Ve Šlovicích volba nepřinesla žádné překvapení
a vedení sboru pokračuje ve své práci. Starostou byl zvolen Michal Trdlička, jeho náměstkem
Michal Balvín, který je také velitel jednotky SDH Šlovice.
Hned následující den, 1. 2. 2020, pořádal sbor tradiční hasičský bál v prostorách Centra Šlovice. Plný sál se bavil za doprovodu skupiny ToNic.
Dále nás čeká pyžamový bál v sobotu 28. 3. a v neděli 29. 3. dětský maškarní bál.
Těšíme se opět na viděnou.
                Michal Trdlička, SDH Šlovice

Šlovický masopust
V sobotu 29. února 2020 se konal ve Šlovicích opět masopust. I když uplakané ráno vzbuzovalo
obavy z jeho průběhu, počasí se nakonec ještě před zahájením přiklonilo na stranu masopustního veselí. Po zahájení akce starostou Dobřan panem Martinem Sobotkou prošel průvod 74 masek, doprovázený dalšími občany Šlovic i přespolními návštěvníky, celou obcí. K dobré náladě
přispívala veselá muzika a spousta jídla a pití. Do cíle k Centru Šlovice na společné focení dorazili
jen ti nejzdatnější. Fotografie z masopustu jsou zveřejněny na facebookové stránce obce Šlovice
a na stránkách města Dobřany v sekci fotogalerie.
Jana Hájková

Rybáři

Blíží se konec února, mrazy stále nikde
a teploty spíše jarní. Úspěch v lednu mě navnadil, a tak jsem hned 1. února přemluvil
syna, aby mě dovezl k řece. Ale když jsme
tam přijeli, foukal docela silný vítr. Až jsem
váhal, jestli nemám jít raději na proutky. Ale
potom jsem se rozhodl. Když už jsem tady, tak
nahodím. Brčka kupodivu i přes vítr a vlnky
pěkně panáčkovala na místě, ale nic se nedělo. Vytáhl jsem lehčí prut, posunul brčko tak
o půl metru dolů a zkoušel to na plavačku. Ale
také nic. Tak jsem nechal udici splavat a položil prut do vidličky. Kolem proletěl ledňáček.
Podíval jsem se za ním, a když jsem se otočil
zpátky, brčko jsem neviděl. Pro jistotu jsem
zasekl a hele – je tam ryba. Byl to šupináč
42 cm. Po nějaké chvíli se mi zdálo, jako by se
splávek na druhém prutu pomaličku pohyboval. V těch vlnách jsem si ale nebyl jistý. Raději
jsem znovu zasekl a byl tam další kapr, 43 cm.
Právě se vrátil syn, kterého vítr odradil od
lovu, a šel mi radši nastříhat ty proutky. Navrhl jsem mu, aby to také zkusil na moje pruty,
ještě jsem je nestačil sbalit. Měl dva záběry,
které nestihl, a na třetí chytil také kapra, ale
těsně pod míru. Již se začalo šeřit, ochladilo
se, a tak jsme sbalili náčiní a jeli domů. Další
dny foukal většinou silný vítr, který dosahoval
několikrát i síly vichřice, a protože mezi tím
občas i pěkně pršelo, již jsem se k vodě nedostal. Ale prý brali kapři na přehradě, takže
museli brát i na řece.
Začátkem února se konala brigáda na
opravě hráze Horní Kotynky. Nejvíc práce ale
zabrala příprava rybářského bálu, který se
uskutečnil v pátek 21. 2. Již při schůzi v lednu byla většina lístků rozebrána a následně
bylo vyprodáno úplně, takže bylo zbytečné
vyvěšovat plakáty. Já jsem se nemohl zúčastnit, ale z doslechu se bál vydařil a všichni byli
spokojeni.
Nyní nás čeká výroční členská schůze, která se bude konat v sobotu 14. 3. od 14 hod.
v zasedací místnosti hasičárny. Na programu
bude hodnocení loňského roku a seznámení
s plánem činnosti na r. 2020. Členové se mohou dotazovat na to, co je zajímá, a vznášet
připomínky a návrhy k činnosti organizace.
Bude také řešeno neodevzdání úlovkových
lístků.
Termíny výdeje povolenek budou ještě v so
21. 3. a 22. 4. od 9:00 do 11:00.
Vladislav Šefl
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Ze života včel
První článek ze života včel byl poněkud
pesimistický, ale vzbudil ve mně pocit, že je
třeba pootevřít dveře Vám, čtenářům Dobřanských listů, do světa pilného společenstva,
v němž každý jedinec přispívá k fungování
včelstva jako superorganismu, provést Vás
činností včelaře v průběhu roku a představit
vedlejší včelí produkty.
Včelařův rok začal již v květnu a červnu
roku minulého, kdy včelaři zakládají nová
včelstva, tzv. oddělky, které přes léto zesílí
v plnohodnotná včelstva, připravená k zazimování, přečkání zimy ve svém úlu.
Na jaře otvírá příroda svou bohatou náruč,
začínají kvést lísky, vrby, podběl a další pylodárné a nektarodárné rostliny. Včely jsou
zcela závislé na kvetoucích rostlinách. Ty však
nejsou jednostranně vykořisťované, ba naopak, kvetoucí rostliny a včely si navzájem pomáhají k rozmnožování. Včela je jedním z opylovačů, který pyl nejen přenáší, ale i cíleně
sbírá. Včely přelétají z květu na květ, přenášejí
na svém těle pylová zrna, samčí pohlavní buňky rostlin, důležité pro tvorbu plodů a semen.
Květy rostlin se předhánějí v nabídce pestrosti a rozmanitosti. Každý květ nabízí včelám
pyl a nektar, sladkou šťávu, lákadlo a zásobárnu energie potřebné k přelétávání z květu
na květ. Včely vyhledávají zejména na jaře,

v době mohutného plodování, bohaté zdroje
pro svůj rozvoj. Včely jsou věrné květu, a dokud je snůška nektaru dobrá, věnují se sběru
z jednoho zdroje. Jen včely jsou věrné květu,
právě pro tuto vlastnost jsou tak důležitým
opylovačem. Z pohledu zemědělské výroby je
role včel naprosto nezastupitelná.
Opylování a sbírání pylu obstarávají včely
létavky. Pylová zrna zvlhčují výměšky slinných
žláz a nektarem. Pomocí kartáčků na předních
nohou stírají ze svého chlupatého těla pylová
zrna a ukládají je do pylových košíčků na třetím páru nohou. Takto nasbíraný rouskový pyl
včely přenášejí do úlu. Část pylu ihned zkonzumují a část uloží do buněk v plástu. Donesené rousky obohatí o své žláznaté výměšky
a následně pyl vrství, zalévají medem a hlavou
zatlačují do buněk v plástu. Když jsou buňky
ze tří čtvrtin plné, včely povrch uhladí a zalepí medem, aby mohly probíhat enzymatické
a jiné procesy a původní pyl se tak měnil na pyl
plástový, který je mnohem trvanlivější a lépe
stravitelný. Včely sbírají pyl pro svůj životadárný vývoj, je pro ně hlavním zdrojem bílkovin.
Pyl potřebují na přípravu krmné kašičky pro
plod a královnu, na zabezpečení činnosti voskových žláz a regeneraci opotřebovaných buněk veškerých včel ve včelstvu. Sbíráním pylových zrn si včely doplňují svou úlovou lékárnu.

Léčivé byliny nabízejí pyl různých chutí, barvy
a chemického složení. Pyl je jedním z vedlejších produktů včelaření. Lidé mohou využívat
pyl stejně jako včely: zdroj bílkovin, vitamínů
a minerálů, antibiotický a imunostimulační
účinek. Pozitivně pomáhá při rekonvalescenci, proti tělesné a nervové slabosti, snížené
vitalitě a únavě. Taktéž prospívá cévám, kůži,
vlasům a nehtům. Včela sbírající pyl přinese
s sebou do úlu na obou nohou asi 15 mg. Včelstvo nasbírá za rok asi 20-30 kg pylu. Pro toto
množství je třeba asi 1-2 miliony výletů.
Naše město a okolí může dodávat včelám
pestrou a bohatou paletu květů. Na zahradách,
v parcích a volných prostranstvích ve městě
a jeho okolí mohou mít včely, čmeláci, motýli
a další užitečný, a často také ohrožený hmyz
celoroční přísun potravy. Včel a dalších hmyzích opylovačů neustále ubývá. Při správné
skladbě kvetoucích rostlin a květin vzniknou
ekologicky vyvážené plochy, kam budou za
pylem a nektarem létat nejen včely. Tyto zdroje může zakládat a udržovat kdokoliv z nás.
Jednou, po rekultivaci Šlovičáku a skládky na
Vysoké, by se proměnily haldy v zelené a rozkvetlé, potravu poskytující nejen pro hmyz, ale
i další zástupce živočišné říše, aby se v Dobřanech a okolí žilo dobře nejen nám, lidem.
Jan Plášil ml., člen ČSV Dobřany

tek exponátů. Republiková ocenění dostali tři
naši členové: zlatou medaili p. Zdeněk Duban,
bronzovou medaili pí Drahuše Havlová a Marie Baborová. Na příští rok plánujeme stejný
počet akcí jako loni. V diskuzi nám starosta
Bc. Sobotka ukázal prezentaci o plánech na
střelnici. Na toto téma se rozpoutala rušná
debata.
Doporučujeme Vaší pozornosti naši novou
vývěsní skříňku před Komerční bankou, kde

plánujeme vystavovat fotografie a upozornění
na akce.
Po schůzi nám Ing. Vohralík přednášel na
téma pěstování malin. Hlavní myšlenka jeho
přednášky: Maliny pěstujte jen na dva letošní
výhony u malin dvakrát plodících a na čtyři
výhony - dva letošní, dva loňské - u malin plodících na dvouletém dřevě. Jen tak můžete mít
vysoké výnosy kvalitních plodů.
Zora Richterová

Zahrádkáři

Dne 8. 2. 2020 proběhla výroční členská
schůze základní organizace ČZS Dobřany, na
níž jsme zhodnotili uplynulý rok. Naše organizace uspořádala 3 úspěšné autobusové
zájezdy, jeden s vydatnou finanční podporou
města Dobřany, 4 přednášky na zahrádkářská
témata a 5 společenských akcí, z toho jedna
byla určena dětem. Loni jsme z důvodu nedostatku jablek neměli co moštovat a museli
jsme zrušit naši tradiční výstavu pro nedosta-
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Dobřany jdou do ostrých duelů
Příprava je takřka
u konce. Je to součást
sezóny, kde se v podstatě
nic neděje, ale pracovat
musíš takřka neustále.
Mj. byl bohatě využit
celý sportovní areál pod nádražím.
Toto období hráči ale prostě nemusí. Jen
trénuješ a trénuješ. V modelových zápasech
se pak zkouší různé herní varianty a skládá
se kádr pro jarní část. Nic nového.
Naplánovaného toho bylo letos hodně,
ostatně tak jako roky předešlé. Bohatý program měli nejmenší a pochopitelně všechny
kategorie až po muže. Stihlo se toho v rámci
možností celkem dost. Krom pravidelných
tréninkových jednotek odehrály všechny klubové kategorie přípravné duely a turnaje.
V Pebal aréně se opět představily národní
výběry, které zde měly svá soustředění. V jejich rámci se pak popasovaly s dobřanskými
hokejbalisty. V polovině února si tady přípravný tábor rozbalil prvně v historii klubu
i nejprestižnější reprezentační tým, mužská
reprezentace ČR. V přátelském duelu Šneků
s výběrem ČR, který byl součástí soustředění
„nároďáku“, jsme všichni viděli, na čem musíme permanentně doslova dřít, abychom se
jako nováček extraligy mohli vůbec s elitou
měřit. Vodítko máme, kluci z kabiny motivaci také, neboť srazu české reprezentace se
zúčastnili i tři hráči TJ Snack Dobřany, Adam
Bárta, Václav Šlehofer ml. a Daniel Kovařík
ml.
Zkrátka šikulů, kteří zde vyrůstají od žákovských kategorií, je tady v kabině dost
a někteří jsou i v mládežnických výběrech ČR.
Jak s tím všichni naloží, resp. naložíme, ukáže

čas. Kluci od nás samozřejmě patřičné informace mají a musí se s nimi popasovat především z velké části sami.
Poslední přípravné duely sehrála naše juniorka a muži 22. 2. a 23. 2. v neděli.
Nejdříve v sobotu svedla boj namíchaná
sestava juniorů s týmem hráčů výběru ČR
Masters Jih.
Junioři doplněni o pár starších kluků podstoupili zkoušku se zkušeností starších hráčů. Výběr opráskaných matadorů ČR Jih náš
tým přehrál hlavně chytrostí, tedy žádná
věda. Pro naše mladé hráče to rozhodně není
ostuda, neboť letos v červnu budou tihle pardálové startovat na mistrovství světa veteránů v Českých Budějovicích.
V sestavě ČR Masters Jih by se měli objevit
i dobřanští hokejbalisté Stanislav Dušek, Václav Šlehofer st., Daniel Malý, Michal Pokorný
a Petr Kůrka. To byla taková malá odbočka...
Vůbec poslední přípravný duel odehrála
tedy 23. 2. i tentokrát namíchaná sestava Šne-

ků proti výběru ČR U16. Talentované mladíky
z ČR náš dobřanský tým sice porazil, ovšem
tohle podstatné nebylo. Zkoušeli jsme hráče
na různých postech, také jiné herní varianty
byly na programu dne. Ono to opravdu není
jednoduché ustálit sestavu, a proto zkoušíš,
měníš a mixuješ. Kluci studují, někteří mladí
hráči již pracují a v neposlední řadě nás napadla i chřipka. Také proto výše uvedené termíny namíchaná sestava, zkoušení, mixování
a tak pod.
To je asi v kostce ke konci přípravného období vše.
Nyní tedy půjde celý klub do jarních ostrých bojů. V republikové konkurenci se musíme srdnatě, nebojácně a s pokorou postavit
opravdu těžkým a velkým soupeřům. Za ty
roky sice víme, do čeho půjdeme, dalo by se
možná i říct rutina, ale bez společné, tvrdé
a náročné práce to tradičně nepůjde.  
TJ Snack Dobřany, Václav Šlehofer starší

Tabulka Extraligy mužů
1. HBC Kladno

13

11

1

1

2

4. HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice

13

9

1

1

4

2. HBC Plzeň

3. HC Kert Park Praha

5. HBC Hradec Králové 1988

14
13

13

10
10
8

3
3

1

1

0

3

4
3

5

58:24
54:36

71:34

68:38

51:31

33
28

27

27

26

6. Elba DDM Ústí nad Labem

14

9

4

2

5

54:45

25

9. SK Sudoměřice

10. TJ Snack Dobřany

13

4

12. TJ KOVO Praha

14

1

0

1

12

32:59

12

2

8

38:70

1

1

9

2

1

0

14

4

0

11. HBC Most

12

13

19:68

4

7. HbK Karviná

8. SK Hokejbal Letohrad

Společné foto TJ Snack Dobřany po zápase 22. 2. 2020 s ČR Masters Jih

12
13

7
4

0
0

0

3

5
9

38:32

40:43

26:69

21

15
12
7

Dobřany po zápase s ČR U16 23. 2. 2020
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Restartu jsou dva roky a je úspěšný!

Sportovní spolek Restart oslavil 3. 2. 2020 druhý rok své existence.
A to jen díky široké dobřanské veřejnosti, která je naší nedílnou součástí. Děkujeme všem klientům, bez Vás bychom nebyli. Poděkování patří
i městu Dobřany, díky kterému jsme získali pronájem stávajících prostor.
Město Dobřany se s námi finančně spolupodílelo na rekonstrukci, ale veškeré vybavení bylo už jen v naší režii a získali jsme jej díky našemu vedení a podpoře několika dárců, kteří nám pomohli s rekonstrukcí prostor.
Celkem má R.S.T. - zapsaný spolek dnes 627 pravidelně navštěvujících
osob. Od otevření centra proběhlo v roce 2018  9 620 hodin lekcí, v roce
2019 to bylo 10 818 hodin. Dohromady se jedná o 20 438 hodin za necelých 23 měsíců. Je skvělé, že začíná vaše poptávka převyšovat naši nabídku. Není však možné, vzhledem k omezené prostorové kapacitě, tento
zájem uspokojit. Jsme například rádi, že můžeme v našem zařízení zcela
zdarma při pravidelných hodinách pohybu hostit děti ze Základní školy.
Jsme velmi rádi, že nám město   Dobřany nabídlo pronájem druhé
části námi používané budovy. O tuto část máme bezesporu obrovský

zájem, potřebuje však alespoň základní rekonstrukci. Požádali jsme
tedy město Dobřany jako vlastníka těchto prostor o zajištění financování oprav. Je nutné připomenout, že jsme zapsaný spolek, tedy nezisková organizace. Nicméně z hlediska ekonomického naše centrum
bylo doposud schopno hradit všechny závazky včetně nájmu, vyplývajícího z nájemní smlouvy s vlastníkem, městem Dobřany. Prostředky,
které nám zbývají, obratem investujeme do oprav a provozu zařízení,
pomůcek potřebných pro kvalitní naplnění všech lekcí a kurzů. Nedostačují však na úhradu vstupní investice výše uvedené. Ta je pro nás
nedostupná.
Věříme a budeme vděčni kvůli Vám, když naše město nás podpoří,
protože město Dobřany sportovní aktivity podporovalo a podporuje.
Minimálně pravidelně navštěvující osoby (z nichž nemalá část jsou děti
a senioři) a další čekající si to určitě zaslouží. Jako spolek předem moc
děkujeme!!!!!
Lucie Preisová

Závody automobilů do vrchu
POŘÁDÁ V SOBOTU 22. BŘEZNA

Spolupořadatelem této akce je
Opět po roce vám přinášíme shrnutí sezóny 2019 teamu VR6 Motorsport v českém mistrovství závodů automobilů do vrchu Edda Cup,
který jsme i přes přislíbené sponzorské dary absolvovali jen z vlastní
kapsy. Z toho důvodu jsme mohli odjet pouze tři podniky: Domácí závod na kdyňském Korábu, kde jsme skončili na 8. místě, následoval závod v pražské Zbraslavi a karlovarském Bečově. Na obou závodech jsme
obsadili 2. místo. Přestože sezóna nezačala valně z důvodu nedostatku
financí, hodnotíme ji pozitivně - dva poháry jsou doma.
Za team VR6 Motorsport Petr Vaněk a František Pecl
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Fotbalové utkání U16 – chlapci

ČR – Ukrajina
26. 3. 2020 od 15.00 hodin
Fotbalový areál Dobřany

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
3. března
Z Lovčic do Žinkov
Odjedeme vlakem z Dobřan
v 5.54, z Plzně v 5.40 hod. do
Klatov. Busem z Klatov v 6.40 do Plánice,
odtud odjezd v 7.20 do Lovčic. Dále jdeme
podle TZ do Žinkov, odkud odjedeme busem
ve 13.28 do Plzně a pak ve 14.40 do Dobřan.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. března
Nová Hospoda – Valcha – Nová Ves – Dobřany
Odjedeme busem z Dobřan od čerp. st. v 7.17
do Plzně-Bory, zde v 7.32 (Soběkury v 6.59,
Chlumčany 7.09, Dobřany - Přeštická 7.15).
Z Bor odjedeme MHD na Novou Hospodu. Půjdeme po TZ přes Valchu a N. Ves do Dobřan.
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jirka Nový.

10. března
Ze Ždírce do Letin
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.23 do Plzně
a odtud v 8.08 do Ždírce. Z žel.stanice jdeme
po cyklo č. 2148 – Myť – turist. přístřešek
„Pod Bukovou horou“ – Měcholupy – Jarov,
přejdeme na červenou TZ, dále „Kopaniny
rozcestí“, Částkov – Kopaniny – Lázně Letiny.
Zpět odjezd busem v 14.02 do Přeštic, odtud
vlakem v 15.22 do Dobřan a Plzně. Délka trasy
13-14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

14. března
Z Ejpovic do Starého Plzence
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.06 do Plzně.
Z Plzně v 8.41 do Ejpovic. Půjdeme po žluté TZ
kolem Jandovy skály, mohylového pohřebiště,
rotundy sv. Petra a Pavla do St. Plzence. Zpět
vlakem v 15.36 do Plzně, do Dobřan v 16.20.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

17. března
Z Liblína do Kralovic
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6.06 do Plzně.
Z Plzně busem z terminálu HN v 6.30 do Liblína. Odtud jdeme po modré TZ k rozcest.
„Záhoří“ – cyklo – „Nad Bučkem“ dále po žluté
TZ -  Buček – Doubí – Kralovice. Zpět busem
z Kralovic ve 14.20, 14.50 do Plzně /15.20,
15.50/ dále do Dobřan v 15.20, nebo v 15.40.
Délka trasy 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. března
Košutka – Krkavec – Třemošná
Odjedeme busem z Dobřan čerp. st. v 7.17
do Plzně-Bory, zde v 7.32 (Soběkury v 6.59,
Chlumčany 7.09, Dobřany, Přeštická 7.15).
Z Bor odjedeme MHD na konečnou tramvaje
č. 4 – Košutka. Půjdeme po TZ přes rozhlednu

Únorové pochody
Krkavec do Třemošné. Zpět vlakem v 13.25
do Plzně a do Dobřan ve 13.40. Délka trasy
12 km. Vedoucí Jirka Nový.

24. března
Z žel. stanice Všenice do Chrástu
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6.23 do Plzně.
Z Plzně v 7.13 do Všenic.  Z žel. stanice jdeme
do Všenic, odtud po zelené TZ k rozcestníku
„Korečnický mlýn“, dále po červené TZ k rozcestníku „Sedlecko-Smědčice“, dále po cyklo
č. 2153 „NS Chrást“ do Chrástu. Zpět busem
ve 14.17 do Plzně - terminál hl. nádraží.   Do
Dobřan v 14.40, (15.20.) Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
28. března
Strahov – Krasíkov – Čeliv – Konstantinovy
Lázně
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6.06 do Plzně,
zde v 6.19. Z Plzně v 6.45 do Strahova. Půjdeme po TZ přes Krasíkov, Čeliv do Konst. Lázní.
Zpět vlakem v 14.06 do Plzně. Dále z Plzně do
Dobřan v 15.40. Délka trasy 13 km. Vedoucí
Jirka Nový.

31. března
Abertamskými skalami
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5.23 do Plzně.
V 5.50 z term. HN Plzeň busem do Karl. Varů.
Z KV v 8.55 do Abertam a dále do osady Pernink – Dračí skála – Bílá skála – Trousnická
skála a okolí. Odjezd zpět ze zastávky Merklín
-Pstruží v 15.17 do KV. Odtud v 16.35 do Plzně
a vlakem do Dobřan v 18.40. Délka trasy 1213 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
4. dubna
Úklid lesa – brigáda
Místo a čas srazu bude včas upřesněno.

7. dubna
Blatno – Petrohradské skály – Jesenice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5.23 do Plzně
a odtud v 6.04 do Blatna u Jesenice. Z žel. stanice půjdeme po červené TZ do Stebna, odtud
pokračujeme k rozcestníku „Petrohrad pod
zříceninou“, přejdeme na „NS Jesenicko“ – zelená TZ – Petrohradské skály, dále po žluté TZ
do Jesenice. Zpět vlakem ve 14.32 do Blatna,
odtud ve 14.45 do Plzně a v 16.20 do Dobřan.
Délka trasy 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme, za každého počasí.
Případné změny najdete ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.

Trasu pochodu volíme tak, abychom pokud možno poznali zajímavá místa, kterými naše trasa vede. Pochod ze Štipoklas do
Nečtin takovým zajímavým místem vede.
Vycházíme ze Štipoklas cestou vedoucí
převážně lesem a asi po pěti kilometrech
přicházíme do míst, kde se kdysi nalézala
osada „Umíř“. Přicházíme na dnes již lesní
mýtinu - bývalou osadu Umíř. Z celé osady
se zachovala kaplička spolu se základy sklepů a hospodářských stavení. Procházejíce
těmito místy jsme obklopeni zvláštní atmosférou, mnohdy na nás působí stísněnými
pocity. Zvláště nás zaujaly zbytky dvou studní, při pohledu do jejich nitra na nás padá
nostalgie, přemýšlíme o tom, jak tu lidé kdysi žili.

Za zmínku dále stojí návštěva a prohlídka bývalého prvorepublikového opevnění,
tzv. řopík. Po prohlídce těchto míst nás další
cesta přivádí do Nečtin na hrad. Vydáváme
se k nedaleké kapli, kterou si prohlédneme,
poté scházíme do samotných Nečtin. Jdeme
cestou vedoucí lesem, lemovanou sochami,
převážně andělů. Přicházíme na náměstí,
v místním pohostinství „dobře – chutně“
poobědváme a poté odjíždíme busem domů.
Dalším pochodem je výšlap kolem boleveckých rybníků. Z konečné stanice MHD
Košutka se vydáme po cestě vedoucí kolem
Šídlovského a Kamenného rybníka, přetneme silnici a pokračujeme kolem Seneckého
rybníka a Košináře a již je před námi Malý
Bolevecký rybník. Přejdeme po hrázi, míjíme pláž „Ostende“ a pokračujeme kolem
Velkého Boleveckého rybníka. V nedalekém
pohostinství se zastavujeme na oběd, poté
odjíždíme busem do Plzně a následně odjíždíme domů.
Závěrem: Ačkoliv ne vždy je ideální počasí, nás to neodradí. Příroda je krásná za
každého počasí. Řídíme se heslem „ať nám
to šlape“.
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Napsali jste nám / Společenská rubrika

Stodská nemocnice má nové ordinace a rehabilitaci
Stodská nemocnice zprovoznila přístavbu
ambulantního traktu nemocnice a rekonstruované prostory rehabilitačního oddělení. Přístavba je další z etap postupné modernizace
nemocnice, která začala v roce 2014 a bude
pokračovat i v dalších letech. „Přístavba má
dvě podlaží. Ve spodním se rozšířilo a zároveň
zmodernizovalo rehabilitační oddělení a vznikly tři ordinace s čekárnami. Do nich se v nejbližších dnech přestěhují dětský praktický lékař
a neurologická a rehabilitační ambulance. Do
horního patra přístavby se pak přesune celý
provoz gastroenterologie,“ popisuje využití nových prostor ředitel nemocnice Alan Sutnar.
Změny ocení především pacienti. V ambulancích, čekárnách i na rehabilitačním od-

dělení je čeká větší komfort, více soukromí
a efektivnější léčba. Například čekárny byly
dosud na úzké chodbě nemocnice. Nyní jsou
prostornější a nejsou průchozí. A na rehabilitaci je nové přístrojové vybavení poskytující
širší škálu procedur. Na rehabilitačním oddělení také dříve využívali tři větší tělocvičny,
kde byli pacienti odděleni posuvnou zástěnou.
„Nyní máme k dispozici pět tělocvičen, kde bude
každý pacient v jedné místnosti pouze s terapeutem, což umožňuje větší soukromí pro pacienta a individuálnější péči. A zlepšily se i prostory
šaten a sociální zařízení,“ říká primářka rehabilitačního oddělení Ludmila Wabneggerová.
Oceňuje i přesunutí rehabilitační ambulance
k rehabilitačnímu oddělení. „Pacienti ani per-

sonál už nebudou muset komplikovaně přecházet z jednoho pracoviště na druhé,“ dodává.
Ambulance a gastroenterologie dosud působily v lůžkovém traktu nemocnice. Tyto
prostory začne už letos nemocnice přestavovat na novou lůžkovou stanici oddělení
následné péče. „Oddělení dosud působí ve
stísněných podmínkách. Aby uspokojilo vysokou poptávku po tomto typu péče, jsou některé
pokoje i vícelůžkové. Chceme ale, aby pacienti
měli větší prostor a standardní kapacita pokojů byla tři lůžka,“ vysvětluje další z přínosů
přemístění ambulancí šéf nemocnic Plzeňského kraje Marek Kýhos. Stavební úpravy vyšly
na 20 milionů korun. Prostředky poskytl Plzeňský kraj.

Reakce na článek pana Josefa Havlíčka

Poděkování

Přijde mi dost silné kafe ptát se a osočovat někoho, proč mlčel za doby vlády Marie Terezie,
nebo těsně po válce, kdy se stavělo letiště. Pan Havlíček bude asi hodně slabý v matematice. Kolik
by těm lidem, co je napadá, muselo asi být? A ti, co jim je míň, musí podle něj mlčet?  Ale to je na
omylu. Právě oni, ti mladší se k tomu musí vyjádřit. Protože oni zde budou žít ještě několik desítek let.  Pan Havlíček měl něčemu zamezovat, když sem dorazili Sověti v roce 68.
Všiml jste si vůbec, že už nejsou u moci komunisti? Ti zamezovali ve vyjadřování opačných
názorů.
Nepořádek okolo silnic vadí všem normálním lidem, co nejsou prasata a nevyhazují „bordel“
z auta, i když mají na každém rohu kontejner.
A nakonec k našim olympijským medailistům. Jsem toho názoru, že město, jako jsou Dobřany,
do sportu dává dost. Nové fotbalové hřiště, hokejbalová hala, atletický stadion a nyní sokolovna.
Nejde se zavděčit všem.
S pozdravem Milan Skřivan

Děkuji všem, kteří se podíleli na nalezení
a vrácení klíčů ztracených v únoru 2020 v restauraci Cinema Bowling v Dobřanech.
Helena Lupačová

Poděkování
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat
PČR Dobřany za vyřešení krádeže vánočního
soba.
S díky Hana Václavova

Vítání občánků
Dne 01.02.2020 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci města:

Marie Beníšková, Dorota Buriánová, Matyáš Miča, Viktor Nepasický, Anna
Rottová, Jan Smetana, Zuzana Synáčová, Dominik Uzel, Petr Vacek
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Viktorie Čúliková, Emma Fořt, Melissa Kunclová, Natálie Kynzlová, Vojtěch
Skuhra, Petr Stulík, Matěj Takáč

Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 4. 3. 2020 uplynuly 4 roky,
co nás navždy opustila milovaná maminka,

20. března 2020 uplyne
1 rok od úmrtí

Dne 19. 3. 2020 uplyne 1 rok,
co nás opustila naše drahá maminka,
babička, švagrová a teta,

paní Jaroslava Jíchová.

pana Jaroslava Fraňka.

paní Jiřina Šindelářová.

Stále vzpomínáme a děkujeme všem
za vzpomínku.

Za vzpomínku
děkuje manželka s rodinou.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

1. dubna 2020 uplyne 20 let od úmrtí

14. března 2019 tomu bude 2 roky,
co navždy odešla naše maminka

Dne 31. března by oslavil
své 41. narozeniny

paní Marie Lejskové.

Marie Zavadilová,
která by 10. února oslavila 90. narozeniny.

pan Josef Novák.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Rodina Lejskova

Vzpomínka
Dne 7. 3. 2020 uplynul smutný
a bolestivý rok, co nás navždy opustil
dlouholetý zahrádkář a vášnivý rybář,

Moc děkujeme za její lásku a obětavost.
Prosím, vzpomeňte s námi. Děti s rodinami.

Poděkování

Všem přátelům a známým, kteří vyjádřili upřímnou soustrast při skonu mého manžela LUMÍRA
KOSNARA jak osobně, tak písemně z celého srdce děkuji. V této pro mne nesnadné situaci mne potěšilo, jak byl můj milovaný manžel oblíbený a kolik lidí na něho bude s úctou a láskou vzpomínat.
Děkuji všem.
Iva Kosnarová

Řádková inzerce
pan Jaroslav Němeček.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
syn Jaroslav, dcera Dana s rodinami,
bratři Jiří a Josef s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Vzpomíná Filípek, Andrea, Jarda
a ostatní přátelé.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.


ANGLIČTINA – Individ. i skupinov.
výuka, tel. 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net


ÚČETNICTVÍ: vedení účetnictví -

fyzické osoby i právnické organizace
včetně mezd. Tel.: 606 609 720

PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
BŘEZEN 2020
čt 5. 3.

14 – 17

po 16. 3.

14 – 17

pá 13. 3.

14 – 17

st 25. 3.

9 – 12

út 10. 3.

14 – 17

čt 19. 3.

14 – 17

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

www.dobrany.cz
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Z okolí

Běžecký pohár na území
Mikroregionu Radbuza
Pro tento rok se mikroregion zaměřil i na podporu
sportu ve svém území. Ve spolupráci s BKV Holýšov
a MAS Radbuza, z. s., vznikla akce s názvem Běžecký
pohár. Několik lokálních běhů, které se konaly samostatně kolem řeky
Radbuzy, se tak spojí do běžeckého poháru pod hlavičkou Mikroregionu Radbuza. První z nich bude zahájen už 8. 3. 2020 v Dobřanech,
konkrétně se bude jednat o Běh Martinskou stěnou. Celá akce bude
zakončena Během zimního slunovratu v Chotěšově dne 12. 12. 2020,
kde proběhne i slavnostní vyhlášení vítězů celého poháru. Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.mikroregion-radbuza.cz.

Běh a chůze kolem vstišských rybníků
Datum:

15. března 2020 (neděle) od 9.00 hod.

Místo:

Fotbalové hřiště TJ Družstevník Vstiš

Pořadatelé:

Obec Vstiš, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš

Podmínky účasti:

Mládež do 10 let včetně se může zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 15
let. Běžci i chodci startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášky:

Od 9.00 hod. na fotbalovém stadionu TJ Družstevník Vstiš

Startovné:

20 Kč

Šatny:

Provizorní šatna bude v hospodě Na Bayerce.

Občerstvení:

Dobrý čaj a sušenka pro každého v cíli

Trať:

Je společná pro všechny. Start je na hrázi Kastlova rybníka. Dále podél
Kastlova a Nového vstišského rybníka, přes Slepičí vrch, dolů k Dnešickému
potoku, nahoru korytem vyschlého potůčku a dubovou alejí na fotbalový
stadion do cíle. Délka cca 5 000 m.
Je na Vás, zda zvolíte běh, chůzi či budete kombinovat oba způsoby přesunu.

Ceny:

Budou.

Časový pořad:

Start všech kategorií bude v 10.00 hod. na hrázi Kastlova rybníka.

Vyhlášení výsledků:

Proběhne, až se poslední chodec (chodci) ve zdraví vrátí a občerství.

Za pořadatele srdečně zve Zdeněk Zajíc

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
KMD ŠLOVICE 2020
3. 8. – 7. 8. 2020

OD 8:00 DO 16:00 HOD.

10. 8. - 14. 8. 2020

OD 8:00 DO 16:00 HOD.

Tento tábor je určen pro děti, které rády sportují nebo je baví
tvoření všeho druhu. Na našem táboře vyzkouší různé druhy sportu,
jako je střelba z luku, praku, kinball, ﬂorbal a další. Během tábora
si děti vyrobí několik výrobků např. záložku do knížky,
lapač snů nebo si nabatikují vlastní tričko. Poslední den bude
závěrečná bojovka, cesta za pokladem a od 16:30 možnost
posezení u ohně a opékaní vuřtů pro rodiče s dětmi.

P
M
A
C
R
O
I
SEN

BONĚTICE
23. 8. – 30. 8. 2020

CENA
4 190 KČ VLAJKA VZHŮRU LETÍ
CESTA ZA ZTRACENÝM JEŽKEM V KLECI

S nostalgií vzpomínáte na táborový oheň? Pamatujete si táborová přátelství?
Myslíte si, že nic z toho se už nedá zažít znovu? Ale dá!
V Boněticích pořádáme tábory pro seniory. Budeme
se moci prohánět po lese, ale můžete si s námi
uplést košík, nebo si nabatikovat tričko

VĚK: 6 - 15 LET
CENA: 2 500 Kč
KAPACITA: 30 DĚTÍ

a vyzkoušet další táborové dovednosti
Vrátíte se do doby svého mládí
a na našem „retro táboře“ si připomenete
dobu svého mládí a bez ohledu na svůj
pokročilý věk můžete salutovat v pionýrském
šátku stoupající vlajce.
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Hledáme zaměstnance na volnou pozici
ve strojírenském odvětví:

• Skladník – sklad materiálu
Nabízíme:
• 5 týdnů dovolené
• rodinná atmosféra a individuální přístup
• stravenky ve výši 120 Kč/den
• příspěvek na dopravu 2,5 Kč/km
• příspěvek na pojištění
• 13. plat a poukázky Flexipass
• zázemí silné zahraniční společnosti
• moderní pracovní prostředí
Kontakt:
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 511

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

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.

www.dobrany.cz

|
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
SNĚŽNÝ KLUK
3. 3. v 16:00

V SÍTI
8. 3. v 18:00

MAĎARSKÉ LIDOVÉ POHÁDKY
22. 3. v 15:00

USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing,
režie: Jill Culton, Todd Wilderman
Jestli chcete zažít parádní dobrodružství, běžte
se podívat na střechu vašeho domu. Možná se tam
skrývá ztracený a vyděšený yetti, který neví, kudy se
vrátit k rodičům.
Vstupné: 80 Kč

ČR, dokument, 100 min, 15+, režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů
chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili.
Vstupné: 100 Kč

Maďarsko, animovaný, 28 min, dabing, zdarma
4 epizody z cyklu Maďarské lidové pohádky: Král
Kacor, Liška žádající o nocleh, Tlačenka, Kmotr lišák.
Autorem animovaných filmů je Marcell Jankovics.
Vstupné: zdarma

ZLOBA: KRÁLOVNA VŠEHO ZLÉHO
4. 3. v 16:00
USA, fantasy/rodinný, 118 min, přístupný, dabing,
režie: Joachim Rønning
Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije na čarovných Blatech a její kmotřenka Růženka dospívá.
Jejich vzájemný vztah rozkvetl a zkošatěl. Nicméně
nenávist mezi lidmi a kouzelnými bytostmi nezmizela.
Vstupné: 80 Kč

ŠPIÓNI V PŘEVLEKU
5. 3. v 16:00
USA, animovaný, 102 min, přístupný, dabing,
režie: Troy Quane, Nick Bruno
Když nejlepší špión hledá dokonalé maskování,
může narazit na určité potíže. Zejména, pokud jej dostane do parády geniální vynálezce, který ho promění v dokonale nenápadného tvora... v holuba.
Vstupné: 80 Kč

BÍDNÍCI
5. 3. ve 20:00
Francie, drama/krimi, 102 min, 12+, titulky,
režie: Ladj Ly
Stéphane se nedávno připojil ke zvláštní kriminální
jednotce na předměstí Paříže. Spolu se svými zkušenými kolegy Chrisem a Gwadou rychle postřehne
zvyšující se napětí mezi sousedními gangy. Když se
v průběhu zatýkání ocitne tým v úzkých, dron jednoho z gangů je připraven zachytit každý jejich pohyb...
Vstupné: 110 Kč

NEVIDITELNÝ
6. 3. ve 20:00
USA, thriller, 124 min, 15+, titulky,
režie: Leigh Whannell
„Už mě nikdy neuvidíš. A bude tě to bolet.“ Zlověstný
vzkaz bývalého přítele by se dal interpretovat různě.
Jenže ten pravý význam je děsivý a nepředstavitelný.
Vstupné: 130 Kč

FRČÍME
8. 3. v 15:00
USA, animovaný, 112 min, přístupný, dabing,
režie: Dan Scanlon
Snímek nás zavede do světa fantazie, ve kterém se
představí dva elfští teenageři, kteří se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo
aspoň kousek toho magického.
Vstupné: 120 Kč
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DUBNIČKA LAHODA REVIVAL KABARET
13. 3. v 19:00
Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale
mizející tradici spojení vtipných písniček a scének
vlastním originálním způsobem.
Vstupné: 199 Kč

FRČÍME
14. 3. v 17:00

15. 3. v 15:00

USA, animovaný, 112 min, přístupný, dabing,
režie: Dan Scanlon

3BOBULE
14. 3. ve 20:00

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
22. 3. v 18:00
ČR, pohádka, 100 min, přístupný, režie: Petr Kubík
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné
kletby, kteru na ni uvrhla čarodějnice Murien. Aby zachránila své království i sebe samotnou, musí v sobě
nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou
provždy postavit.
Vstupné: 120 Kč

EMMA.
26. 3. ve 20:00
VB, romantická komedie, 132 min, přístupný, dabing,
režie: Autumn de Wilde
Adaptace nesmrtelné romantické klasiky Jane Austenové o dívce, která si tak dlouho zahrávala s city
jiných lidí, až sama onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.
Vstupné: 120 Kč

15. 3. v 18:00

ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie: Martin Kopp
Po mnoha sklizních... Honza (Kryštof Hádek) a Klára
(Tereza Ramba) se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momentálně
žijí odděleně. Nastává rozhodující čas vinařského
roku – vinobraní. Honza se za dramatických okolností po letech setkává s Jirkou (Lukáš Langmajer). Ten
se nadšeně hrne do návštěvy Moravy, aby pomohl
se sklizní, které vůbec nerozumí. Zatají přitom Honzovi, že svého pubertálního syna Kubu, který cestuje
s nimi, unesl, a k tomu utíká před dluhy, které stihl
nasekat za dobu, co se neviděli. Honza s Klárou mají
sami problémů nad hlavu. Vedle manželství řeší, jak
pomoci krachujícímu vinařství a zamezit krádežím
ve vinicích. Klára navíc bojuje s úklady zaměstnance
Humpla a předsudky okolí, které nevěří, že coby žena
může dělat kvalitní víno a překročit stín svého otce.
Vstupné: 130 Kč

ŠPATNÉ BÁSNĚ
19. 3. ve 20:00
Maďarsko, komedie/drama, 96 min, 12+, titulky,
režie: Gábor Reisz
Třiatřicetiletý Tamás Merthner prožívá osobní krizi.
Na výletě v Paříži se s ním rozchází přítelkyně Anna.
Tamás se snaží přijít na to, zda láska skutečně existuje jen tehdy, když ji ztratíme.
Vstupné: 50 Kč

3BOBULE
20. 3. ve 20:00
ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie: Martin Kopp

TICHÉ MÍSTO: ČÁST II
27. 3. ve 20:00
USA, thriller/horor, 98 min, 12+, titulky,
režie: John Krasinski
Přežijete, jen když budete potichu. Díky respektování
jednoduchého, ale životně důležitého pravidla dokázali Abbottovi (skoro všichni) přežít Tiché místo I.
Pokračování jim do cesty postaví nové, mnohem náročnější výzvy.
Vstupné: 130 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA: ZTRACENÝ POKLAD
28. 3. v 17:00
29. 3. v 15:00
USA, animovaný, 111 min, přístupný, dabing,
režie: Richard Finn, Tim Maltby
Roztržitý lední medvěd Norm vydává z pohodlí domova kolem světa na velké dobrodružství. Po svém
boku má chlupaté kámoše lumíky a společně se pokusí vrátit starobylý ztracený poklad tam, kam patří.
Vstupné: 120 Kč

ŠARLATÁN
28. 3. ve 20:00

29. 3. v 18:00

ČR/Irsko/Polsko/Slovensko, životopisný/drama,
118 min, 12+, režie: Agnieszka Holland
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana
Mikoláška (Ivan Trojan, Josef Trojan), na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou
o pomoc statisíce lidí ze všech společenských vrstev
včetně nejvýznamnějších osobností politického i kulturního života.
Vstupné: 130 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

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

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

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

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

pro podniky a objednané

pro pracující a objednané
pro objednané

pro podniky a objednané
pro objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

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

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

náběry
ordinace

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Petr Bureš

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

MUDr. Petr Krčál

pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

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

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch

tel.: 730 778 658
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 15:00
úterý
8:00 – 18:00
středa, čtvrtek 8:00 – 15:00
pátek
7:00 – 11:00

Odběry krve

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

12:00 - 16:00

Mgr. Michaela Hrubešová

Gynekologie

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

7:00 - 11:00
7:00 - 10:30

Ambulance klinické logopedie

Kožní ordinace

Diabetologická ambulance
Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
7:30 – 14:30

čtvrtek
pátek

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

Školní 33, tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí
12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00
12:00 - 18:00
středa
12:00 - 14:00

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

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15 12:00 – 17:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15 12:00 – 14:30
pátek
8:00 – 11:15 12:00 – 13:00

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. 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. Typografie: Kalous & Skřivan.
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Registrováno: MK ČR E12353. Periodický tisk
územního samosprávného celku.

MAĎARSKÉ DNY NA POČEST NORBERTA ORMAIHO
PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝROČÍ MAĎARSKÉ REVOLUCE A BOJE ZA SVOBODU 1848–1849

DOBŘANY 2020
16.-20. března 2020
TÝDEN MAĎARSKÉ GASTRONOMIE
Jídelna základní školy v Dobřanech
Třída 1. máje, Dobřany
V průběhu celého týdne budou mít žáci možnost ochutnat jídla typická pro maďarskou kuchyni.

19. března 2020
20:00 ŠPATNÉ VERŠE
Kino Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany
filmová projekce
Režie: Gábor Reisz, 2018, 96 min
původním znění s českými titulky

22. března 2020
11:00 KLADENÍ VĚNCŮ U PAMĚTNÍ DESKY NORBERTA ORMAIHO
Náměstí T.G.M. č.p. 112, Dobřany
Dobřanský rodák Norbert (Auffenberg) Ormai, plukovník armády maďarské
revoluce a boje za svobodu 1848–1849,
byl po pádu revoluce v roce 1849 prvním popraveným mučedníkem.

12:00 PREZENTACE MAĎARSKÉ KUCHYNĚ
Jídelna základní školy v Dobřanech
Třída 1. máje, Dobřany
Zájemci mohou okusit speciality maďarké kuchyně, které pro ně připravil
profesionální kuchař. Podávat se bude fazolový guláš a jablečný koláč.

15:00 SPOLEČNÉ ČESKO-MAĎARSKÉ FOLKLORNÍ VYSTOUPENÍ
Sál vědeckotechnického parku Comtes FHT
Průmyslová 995, Dobřany
Maďarská folklorní kapela Huzavonó vystoupí společně
s žáky ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech.
Po koncertu bude následovat tančírna s výukou maďarských lidových tanců.

15:00 MAĎARSKÉ LIDOVÉ POHÁDKY
Kino Káčko, Sokolovská 1011, Dobřany
filmová projekce
Pásmo animovaných maďarských filmů v českém znění.

