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Tak jsme dle sčítání největší na okrese
V minulém sčítání lidu měly Dobřany 6 769 

obyvatel, Přeštice 7 226. To bylo v roce 2011. 
Ale k 1. 1. 2012 uváděli statistici u Dobřan již 
jen 6 107, takže se někam podělo 662 lidí, 
kdežto Přešticům zmizelo jen 63 občanů.

V sčítání 2021 již mají Dobřany 6 971 oby-
vatel a Přeštice 6 591, uvidíme, jaká kouzla 
předvedou statistici, ale i tak je patrná změna 
v pořadí. Finální počet obyvatel je velice důle-
žitý pro další rozvoj města, kdyby nám zůstalo 
číslo ze sčítání, dostaneme od státu každý rok 
o 14 milionů do rozpočtu více.

Ještě před výsledky sčítání jsme písemně 
oslovili ministra vnitra s tím, že přestává být 

udržitelné to, že nejsme obec s rozšířenou 
působností (ORP - takzvaný malý okres, kte-
rý teď pro nás dělá Stod). Hlavním impulsem 
k našemu zklamání je chování bank, které nás 
pravděpodobně opustily právě z tohoto důvo-
du. Totéž údajně hrozí i u policie.

Nevyčítám svým předchůdcům ve funk-
ci, že před dvaceti lety více nebojovali, těžko 
mohli předvídat, že stát natolik pošlape svůj 
slib, že ORP budou mít jen formální úlohu. 
Nyní se nenápadně zavádí model, že pod ORP 
už nic pro stát důležitého není.

První toxickou vlaštovkou bylo to, že od 
1. 1. 2018 už si nerozhodujeme o shodě pro-

jektů s naším vlastním územním plánem. Nic 
neznamenáme ani v krizovém řízení. Za pan-
demie a ukrajinské krize jsme si poradili, ale 
je pro mě těžká představa, že v případě živelní 
katastrofy bude vše v našem městě řídit sta-
rosta jiného města, který logicky nemá po-
třebnou místní znalost.

Přesto nás pan ministr zdvořile poslal k šíp-
ku s tím, že velikost města pro ně není důležitá. 
Prý ale chystají s pomocí dat mobilních operá-
torů revizi ORP, my přesto raději budeme na-
dále oslovovat vrchnost s tím, že by už asi bylo 
na čase, aby největší město v okrese bylo ORP.

Martin Sobotka, starosta

Včelaři přivítali jaro!

Více se dočtete na straně 19.
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Plánovaný schodek se nepodařilo uskutečnit
Do roku 2021 jsme nachystali prorůstový rozpočet, který jsme chtěli dotovat z přebytku minu-

lých let. Město si chystalo cíleně rezervu, protože nějaká krize byla na spadnutí. Nikdo netušil, že 
recese přijde ve formě pandemie, ale první signály zadrhnutí růstu byly zřetelné.

Tudíž jsme plánovali příjmy 195 milionů korun a výdaje 247,5 milionů. Bratru schodek 52,5 mi-
lionů. Výsledek je nakonec 6,5 milionů v plusu, a to to ještě mělo být o 7,5 milionů lepší, pokud by 
celníci neudělali administrativní chybu při převodu poplatku za skládku za třetí čtvrtletí.

Obvykle plus ve schodku vzniká tím, že se nedaří stihnout dostavět a vyfakturovat investiční 
akce. Tento vliv se projevil nebývale málo, utratilo se jen o 11 milionů méně, než se počítalo, 
přičemž velký vliv mají efektivní soutěže a vylepšení = zdržení Průmyslové ulice. Takže nic dra-
matického.

Daleko více s tím zatočily příjmy, které byly o 48 milionů vyšší. Největší podíl na tom má lepší 
výběr celostátních daní, lepší čerpání dotací, prodej pozemků a zbytku veřejného osvětlení. Díky 
tomu, že dal kůrovec na chvíli docela pokoj, vzrostla i cena dřeva, tudíž lesy po dlouhé době utr-
žily odpovídající peníz.

Současná krize způsobená prokazatelnou lidskou zlobou bude možná ještě horší než ta, za 
kterou mohl mikroorganismus. Město do ní vstupuje s rezervou, proto se staví a buduje, jako by 
se nechumelilo. Válka neválka, rozvoj a zkrášlování města jsou pořád náš hlavní denní chleba. 
Pokud neskončí schodkem ani letošek, bude to malý zázrak. Každopádně nás uklidňuje, jak nás 
loňský rok mile překvapil.

Martin Sobotka, starosta

Mimoúrovňový přechod pod hlavní komunikací a pocta nejtištěnějšímu baroknímu skladate-
li Čech v jednom, to je projekt úpravy nábřeží mezi oběma dobřanskými mosty přes Radbuzu. 
Takzvané Brentnerovy sady trochu matou názvem, jde především o výstavbu chodníku, který 
umožní nejbezpečnější možné překonání třídy 1. máje. Samotný prostor náplavky se dočká citli-
vé úpravy tak, aby vytvořil příjemné odpočinkové místo u vody. Slavný dobřanský rodák zahynul 
před 280 lety za neznámých okolností v řece, shodou okolností tedy bude tato stavba nesoucí 
jeho jméno dokončena v roce kulatého výročí jeho skonu. Tabulková cena stavby byla 3,3 milio-
nu, vítězná firma v soutěži, OZ Trading, nabídla 2,9 milionu (obě ceny včetně DPH), s dokončením 
se počítá do podzimu.         Martin Sobotka, starosta

Krátce
(red) Kmínky z Dobřan posloužily jako ma-

teriál pro opravu a doplnění ohrazení výběhu 
extrémně vzácných jelenů wapiti kaliforn-
ských, jejichž jediné stádo v Evropě chová pl-
zeňská zoo, mimoto rovněž k doplnění ohra-
zení botanických expozic, kde plní estetickou 
i ochrannou roli. Foto Kateřina Misíková

V dubnu došlo k drobným opravám fasády 
věže a po pouti bude zahájena oprava vnitř-
ních prostor, na kterou město získalo dotaci 
z Programu rozvoje venkova. Oprava vyjde 
na 2 miliony a polovinu pokryje právě dotace. 
Věž se dočká například výměny a oprav oken 
či schodiště, dojde také k opravám interiéru. 
Vnitřní stěny zůstanou bez omítky, aby vynikl 
původní stavební materiál, a v budoucnu bu-
dou sloužit jako výstavní prostor. Na podzim, 
po dokončení rekonstrukce, budou moci věž 
navštívit první návštěvníci.

Jaroslava Umnerová, místostarostka
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Kulturní kalendář

	do 28. 5. | kostel sv. Víta
	 Padesát	pět	obrazů	Lenka K.
	7. 5. | 10:30 | náměstí T. G. M.
	 	Slavnostní	otevření	výstavy	historie	
vojska	v	Dobřanech

	 Pietní	akt	k	výročí	ukončení	
	 II.	světové	války
	8. 5. | u řeky pod vodárnou
	 Vítání	ptačího	zpěvu
	9. 5. – 12. 6. | Dobřanská galerie
	 Výstava	prací	žáků	výtvarného	kroužku
	 Prodejní	výstava	keramiky
 vernisáž	9.	5.	v	16:00
	10. 5. | Káčko
	 Školní	akademie
	14. 5. | 17:00 | Káčko
	 Slavnostní	koncert	k	15.	výročí		 	
	 lidového	souboru	Vozembach
	20. 5. | 17:00 | u kostela sv. Mikuláše
	 Město	Dobřany	&	Občina	Brežice
	 2002–2022
 vernisáž	výstavy	pod	širým	nebem
	21. 5.
	 Augmentační	sklad	–	výstava	historie		
	 vojska	v	Dobřanech
	26. 5. | start 17:00–18:00 | dvůr ZUŠ 
	 Budulínkova	stezka
	28. 5. |  13:00 | tenisová hala 
	 Dětský	den	spojený	s	oslavou
	 10.	výročí	otevření	tenisové	haly

	4. 6. | start 9:30–11:00 | 
 sportovní areál pod nádražím
	 Den	dětí
	4. 6. | Šlovice 
 Den	dětí
	5. 6. | 18:00 | koncertní sál ZUŠ
	 Letní	koncert	P.U.D.U.	à	la	otevřená		
	 zkouška
	10. 6. | kostel sv. Víta a sv. Mikuláše
	 Noc	kostelů
	10.–12. 6.
	 Dobřanská	pouť
	11. 6. | náměstí T. G. M.
	 Svatovítské	slavnosti
	18. 6.
	 ZUŠ	J.	S.	Bacha	slaví	75	let
	24. 6.
	 Dětský	den	–	Myslivecký	spolek	Dobřany

Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech 
posílejte na kultura@dobrany.cz.

KVĚTEN

ČERVEN

Za humny je bateriový drak
Že letiště Líně (do 60. let 20. století letiště 

Dobřany) je jednou z lokalit, které si firma 
Volkswagen vybrala pro centrální výrobnu 
baterií do elektromobilů, jsme se dozvěděli až 
z novin. Následně nás navštívil pan hejtman, 
podle kterého je to celé málo pravděpodob-
né, protože před námi jsou 3 lépe připrave-
né možnosti. Pak ale přišlo pozvání na další 
schůzku, které bylo posléze odvoláno s tím, že 
kraj se nejprve se zástupci investorů domluví 
ještě bez starostů.

Dobřany, Chotěšov, Líně, Nová Ves a Zbůch 
totiž vytvořily blok, který bude postupovat 
společně. Jako hlavního mluvčího bloku sice 
chtěli kolegové mě, ale nakonec jsme se při-
klonili k tomu, že na jednáních, kde to půjde, 
pojedeme na množství. Půjde každý, kdo bude 
moci.

Projekt totiž může znamenat velkou hroz-
bu, mohli bychom doplatit na to, že se sem 
přistěhuje velké množství lidí a náklady 
nám nikdo nebude kompenzovat. Vzhledem 
k tomu, že od samého počátku se o továrně 
na našem území hovoří jako o plzeňské, hrozí 
zažitý scénář. Krajská metropole olízne sme-
tanu, my budeme chroupat lógr.

Přitom těch ohrožení je spousta. Zatížení 
dopravou, bez samostatného napojení na dál-
nici by to poškodilo neskutečně přátele ze se-
veru letiště, pro přísun bydlících jsme na ráně 
zase my, ale nechceme, aby Dobřaňáci měli 
problém dostat kvůli novým obyvatelům děti 
do škol. Nehledě na obrovské náklady spoje-
né s přizpůsobením vodárenské a dopravní 
infrastruktury.

Prvním požadavkem tedy je, aby před ja-
kýmkoliv rozhodnutím bylo přesně spočítáno, 
co nás to bude stát, a zajištěno, že to s rezer-
vou uhradí investor. Žádné sliby do budoucna, 
vše předem. Vlk taky sliboval, že?

Máme v České republice na vysoké úrov-
ni zajištěnou ochranu přírody jako takovou, 
proces EIA funguje, když se do něj zapojí dost 
kritických hlasů, což jako obce podpoříme, ale 
sociální dopady pořádně neřeší nikdo.

Na druhou stranu představuje případný 
záměr Volkswagenu i příležitost. Předchozí 
plány na využití letiště počítaly s 50 000 za-
městnanci, což by klid pro okolní obce zlik-
vidovalo. Tam bychom se přílivu agenturních 
zaměstnanců neubránili zcela určitě. Tahle 
továrna by sice měla být obrovská, ale natolik 
prošpikovaná roboty, že zaměstnanců je jen 
4 500 a z toho většina vysoce kvalifikovaných. 
Hala velká 180 hektarů už by zabránila do bu-
doucna „přelidnění“ oblasti, bylo by hotovo. 
Okolí Mladé Boleslavi také vypráví o tom, jak 
štědrý tenhle koncern je.

ALE neznamená to, že to chceme. Jen jsme 
si vědomi toho, že s naší zodpovědností si ne-
můžeme dovolit přístup mentálních lenochů 
ve stylu, jsem zásadně proti všemu novému, 
ani si to neposlechnu. S tím máme jako sta-
rostové dost zkušeností z druhé strany a víte, 
co sám nerad, nečiň druhému. Tady je situace 
o to horší, že projekt lze vybudovat jen tehdy, 
pokud by vláda aplikovala poněkud brutální 
ustanovení Babišova stavebního zákona. Mají 
tak právo rozhodnout o umístění strategické 
stavby a ignorovat naše územní plány. Právě 
přes tento zákonný nástroj jsme se dosud vět-
šímu rozvoji letiště nenápadně bránili. Zónu 
jsme zmenšili, vykoupili jsme pozemky na 
obranu Vodního Újezda před tím, že by se prů-
myslová zóna dotýkala obce, jak předpokládal 
státní plán.

Pro uklidnění Dobřan, VW počítá s pozem-
ky, které jsou od nás nejdále, jak to při obří 
velikosti hal jde. První cíl je zabránit projektu, 
pokud by byl ohrožující. Druhý cíl je, když na 
něj dojde, nedoplácet na něj a nezhoršit pod-
mínky pro stávající občany. Třetí cíl je, když už 
by to tady muselo být, ať se nepodporuje život 
jen v Plzni, ale myslí se i na obce, na jejichž ka-
tastrech se objekt bude nacházet. Dokud jako 
obce budeme držet pohromadě, máme silnou 
kartu jako vlastníci pozemků. Každý máme 
na letišti kousek, který zmenšuje prostor pro 
tak obří záměr. Ale pokud někdo trhne partu, 
bude už to fakt na hraně.

Martin Sobotka, starosta

7. 4. 2022, FB stránka Události západní Čechy
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Ing. Roman Tvrzník
předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

MĚSTO DOBŘANY
2021 37 820

444,99

22 172,57

228 248,84

172

830

228 249

21 773,28

893

767,20

136 391

931,13

62 076

22.03.2022

CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Město Dobřany 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 15 006 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

203,17 MWh 
elektrické energie 

803,21 m3 

vody** 
19 336,30 l 
ropy* 

779,16 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

9,80 t 
primárních surovin 

 

12,47 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
284 244 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 10 782 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 

Jen žádný příkop mezi našinci!
Chlubit se dobročinností se vždy pova-

žovalo za něco, co se nepatří. Jsou ale doby, 
kdy musíme trochu slevit z dobrého vycho-
vání, abychom čelili úplné nevycválanosti 
a hrubosti. Ta teď bezpochyby nastala. Rus-
ká továrna na lži, podvody a mámení občanů 
nepřátelských zemí zavalila Čechy mimo jiné 
následujícím bludem. Ukrajincům se pomá-
há, na místní se zapomíná. Nadržuje se ci-
zincům oproti našincům. Fuj, hanba! A co si 
s tím má člověk při vší nervozitě doby počít? 
Strašák drahoty, obrázky války, příchod vel-
kého množství neznámých lidí, to je živná 
půda, ve které se manipulace ruských tajných 
služeb chytnou jedna báseň. A tak tu cizí vy-
chytralou lež začne šířit nejedna vystrašená 
máma nebo chudnoucí senior. Je se co divit?

Lidé, kteří mají v životě více štěstí, většinou 
snáze prohlédnou, jak moc falešný příběh 
o nadržování Ukrajincům je. Vesměs mají čas 
a talent chápat věci v souvislostech, poučit se 
z dějin, znají metody totalitních tajných slu-
žeb. Těm prvním, kteří to Rusům baští, nero-
zumí. Začnou se jim vysmívat, hádat se s nimi. 

Je se co divit?
Na obě otázky o „divení“ můžeme mít ka-

ždý různou odpověď. Přiznávám se, že u mě 
je u těch prvních odpověď ne, u těch druhých 
pak ano. Dovolte mi prosím vysvětlit proč.

Účelem ruské snahy není nějak se zastat 
našich lidí ohrožených chudobou, jde jim o to 
rozeštvat naši společnost tak, aby přežila jen 
s vypětím všech sil. Abychom měli tolik sta-
rostí sami se sebou, že bychom přestali řešit 
nějaké imperiální zločiny a Kreml si mohl 
v klidu zabrat každý kus zeměkoule, který se 
mu zamane. A je povinnost nás všech to ne-
připustit. A není těžkou hádankou přijít na to, 
kdo by měl být první na řadě, když přijde na 
zakopávání příkopů ve společnosti.

Ano, ti druzí. Žádné štěstí není jen tak, je 
i závazkem. Pokud někdo dostal větší talent, 
neměl by strčit hlavu do nalíčené pasti. Měl 
by se pokusit s tím něco dělat. První skupina 
potřebuje ujistit, že sociální síto bude fungo-
vat, že se na ně pro samé zachraňování obětí 
válek nezapomene. A nejlépe je ujistíme fak-
ty, která se jich týkají.

Moc nezabere ohánění se morální povin-
ností pomoci obětem války, proto jsme si do-
volili porušit zásadu, že charitou se nechlu-
bíme. Protentokrát se rozepíšeme o tom, jak 
moc sociální město jsme pro naše české lidi 
(viz článek Věděli jste, že … ? na str. 6).

Řeč čísel je jedna věc, existuje i druhý po-
hled. Čechům pomáhá město samo, zajišťuje 
prostředky, vše organizuje, objednává, zašti-
ťuje. Ukrajincům pomáhají hlavně lidé sami. 
Organizačně i finančně je většina pomoci dí-
lem dobrovolníků, kteří tím, když to všichni 
domyslíme do důsledků, zajišťují mír pro nás 
a naše potomky.

Tyran je silný, dokud mu hodně lidí „baští“ 
jeho jednoduché „pravdy“. Dá se tomu čelit, 
pokud navážeme vlastenecky na to, že náš 
národ se obrodil z ideálů spravedlnosti, sou-
náležitosti a morálky vůbec. Národní buditelé 
se lidu nevysmívali, naopak hledali si k němu 
cestu, našli ji, proto se těšíme ze samostat-
nosti.

Martin Sobotka, starosta
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Výhra v loterii: S podporou kraje budeme 
ozdravovat krajinu

V minulém čísle krajského měsíčníku jste se mohli dočíst o projektu Zdravá krajina, v posled-
ním odstavci byla zmínka o tom, že pro tuto akci kraj vybere pilotní území.

A jsme to my, resp. povodí Radbuza – Dobřany, jehož převážná část je na našich katastrech, 
ale sahá i na Valchu, do Lhoty a Chlumčan. Získali jsme nejvíce bodů v analýze a projevili jsme 
naléhavý zájem do toho jít.

Péče o krajinu je něco, na čem nám mimořádně záleží, ale nemáme až tak moc pák, jak to pro-
vést. Stát nás stále odsouval s komplexní pozemkovou úpravou, nejsme oprávněni žádat o dotaci 
na územní studii krajiny atd.

Přesto již se zemědělci spolupracujeme na postupném vyzdravení krajiny kolem nás, projektů 
je spousta, hlavním úkolem je zadržet maximum vody v přírodě, kde bude ku prospěchu. Jinak 
zbytečně rychle přívaly deště odtečou kamsi, přičemž ale stihnou napáchat škody ve městě.

Málokterá snaha tak pěkně spojuje příjemné s užitečným. Péče o krajinu znamená lepší pod-
mínky pro město i přírodu, přičemž se to dá vymyslet téměř bez kompromisů, vše se dá velmi 
dobře vyvážit. A teď máme v zádech kraj, který zajistí studii a bude u nás zkoušet, jak zorganizo-
vat úsilí o přiblížení se k tomu, jak se o pole, lesy, vody a stráně starali naši předci, než bolševici 
zaslepeně vylili s vaničkou i dítě. V zájmu efektivního zemědělství zapomněli na to, že vysoušet 
mokřad znamená do budoucna ohrozit i lány.

A jen pro pořádek, učeně se krajskému projektu říká RESAO – regionální strategie adaptačních 
opatření a jejím cílem je příprava krajiny na klimatickou změnu. Nový strašák nás vede skoro 
přesně tam, kde jsme už jako lidstvo byli, než jsme zbytečně zpychli.

Martin Sobotka, starosta

Poděkování
Vážený pane starosto,
byl jsem upozorněn na článek o setkání u Barušky v lese Vysoká, zveřejněný v dubnovém vy-

dání Dobřanských listů. Pochopitelně jsme tady v Praze neměli o ničem vůbec tušení. Omlouvám 
se. Přitom jde o sestru mého dědy. Jak on, tak můj otec by na Vás a další ve věci zainteresované 
lidi byli neskutečně pyšní a vděční, kdyby ještě byli mezi námi. Jako malý kluk jsem o této tragické 
události mnohokrát slyšel.

Chci Vám všem moc a moc poděkovat. A byl bych vděčný i za kontakt na paní Mgr. Evu Horovou, 
abych totéž mohl učinit osobně. Je vlastně má ostuda, že jsem u toho nebyl. A že ani nevím, kde 
se tak stalo. Ani ještě s Jaroslavem Koskubou z Hradčan, kam jsme občas s tátou zajeli, jsme na 
tomto místě nebyli. Nu, je čas to napravit. Byť z Plzeňska mi zbývají příbuzní jen ze strany mé 
babičky.

Vážený pane starosto, všem Vám jsem velice vděčný! Mohu-li alespoň něčím někomu ze zú-
častněných přispět, dejte mi, prosím, vědět. Cítím to jako povinnost. Pana faráře, sokolníky aj. 
nevyjímaje. 

A ihned dávám vědět i rodině do Holandska, kde žije bratr mého otce s rodinou.
S neskonalou úctou Jiří Koskuba

Krátce
V posledním dubnovém týdnu byla zaháje-

na oprava fasády domu č. p. 5. Provoz Měst-
ského kulturního střediska, informačního 
centra a veřejných toalet zůstává zachován. 
Omlouváme se za komplikace při vstupu.  
Děkujeme za pochopení.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

(red) Komerční banka ukončila k poslední-
mu březnu 2022 činnost své pobočky v Dob-
řanech. Bankomat pro výběry a vklady zůstá-
vá nadále na místě pobočky v Lidické ulici. 
Druhým bankomatem je výběrový bankomat 
České spořitelny, který je umístěn v budově 
zdravotního střediska (tř. 1. máje 1300).
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Věděli jste, že … ?
Město dělá v sociální oblasti pro Čechy 

v nouzi řadu věcí, které NEMUSÍ, a jiná města 
je nedělají vůbec, nebo ne v takovém rozsahu:

Doprava méně pohyblivých občanů od 
1. 4. 2018 k lékaři, na nákupy, na očkování …, 
průměrně se takto odbaví 6 cestujících denně!

Za pandemie jsme registrovali a dopravo-
vali seniory, kterým nepomohla rodina, na 
očkování, jelikož sousední obce to nedělaly, ke 
svým 380 občanům jsme přibrali i 50 z okolí. 
Všem seniorům jsme zajistili bezplatně dez-
infekci v době, kdy byla nedostatková. První 
roušky dodali dobrovolníci organizovaní měs-
tem.

Na to, aby si sport, kroužky a tábory mohly 
dovolit i děti z nemajetných rodin, vynakládá 
město ročně miliony korun.

Obcím postiženým tornádem věnovalo 
město 300 000 Kč.

Díky tvrdému vyjednávání města a transpa-
rentním soutěžím platí naši občané za většinu 

služeb mnohem méně než jinde, ve vodném 
a stočném patříme k republikovým premi-
antům. A to ještě máme prostředky na nové, 
kvalitnější zdroje vody.

Město dotuje náklady na odpadové hospo-
daření tak, že občané se podílejí jen necelou 
polovinou.

Každý rok kultura zdarma ve veřejném pro-
storu za cca 500 000 Kč.

Nadstandardní podpora školám nad rámec 
zákonných povinností.

Pomoc podnikatelům za pandemie, odpuš-
tění některých plateb, předzahrádky zdarma …

Děti z nemajetných rodin mají díky nízko-
prahovému centru šanci na lepší budoucnost.

Platíme Občanskou poradnu, aby pomohla 
lidem dostat se z dluhové pasti. Ohroženým 
lidem také pomáhá s přispěním města Archa, 
Domus. Přibude služba Šance.

Miliony ze svého doplácí město ročně i na 
bytový fond, ve kterém má značný podíl soci-

ální bydlení. Měli jsme jako jediní odvahu čer-
pat dotace na sociální byty, kde našla bezbari-
érovou střechu nad hlavou i matka se dvěma 
dětmi na vozíčku.

Značný finanční příspěvek i organizační 
práci věnuje město zajištění pečovatelské 
služby, kterou v současnosti vykonává na zá-
kladě smlouvy Jubilata.

Suma sumárum, prostředky, které město 
nad rámec svých zákonných vkládá do zajiště-
ní sociálního smíru, každý rok překračují hra-
nici 10 milionů Kč. Letos to i díky investicím 
do sociálních bytů a zázemí pro sociální služ-
by bude možná i přes 50 milionů podle toho, 
jak rychle se bude stavět. Naopak náklady na 
pomoc cizincům nepřekročí ani hranici 1 %. 
Asi takový je reálný poměr pomoci našincům 
a cizincům. To, že se o něčem zrovna mluví, 
neznamená, že je to větší než to, o čem se mlčí.

Martin Sobotka, starosta

Děkujeme opozici

I opoziční zastupitel může hodně pomoci. Když má otevřené oči, naslouchá občanům, může 
přispět k tomu, že vedení města upne pozornost k některému tématu dříve, než by na to došlo 
běžným postupem. Příkladem je připomínka Michala Šaška k haldě pod garážemi v Plzeňské.

Máme na ni smlouvu, takže bychom to řešili až po dostavbě nových domků. Ale když už se pan 
zastupitel zeptal, zahájili jsme jednání dříve. A ejhle, zjistili jsme, že partner se bude pravděpo-
dobně snažit vyvléci se ze svých povinností. Takže již jsme provedli místní šetření a aktivovali 
právníka, abychom zahájili jednání s developerem a jeho zhotovitelem dokonale připraveni.

Čím dříve se začne, tím menší prostor pro kličkování bude protistrana mít. A tím dříve zmizí 
vřed na jedné z vycházkových tras. Jinými slovy, iniciativa opozičního zastupitele vedla k předřa-
zení tohoto tématu před jiná s tím, že jsme tak získali taktickou výhodu, aby lidi ten nepořádek 
přestal trápit dříve. A klid občanstva je přece společným úkolem všech zastupitelů bez ohledu 
na strany.

Martin Sobotka, starosta

Město Dobřany, 
Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany 
vyhlašuje

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	8/2022
na vznik pracovního poměru úředníka 
ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako
referent/ka	stavebního	odboru

Přihlášku s přílohami doručte do	20.	5.	2022	
(do	13:00	hod).

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	9/2022
na vznik pracovního poměru úředníka 
ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako
referent/ka	stavebního	odboru	–	

administrativní	podpora

Přihlášku s přílohami doručte do	17.	5.	2022	
(do	14.00	hod).

VÝBĚROVÉ	ŘÍZENÍ	č.	10/2022
na vznik pracovního poměru úředníka 
ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

právník	města

Přihlášku s přílohami doručte do	27.	5.	2022	
(do	13.00	hod).

Ing. Petr Brandl v. r., tajemník MěÚ Dobřany

Celé znění najdete na: 
https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/
volna-pracovni-mista/ 



www.dobrany.cz | 7

Zprávy z radnice / Život ve městě

Připravujeme nové sousedské výsadby
Máme radost z toho, že v našem městě žije řada lidí, kterým není jedno, jak vypadá jejich okolí. 

Při setkání s dobřanskými občany dostáváme řadu podnětů týkajících se toho, co by bylo dobré 
zlepšit.  Zajímáte se také o to, jak byste se mohli zapojit. Jedním z projektů, které vzbudily velký 
ohlas, jsou sousedské výsadby. V rámci těchto výsadeb město opatří rostliny a připraví vhodný 

pozemek pro jejich výsadbu, a sami občané si 
pak mohou dřeviny nebo květiny zasadit a pak 
o ně pečovat. 

Během tohoto jara takto zkrášlíme vstupy 
do dvou bytových domů v ulici Loudů a pro-
stor u garáží v Plzeňské ulici. U bytových domů 
tímto způsobem přibydou záhony s trvalkami 
a malými keři a u garáží malá loučka s jedlými 
rostlinami a muchovníkem. 

Oba připravované trvalkové záhony v ulici 
Loudů jsou převážně ve stínu a to představu-
je jistou výzvu pro výběr rostlin. Využijeme 
v nich například hortenzie latnaté, které roz-

kvétají na konci léta, zběhovec plazivý, který je oblíbený u řady druhů hmyzu, konvalinky, hostu, 
která záhon rozsvítí nádhernými světle zelenými listy a něžně růžovými květy a stínomilné trávy. 

Muchovník, který naši občané vysadí u garáží, je krásný keř. Na jaře rozkvétá záplavou bílých 
květů a na podzim je na něm velké množství jedlých plodů, které jsou oblíbené u ptactva. Doplní 
ho loučka s brutnákem, měsíčkem, afrikány, heřmánkem a slunečnicemi. Tato loučka potěší nejen 
vaše oko, až půjdete okolo na procházku, ale i včely, čmeláky, samotářky a další opylovače. 

Věříme, že nové záhony budou inspirací pro další dobřanské občany. Pokud budete mít chuť 
zlepšit kousek svého okolí a pustit se do vlastní sousedské výsadby, kontaktujte prosím, měst-
skou zahradnici mailem na burianova@dobrany.cz nebo volejte na číslo 605 593 002. 

Lucie Burianová, městská zahradnice

Krátce
V průběhu května dojde k obnově vodo-

rovného dopravního značení, a to na celém 
katastru města Dobřany. V některých částech 
vznikne zcela nové VDZ pro lepší obslužnost 
dané lokality. Pro kvalitní a bezpečnou aplika-
ci nástřiků bude potřeba na nezbytně nutnou 
dobu vyblokovat některá parkovací místa. Za 
tyto komplikace se předem omlouváme a dě-
kujeme za pochopení a spolupráci.

Michal Pokorný, vedoucí technických služeb

Po loňském dokončení opravy povrchu komu-
nikace v Tyršově ulici zde v těchto dnech vzni-
kají téměř dvě desítky parkovacích míst (úsek  
Lidická – Plzeňská ul.). Jedná se o navazující 
část z roku 2020–2021, kdy v dolní části této 
obytné zóny (Plzeňská – louka) byla vytvořena 
desítka oficiálních parkovacích míst.

Poslední dubnový týden byl pro TS mimo 
jiné vyplněn přípravou tenisového kurtu v síd-
lišti. Došlo k odstranění nežádoucího mechu, 
doplnění vrstvy antuky, válcování a finální 
srovnání povrchu. Dnes je kurt plně připraven 
a čeká na první zájemce. Rezervace je možné 
provádět prostřednictvím formuláře na webu 
města v sekci sportoviště, popř. v telefonicky/
osobně v Městském kulturním středisku.

Michal Pokorný, vedoucí technických služeb

Opatření proti potkanům ve Šlovicích
V části Šlovic, jižně od návesního rybníka, došlo k velmi dramatickému a nepříjemnému 

přemnožení potkanů. Zdrojem jsou drobné chovy domácích hospodářských zvířat, kde potkani 
nachází zbytky potravy. Tito chovatelé jsou povinni provádět pravidelnou deratizaci odbornou 
firmou. Nyní ale situace přerostla hranice jednotlivých nemovitostí a je nutné komplexní ře-
šení. Město ovšem může provádět deratizaci pouze na svých pozemcích a veřejných plochách. 
Proto nabízíme pomoc a zároveň žádáme o spolupráci vlastníky jednotlivých nemovitostí, kteří 
jsou problémem zasaženi. Spolu s odborníky jsme zmapovali situaci a okruh zasažení hlodavci. 
Oslovujeme majitele nemovitostí a koordinujeme společný postup. Prvním krokem bude dera-
tizace zasaženého území specializovanou firmou. Město Dobřany bude v této prvotní fázi hradit 
50 % nákladů všem dotčeným vlastníkům nemovitostí. Chceme tím docílit širokého zapojení 
obyvatel dané lokality. Pokud jste doposud nebyli osloveni a problém se Vás také týká, pište na 
trdlicka@dobrany.cz.

Michal Trdlička, místostarosta

Změny ve sběrném dvoře
V poslední době se několikrát stalo, že sběrný dvůr byl v průběhu otvírací doby zcela zaplněn 

a nebylo možné další ukládání odpadu. Díky těmto skutečnostem byla obsluha nucena další při-
jíždějící posílat pryč. Tyto události nás samozřejmě nikterak netěší, ba naopak. Proto jsme se sešli 
s provozovatelem sběrného dvora, popsali jsme si problémy a nedostatky a navrhli řadu řešení, 
která povedou ke zlepšení provozu našeho SD. Součástí změn bude i personální výměna obsluhy, 
která je příslibem větší operativnosti, důslednosti a přísnosti.

Závěrem je třeba poděkoval panu Skálovi za odvedenou práci ve sběrném dvoře a hlavně za 
to, jak mnohdy statečně bojoval s logistickými problémy provozovatele a neukázněnými spo-
luobčany.

Michal Pokorný, radní
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Rozhovor

V Dobřanech od května pomůže rodinným pečujícím či seniorům 
nová organizace Šance
V květnu začne působit v Dobřanech nová sociální služba s názvem Šance - resocializační institut, z. s. Na tuto neziskovou organizaci se mohou občané 
Dobřan a okolí začít pravidelně osobně obracet zatím každé první úterý v měsíci od 11:00 do 16:00 hodin. Šance zde bude k dispozici pro tzv. neformálně 
pečující, kteří potřebují jednak informace a radu, jak pečovat o svého blízkého člověka, jednak i psychologickou pomoc a podporu.  Zároveň bude Šance 
poskytovat sociální poradenství také seniorům žijícím ve společné domácnosti se svými dospělými dětmi, které mají chorobnou závislost na návykových 
látkách nebo návykovém chování a komplikují tak život nejen sobě, ale i svým blízkým. 
Šanci mohou navštívit občané Dobřan a okolí na adrese Náměstí T. G. M. 5, nebo doporučujeme se na organizaci obrátit jakýkoliv všední den prostřed-
nictvím tel. čísla 604 257 242 nebo e-mailu info@sancepomaha.cz a domluvit si rovnou termín schůzky.
O tom, kdo se může na Šanci obrátit a s jakými problémy, jsme hovořili s ředitelkou a zároveň jednou z psycholožek této organizace, PhDr. Janou  
Petrákovou.

Co	Šance	klientům	nabízí?
Poskytujeme zdarma sociální a psycholo-

gické poradenství. Pomáháme především tzv. 
neformálním pečujícím, kteří se rozhodli sami 
pečovat o svého blízkého v jeho přirozeném 
prostředí. Našimi klienty jsou především pe-
čující o seniory. Jsou to jejich děti, manželé, 
snachy apod. V životě tato situace může po-
tkat kdykoliv kohokoliv z nás. Přijde nemoc, 
stáří či nehoda a najednou se Vám v rodi-
ně změní celý dosavadní život. Je úžasné, že 
se mnoho rodin rozhodne, že bude pečovat 
o svého rodinného člena sama. Neví však jak, 
co všechno to obnáší, kdo jim může pomoci 
apod.  A proto jsme tu my.

Našim klientům nabízíme několik typů po-
radenství. Od poradenství jak pečovat o svého 
blízkého (nácvik polohování atd.) přes pomoc 
při vyřizování dávek (např. dlouhodobé ošet-
řovné, příspěvky na péči, mobilitu, na bydlení 
apod.) až po psychologickou podporu.

Klienty také seznamujeme s možností kom-
binace jejich péče s péčí profesionálů (např. 
využití pečovatelské služby, osobní asistence, 
odlehčovacích služeb, stacionářů apod.) Do-
stanou informace o těchto službách v okolí, 
pomůžeme s vyplněním a podáním žádosti 
o službu apod.

Pokud nemají pečující osoby přímo infor-
mace od lékařů, pomáháme jim v orientaci 
v oblasti zdravotní péče i s napojením na hos-
picovou péči, pokud jejich blízký trpí nevylé-
čitelnou nemocí v pokročilém nebo terminál-
ním stadiu.

Poradíme také, jaké zdravotní pomůcky 
mohou pomoci, kde je lze koupit či zapůjčit 
a zda je hradí zdravotní pojišťovny. 

Pečující potřebují i psychologickou podpo-
ru, jelikož jsou z péče sami psychicky vyčer-
páni. Často nejsou schopni zachytit signály zá-
važného stresu a vyčerpání, které může vést 
až k depresím a syndromu vyhoření. Jako by 
se styděli za svoji únavu, odmítají nebo neu-
mí přijmout pomoc svého okolí. Snažíme se 
tomuto stavu předcházet a hledáme společně 
východiska a řešení.

Obrátit se na nás může kdokoliv, protože 
v každé fázi péče můžete naši pomoc potře-
bovat.

Poskytujeme také poradenství seniorům, 
pro které může být orientace v oblasti soci-
álních služeb, sociálních dávek apod. složitá. 
Často také trpí osaměním, zvlášť pokud např. 
čerstvě ovdověli, nebo se zhoršil jejich zdra-
votní stav. I pro ně je tu psychologická pomoc.

Specifickou skupinou, se kterou také pracu-
jeme, jsou tzv. stárnoucí rodiče problémových 
dospělých, kteří trpí závislostí na drogách či 
alkoholu nebo trpí nelátkovou závislostí (tj. 
gamblingem). Seznamujeme je s možnostmi 
léčby pro jejich závislé rodinné příslušníky. 
Podporujeme je v nelehkém kroku přestat 
přebírat za své dospělé děti odpovědnost. 
Pracujeme s nimi na zbavování se pocitů viny.

Co	by	si	měl	každý	pečující	uvědomit,	po-
kud	se	rozhodne	starat	o	někoho	z	rodiny?

Zda jsou to opravdu sami schopni zvlád-
nout. Jak jsem uváděla, nejčastěji pečují vel-
mi blízcí rodinní příslušnici, především ženy. 
Skloubit tedy péči, starost o děti a zároveň 
chodit do práce je velmi fyzicky a psychicky 
náročné a rozhodně není ostudou, pokud zjis-
títe, třeba i časem, že to nejste schopni zvlád-

nout. Důležité je i vaše fyzické a duševní zdra-
ví a pohoda v rodině. U starších pečujících je 
potřeba si uvědomit, zda jsme sami v takové 
zdravotní kondici, že jsme schopni se sami 
o někoho postarat, často i 24 hodin denně. 
Nejlepší je, pokud si rodina může péči rozdě-
lit mezi několik osob nebo péči propojit např. 
s pečovatelskou službou apod.  

Co	říci	na	závěr?
Je potřeba smeknout klobouk před všemi, 

kteří se rozhodnou sami nebo v rodině pečo-
vat o své nemocné či stárnoucí blízké. Jedná 
se o velmi fyzicky a psychicky vyčerpávající 
práci, ale také o příjemný pocit, že pro své 
blízké, které milují, udělali maximum. Nevyčí-
tejte si nikdy, že jste se rozhodli jinak a péči 
svěřili profesionálům, nebo že máte pocit, že 
péči nezvládáte. Nezapomínejte na to, že i vy 
potřebujete občas pomoci a že v tom nejste 
sami. Proto jsme tu my, abychom Vám pomoh-
li a našli společně s Vámi vhodnou cestu, jak 
Vašim blízkým pomoci. Doufáme, že nově bu-
deme moci pomáhat i občanům Dobřan a oko-
lí, kteří naši pomoc vyhledají.

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

KONTAKTY: 

TELEFON:    +420 604 257 242                        ADRESA:    NÁMĚSTÍ T.G.M. 5, DOBŘANY
                                                              

E-MAIL:       INFO@SANCEPOMAHA.CZ                          WEB:        WWW.SANCEPOMAHA.CZ                    

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

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

PORADENSTVÍ POSKYTUJEME ZDARMA

PSYCHOLOGICKÉ - PORADÍME VÁM, JAK ...

SOCIÁLNÍ - PORADÍME VÁM ...
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Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení 

pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

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

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

KNIHY	PRO	DOSPĚLÉ
EARL	Julian:	
Kráva	na	stromě
Neuvěřitelné historky ze života zvěrolékaře.
Veterina je dřina, ale i nekonečná zábava.

BOČEK	Jaroslav:	
Případ	doktora	Karpety
Detektivní příběh.
Šedesátiletý lékař Milan Karpeta nasedl v pá-
tek odpoledne do svého auta a odjel domů. 
Nikdy tam už ale nedojel. Vyšetřování jeho 
záhadného zmizení vede do slepé uličky, vý-
povědi manželky, dcery, pacientů i přítelkyň 
se v mnohém rozcházejí…

Kudy	na	hrady	v	Plzeňském	kraji
Tato kniha zve na výlety do minulosti, kdy 
byly Čechy zemí hradů. Dozvíte se, jak vy-
padaly v době své největší slávy. Některé 
zanikly beze stopy, z jiných zůstaly mohutné 
zříceniny. 
V knize je mnoho působivých fotografií a je 
doplněna unikátními 3D rekonstrukcemi.

CÍLEK	Roman:	
Copak	jsem	Bůh?
Splní hotelová manažerka Naděžda Jeremiá-
šová nesnadný úkol, který jí její zemřelý otec 
svěřil ve své závěti? Táta, se kterým nikdy 
moc nevycházela, ji poprvé v životě o něco 
naléhavě žádá.

KNIHY	PRO	DĚTI
MORNŠTAJNOVÁ	Alena:	
Teribear
Tajemství modré krabice.
Teribear je hrdina a dlouholetý maskot Nada-
ce Terezy Maxové. Poprvé ožívá v příbězích, 
kde během svých dobrodružství navštíví zoo-
logickou zahradu, cirkus nebo les. Ponořte se 
do vyprávění o přátelství, odvaze a odhodlání. 
Ke štěstí může dojít, doskákat nebo dojet na 
koloběžce každý. Ať je živý, nebo plyšový.

PELLMAN	Philip:	
Zlatý	kompas
Dobrodružství hlavní hrdinky Lyry začíná do-
cela obyčejně v kuřáckém salonu univerzity, 
kde žije v nespoutané péči roztržitých scho-
lárů. Její uličnický kousek ji zavede do světa, 

o jehož existenci měli donedávna tušení jen 
největší snílkové a odvážlivci.

BURNETT	Frances	Hodgson:	
Tajemná	zahrada
Život malé Mary a jejího bratrance Celina se 
navždy promění v okamžiku, kdy vkročí do 
neznámé zahrady plné tajemných sil. Podaří 
se jim vypořádat se všemi nástrahami a s po-
mocí zkušeného kamaráda Dickona ji vzkřísit? 

BERTMAN	Jennifer	Chambliss:	
Knižní	hon
Ukryté poklady, šifry, dobrodružství. Emily 
s chlapcem ze sousedství Jamesem, objeví 
zvláštní knihu. Stopy z ní vedou k cenné kořis-
ti. Jenže Emily a James nejsou jediní, kdo má 
o tenhle poklad zájem…

ZÁPIS	DĚTÍ	DO	MŠ
10.	5.	2022 a 11.	5.	2022	od	8.00	do	17.00	hodin

na	školní	rok	2022/2023

Zápis se bude konat současně v obou budovách Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922. 

Rezervační	systém	najdete	na	stránkách	školy	www.msloudu.dobrany.cz

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijímány dle jednotných kritérií.

U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné tiskopisy a informace k zahájení řízení přijí-
mání dětí k předškolnímu vzdělávání. Nutno doložit rodný list dítěte.

Bc. Jana Kleisnerová, ředitelka Mateřské školy Dobřany
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V pátek jsme se sešly v dobřanském MKS 
a užily si báječné tvořivé odpoledne. Tématem 
byla tentokrát recyklace: výroba vinutých ko-
rálů z papírových zbytků. Po krátkém sezná-
mení s technikou i navzájem jsme se nadšeně 
vrhly do tvoření. Počátky byly trochu náročné, 
ale všechny účastníce workshopu se během 
chvilky staly nadšenými korálkářkami a pod 
jejich rukama vznikla spousta úžasných papí-
rových vinutek. Nakonec jsme ty nejkrásnější 
zafixovaly a vyrobily z nich ketlováním nejen 
nádherné originální náušnice, ale i přívěsky, 
náramky a další doplňky.

Děkuji všem za účast a nadšení. MKS Dob-
řany patří díky za podporu a báječné prostory. 
Už teď se těším na příští setkání!

 Jana Trnková, Arts&Crafts

Výstava vojska v Dobřanech – „Augmentační sklad“ 
Dne 7. května 2022 bude nově otevřena 

stálá výstava pod názvem „Augmentační 
sklad“ na téma vojsko v Dobřanech. Vý-
stava však určitě osloví i mimodobřanské, 
neboť se návštěvník může seznámit s uni-
formami a výstrojí od rakouské monarchie 
v podstatě až do současnosti.

V Dobřanech v té starší vojenské histo-
rii převládaly vojenské jednotky jezdec-
ké a právě na jezdectvo je výstava také 
zaměřena. Zvláště pak na období vzniku 
Čs. republiky, kdy místní vojáci působi-
li v poněmčeném pohraničí, na Těšínsku 
a v bojích na Slovensku s Maďarskou re-
publikou rad.

Velkým lákadlem je určitě standarta 
2. dragounského pluku čs. domácího voj-
ska, jehož vojáci se účastnili všech operací 
zmiňovaných výše. Jen u jedné standarty 
ovšem nezůstane, k uvedené přibude ještě 
standarta 4. dragounského pluku „Antoní-
na Švehly“ a právě ta bude slavnostně roz-
vinuta před samotným otevřením výstavy.

Vše začíná 7.	5.	2022	v	10:30	hod.	na	
náměstí	 T.	 G.	 M.	 v	 Dobřanech. Nejprve 
bude rozvinuta zmíněná standarta, násle-
dovat bude pietní akt k ukončení II. světo-
vé války. Po něm bude otevřena samotná 

výstava, která se nachází nedaleko náměstí T. G. M. 
Na celou slavnostní akci jste srdečně zváni, a kdo by 7. 5. nemohl, může výstavu navštívit 21. 5., 

nebo po telefonickém dohovoru na tel. čísle 604 988 403 (nebojte se zavolat).
Výstavu pořádá KVH Posádkového velitelství v Dobřanech za finanční podpory grantového ti-

tulu G2DT, kterého je využito na úhradu nájemného za výstavní prostory. Rozvinutí standarty 
a pietní akt se koná ve spolupráci s MKS Dobřany.

Za KVH posádkového velitelství v Dobřanech 
Miloslav Faifr

Ke „kulturáku“ poprvé s architektem
V průběhu jara letošního roku se na mne 

v rámci vznikající funkce městského archi-
tekta obrátilo vedení města s první koncepční 
úlohou. Jejím tématem je nalezení nejvhod-
nější lokality pro umístění městského kultur-
ního zařízení, které by zajistilo zachování či 
posílení lokálního kulturního života v Dobřa-
nech. Zřejmě stěžejní je absence multifunkč-
ního společenského sálu, ve kterém by bylo 
možno pořádat akce až pro 300 návštěvníků 
a který by zároveň mohl být využit pro další 
aktivity, jako jsou maturitní plesy, výstavy, 
koncerty, svatební hostiny apod.

Při úvodních pracovních schůzkách k da-
nému tématu jsme podrobněji prodiskutova-
li požadavky města na náplň takové stavby 

a následně jsme zevrubně prošli lokality, kte-
ré pro její umístění přicházejí v úvahu. Soupis 
zvažovaných lokalit a jejich rámcové hodno-
cení bylo k vidění v některém z minulých vy-
dání DL.

Mohlo by se zdát, že k dobrému výběru 
lokality povede hierarchické uspořádání jed-
notlivých parametrů vybraných lokalit, jejich 
bodové ohodnocení a místo s nejvyšším souč-
tem bodů bude tou správnou volbou. Každý 
z nás se jistě někdy přesvědčil o tom, že pro 
řadu oblastí života toto schéma nefunguje, 
a myslím, že mezi ně patří i architektura či 
urbanismus.
Co	je	tedy	klíčem	pro	správný	výběr?	My-

slím,	že	správná	formulace	cíle.	Jeho formu-

lace by měla obsahovat kromě racionálních 
aspektů také pocitovou stránku věci.

Při výběru lokality navrhuji sledovat násle-
dující cíl:

Vybraná lokalita by měla mít vyvážený po-
měr bodového hodnocení zvolených kritérií 
a měla by umožnit realizaci a provoz stavby, 
která bude chloubou města, místo, kam vez-
meme své přátele na procházku, kde se rádi 
zastavíme, kudy rádi projdeme třeba jen tak, 
bez konkrétního cíle, místo, které bude mít 
šanci stát se místem oblíbeným, místo plné 
života …

Ing. arch. Petr Sladký

PS: Kde to je?
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4. června 
2022

sportovní areál
pod nádražím

Dobřany

Akci pořádá 
Městské kulturní středisko Dobřany  

ve spolupráci s místními spolky 
a organizacemi.

Start
9:30–11:00

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové 
a zvukové záznamy.

DEN DETÍˇ
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ZŠ Dobřany přivítala budoucí prvňáčky

Ve čtvrtek 7. dubna 2022 se v ZŠ Dobřany po delší odmlce uskutečnil dlouho očekávaný tradiční zápis do 1. tříd. Předškoláci mohli osobně 
předvést své dovednosti a znalosti, čehož náležitě využili. Děti zazpívaly, přednesly básně, malovaly, vyprávěly …  Svými výkony dokázaly, že jsou 
připraveny stát se školáky a zasloužily si tak pěkné odměny - dárečky, které jim připravili žáci ZŠ. 

Budoucím prvňáčkům přejeme mnoho úspěchů a věříme, že se jim ve škole bude líbit! 
Mgr. Jindřiška Ježková, učitelka

Veselý den ve škole
Žáci 4. a 5. tříd školního Senátu navrhli dal-

ší námět na příjemně strávený den ve škole. 
Tento měsíc jsme zahájili Veselým dnem. Dle 
instrukcí dětí se každý do školy dostavil s leg-
račním účesem, oděvem nebo kostýmem, zá-
bavnými doplňky či jinou rekvizitou. Již cesta 
ze šatny nebyla to ráno vůbec poklidná. Kaž-
dý svou cestu do třídy protančil v doprovodu 

hlasité disco hudby. Kdo nezastihl svého vyu-
čujícího při tanci chodbou, mohl to napravit 
později o velké přestávce, kdy se konala hro-
madná diskotéka v naší tělocvičně. Stěžejním 
bodem tohoto dne byla hlavně výměna rolí 
pedagogů a žáků. Učitelé dostali konečně 
možnost zazlobit si ze školních lavic a plnit 
úkoly zadané dětmi. Žáčci naopak s nadšením 

připravili a vedli aktivity, které je nejvíce baví 
(kupodivu ani o testy nebyla ten den nouze). 
Dopoledne plné her a zábavy doladila i veselá 
výzdoba jídelny. Úsměvy, které si ten den nesli 
všichni domů, jsou jasným důkazem, že i tento 
nápad žáky naší školy obohatil o další skvělý 
zážitek.

Mgr. Kateřina Vebrová, učitelka
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Poděkování
Vážení rodiče a přátelé školy,
rád bych Vám ze srdce poděkoval za finanč-

ní podporu a účast na benefičním koncertu 
ZUŠ J. S. Bacha „POMOCI MŮŽE KAŽDÝ“. 

Poděkování patří všem, kteří se na tomto 
projektu podíleli: žákům ZUŠ, zaměstnancům 
ZUŠ, Michaele Hrubešové, Štěpánce Opltové, 
firmě VENAP SYSTEMS Vstiš – Liboru Opltovi, 
firmě MATYSOUND – Matouši Pilnému, Štěpá-
nu Slavíkovi, Lence Šaškové, Martinu Kopso-
vi, Petru Šístkovi, Bedřichu Frantovi, Danielu 
Fonhauserovi, Jakubu a Aničce Urbancovým. 

Naše kolegyně Hanna Yelyzaveta Bosovych 
předala částku 70.857	Kč svému strýci, který 
je pastorem evangelické církve „Kristovo přá-
telství“ ve městě Lvov na Ukrajině. Ta v sou-
časné době zajišťuje zázemí lidem prchajícím 
před válkou, stará se ale také o děti a mentál-
ně postižené.

Domnívám se, že jedním ze smyslů života je 
pomáhat druhým. Jsem rád, že stejně smýšlí 
i moji kolegové.   

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Varvara Jaremenko, první ukrajinská žákyně 
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v oblastním	kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

(12.03.2022 Plzeň – taneční	obor)

A.	Čížková,	A.	Kabátová,	
J.	Kabátová,	E.	Koubová,	
S.	Mašková,	L.	Maxová,	
V.	Schleglová,	Š.	Vozárová	

K. Soukupová

taneční choreografie
Pohled z červené stříbrné	pásmo

H.	Baudinová,	
M.	Königsmarková,	
A.	Korotvičková,	
K.	Moravcová,	
T.	Schlafferová,	
K.	Soukupová,	
E.	Soukupová,	
K.	Šulcová,	
S.	Vodičková

taneční choreografie
Ze mě tvor, z tebe 
tvor, lesní výtvor

bronzové	pásmo

Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v krajské	postupové přehlídce dětských skupin scénického tance vyhlášené 

Ministerstvem kultury (06.04.2022 Planá u Mariánských Lázní – taneční	obor)

H.	Baudinová,	
M.	Königsmarková,	
A.	Korotvičková,	
K.	Moravcová,	
T.	Schlafferová,	
K.	Soukupová,	
E.	Soukupová,	
K.	Šulcová,	
S.	Vodičková

K. Soukupová

taneční choreografie
Ze mě tvor, z tebe 
tvor, lesní výtvor

Ocenění	
za	pohybovou	
muzikalitu	
a	skupinovou	
citlivost

A.	Čížková,	A.	Kabátová,	
J.	Kabátová,	E.	Koubová,	
S.	Mašková,	L.	Maxová,	
V.	Schleglová,	Š.	Vozárová	

taneční choreografie
Pohled z červené

Ocenění	
za	kompoziční	
práci	a	přesné	
provedení

zleva: 
dolní řada: S. Mašková,  V. Schleglová,  
Š. Vozárová,  E. Koubová
horní řada:  A. Kabátová, A. Čížková,  
L. Maxová, J. Kabátová

zleva: 
dolní řada: M. Königsmarková, S. Vodičková, 
T. Schlafferová, K. Moravcová
prostřední řada: E. Soukupová, K. Šulcová, 
K. Soukupová
horní řada: H. Baudinová, A. Korotvičková, 
pí uč. K. Soukupová
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Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v	krajském	kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

(26.–27.03.2022 Plzeň – sólový	a	komorní	zpěv)
zpěv

Jakub	Reiser

K. Vlahačová 
Kartáková

1.	místo	s	postupem

Lucie	Maxová 1.	místo	s	postupem

Valentýna	Spurná 1.	místo

Štěpánka	Hájková 1.	místo

Agáta	Vozáková 2.	místo

Amélie	Kuhnová 2.	místo

Adéla	Korotvičková Čestné	uznání
komorní	zpěv	„Duo	Contrasto“

Adéla	Korotvičková
Valentýna	Spurná

K. Vlahačová 
Kartáková 1.	místo	s	postupem

komorní	zpěv	„Malé	duo“

Štěpánka	Hájková
Lucie	Maxová

K. Vlahačová 
Kartáková 1.	místo

Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v klavírní soutěžní přehlídce „Klavihláska“

(09.04.2022 Horšovský Týn – klavír)

Ester	Zoubková

E. Jedlička Gogova

zlaté	pásmo

Anna	Dvořáčková zlaté	pásmo

Vojtěch	Rein zlaté	pásmo

Jana	Chocholová zlaté	pásmo

Bára	Tvrdíková M. Vacková zlaté	pásmo

Melisa	Dezort E. Jedlička Gogova stříbrné	pásmo

Jan	Chodl
M. Vacková

stříbrné	pásmo

Anna	Peksová stříbrné	pásmo

Porota udělila zvláštní cenu Ester	Zoubkové za mimořádný 
interpretační výkon.

Umístění	žáků	ZUŠ	J.	S.	Bacha	Dobřany,	příspěvková	organizace
v	krajském	kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

(09.04.2022 Plzeň – dudy,	komorní	hra	s	dudami,	lidové	soubory)

Vozembach

Marie	Tomášková,	Andrea	Fonhauserová,
Adéla	Bartoníčková,	Veronika	Schleglová,
Františka	Peksová,	Štěpánka	Vozárová,
Iveta	Korotvičková,	Šárka	Samcová,
Agáta	Vozáková,	Štěpánka	Hájková,
Valentýna	Spurná,	Nikol	Musilová,	
Lucie	Maxová,	Adéla	Kortičková,	
Jan	Bouřil,	Karel	Petrikovič,	
Jakub	Reiser,	Jan	Reiser,	
Rudolf	Eisenhammer,	Štěpán	Kofroň

M. Vozárová
K. Vlahačová Kartáková

1.	místo
(návrh	na	postup	

do	celostátního	kola)
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Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, 
tel./fax: +420 377 972 943, +420 736 472 478
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz
www.zus-dobrany.cz; IČO: 70834903

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas aktivně a tvořivě? Aby zpívalo, tancovalo, malovalo, hrálo 
divadlo či na hudební nástroj? Aby se učilo v příjemném a moderním prostředí pod vedením zku-

šených pedagogů? Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR – Dobřany
9. května 2022 (pondělí), II. patro koncertní sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
10. května 2022 (úterý), II. patro učebna výtvarného ob., ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

TANEČNÍ OBOR – Dobřany
11. května 2022 (středa), III. patro taneční sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
12. a 13. května 2022 (čtvrtek, pátek), II. patro koncertní sál, ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Na stránkách ZUŠ www.zus-dobrany.cz v kategorii „O nás“ najdete online 
přihlášku k přijímacímu řízení, kterou vyplníte a odešlete nejpozději  

do 2. května 2022. Na základě tohoto formuláře budete pozváni k zápisu. 

Pokud dítě hlásíte na více oborů, přihlášku vyplňte na každý obor zvlášť.

Hudební obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 v Dobřanech, Štěnovicích a Chlumčanech.  
Výtvarný obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 v Dobřanech a ve Štěnovicích.  

Taneční obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 pouze v Dobřanech.  
Literárně dramatický obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 pouze v Dobřanech.

Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan se účastní zápisu
v hlavní budově v Dobřanech zvlášť na každý obor.

NA ZÁPIS PŘIJĎTE I SE SVÝM DÍTĚTEM.
Hudební obor: klavír, klávesy, cembalo, akordeon, housle, zobcová flétna,  
příčná flétna, kytara, sólový zpěv, klarinet, saxofon, dudy, violoncello, 

mandolína a trubka.

ČTĚTE POZORNĚ AŽ DO KONCE!

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

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

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.

1. výtvarná soutěž 
garantka soutěže: Mgr. Gabriela Klinkovská

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

2. literární soutěž 
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

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

3. fotografická soutěž 
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.

městské kulturní středisko dobřany a základní škola dobřany 

vyhlašují 20. ročník soutěže

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2022

Pohlednice z Dobřanska
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Jaro v Klubu Echo
Klub	Echo	pro	děti	a	mládež	je	nízkoprahové	zařízení	zřizované	Diakonií	ČCE	-	středisko		
Západní	 Čechy.	 Věnuje	 se	 každodenní	 i	 dlouhodobější	 podpoře	 dětí	 a	 mladých	 lidí	
a	pomáhá	jim	při	hledání	vlastní	cesty	v	životě.

Vážení čtenáři,
v měsíci dubnu jsme si pro naše klienty znovu připravili řadu zábavných i preventivních pro-

gramů, při kterých mají možnost prožít nejen zábavná, ale i preventivně laděná odpoledne, bě-
hem nichž se mohou dozvědět nové, zajímavé nebo důležité informace. S našimi klienty vždy 
pracujeme tak, aby jejich pobyt u nás byl přínosem a místem, kde naleznou podporu a odpovědi 
na vše, co je trápí. Duben jsme prožili velikonočně ladění a mimo tvoření a sportovních aktivit 
jsme si obohatili dovednosti a znalosti. 

Na květen máme připravené preventivní a tematické programy, první týden nás zavede do 
světa kouzelníků a mágů a naši klienti se naučí spoustu kouzel a s nimi spojené dovednosti jem-
né motoriky. Zdravá strava a sport jsou témata, která mají preventivní účel v oblasti zdravého 
životního stylu, jenž je v současné době prioritou hlavně u dětí a mládeže. Tento měsíc zakončíme 
cestováním, které nás obohatí v zeměpise, ale také nám ukáže odlišnosti a namotivuje k toleranci 
a ohleduplnosti.

Doufáme, že jste svátky jara prožili v klidu a vesele, a těšíme se na příští společné sdílení zážit-
ků a programů Klubu Echo.

Více informací o aktivitách Klubu je možné najít na facebookových stránkách Klub Echo 
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel. čísle  
+420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mladé lidi ote-
vřen od pondělí do středy v čase 12:30 - 17:00 na adrese náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.

Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

Zájezd zahrádkářů 
do Litoměřic 
na Tržnici Čech

V pátek 8. dubna uspořádali zahrádkáři 
s podporou dotace města Dobřany autobuso-
vý zájezd pro své členy i širokou veřejnost do 
Litoměřic. Vyrazili jsme už v pátek, abychom 
se vyhnuli davům lidí na výstavišti, ale to způ-
sobilo, že se nemohli přidat pracující. 

Počasí bylo chladné a větrné, ale naštěstí 
nám nepršelo, takže jsme si mohli v klidu pro-
hlédnout všechny vystavené exponáty, užít si 
kulturní program a nakoupit sazenice květin, 
stromů a keřů.

Výstaviště není tak velké jako v Budějo-
vicích, ale i tak se na plochu vešly rostliny, 
velikonoční dekorace, výstava drobného zví-
řectva, výstava obrazů a mnoho dalších připo-
jených akcí.

Myslím, že si každý našel to svoje.
Zora Richterová
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Velikonoční prázdniny u nás

Tak jsme se sešli na Zelený čtvrtek v naší klubovně. Zahráli jsme si starší stolní hry i hru novou „Máme rádi Šumavu“. Nezapomněli jsme ani na 
hry s míčem a jízdu na koloběžkách. Ale to hlavní bylo, že jsme malovali na batůžky – někdo vílu, někdo jednorožce, pak jsme tvořili jarní 3D obrá-
zek s notami, větvičkou, kytičkami a ptáčkem a posledním výrobkem byl zajíček z květníku. Výrobky se nám moc povedly a těšili jsme se i na pizzu 
k obědu. Domů se nám moc nechtělo, ale vše má jednou svůj konec. 

Za Pionýrskou skupinu Dobřany          Libuše Nejedlá

 

   
 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
blízko Polánky u Nepomuka. 

(pořádá dobřanská Základní organizace   
Českého svazu ochránců přírody)

TÉMA: HARRY POTTER 
TERMÍN: 2. 7. – 16. 7. 2022 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 3.500 Kč 
 
HLEDÁME CHLAPCE A DĚVČATA VE VĚKU 8 – 14 LET, KTEŘÍ MAJÍ CHUŤ:   

➢ STRÁVIT 14 DNÍ V PARTĚ KAMARÁDŮ UPROSTŘED PŘÍRODY  
➢ NAUČIT SE RŮZNÝM TÁBORNICKÝM DOVEDNOSTEM (UZLOVÁNÍ, MORSEOVKA, 

POZNÁVÁNÍ ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ, OVLÁDÁNÍ BUZOLY, ORIENTACE V MAPĚ 
A V TERÉNU APOD.)  

➢ PROŽÍT DOBRODRUŽSTVÍ V NAPÍNAVÉ TÁBOROVÉ HŘE 
➢ HRÁT SPORTOVNÍ KOLEKTIVNÍ HRY, CHODIT NA VÝLETY, ŘÁDIT NA KOUPALIŠTI 
➢ PROŽÍT SLAVNOSTNÍ TÁBOROVÉ OHNĚ S HRAMI A S PÍSNĚMI PŘI KYTAŘE A MAJÍ 

SMYSL PRO HUMOR A NERADI SE V LÉTĚ NUDÍ 
 
STANOVÝ TÁBOR SKAUTSKÉHO TYPU S VLASTNÍ KUCHYNÍ A ZASTŘEŠENOU JÍDELNOU 
UBYTOVÁNÍ VE DVOULŮŽKOVÝCH STANECH S PODSADOU, VÝBORNÁ KUCHYNĚ, TEPLÁ 
SPRCHA, POTOK S TŮNÍ A 1 KM OD TÁBOŘIŠTĚ SE NACHÁZÍ KOUPALIŠTĚ 
Kontakt: Petr Mištera, tel. 607611541, platecek@centrum.cz  
Facebook: Strážci Dobřany 
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Rybářské závody na Dolní Kotynce

V sobotu proběhly na rybníku Dolní Kotyn-
ka rybářské závody dospělých.

Ráno jsem se podíval z okna a říkal jsem 
si, jestli vůbec přijede nějaký závodník, když 
nám to počasí tak přeje. Ale je vidět, že jako 
rybáři vydržíme opravdu hodně. Přijelo cel-
kem 82 závodníků z celého kraje, kteří nachy-
tali celkem 21.707 cm ryb. Děkuji všem spon-
zorům, kteří přispěli hodnotnými cenami, jež 
si rozdělilo prvních 30 závodníků. Dále děkuji 
všem organizátorům a samozřejmě i caterin-
gu, kterému jsem nemohl vytknout vůbec nic. 

Pořadí: 1. místo: Jakub Cingroš 1 025 cm, 
2. místo: František Bartoš 923 cm, 3. místo: 
Zdeněk Spurný 808 cm. Ještě jednou blaho-
přejeme.

Za výbor MO ČRS Dobřany 
hospodář Jaromír Lev 

Den druhý probíhaly rybářské závody dětí.
Taky jsem se v neděli ráno podíval z okna, 

jako Jaromír Lev předešlého dne, a ta chume-
lenice, co se venku odehrávala, ve mně utvr-
dila myšlenku, že rybáři jsou divný živočišný 
druh. Jo jo, vstáváme brzo, v dešti, mrazu, 

většinou i za tmy. S vidinou loveckého úspě-
chu a vnitřního souznění s přírodou.Doufal 
jsem, že nám na dětské závody vůbec někdo 
přijede. Mé obavy ale na místě rychle vypr-
chaly. Přípravy byly v plném proudu, u zápisu 
závodníků se tvořila fronta. Dokonce i sluníč-
ko ukázalo svoji vlídnou tvář. Přesto, že hlásili 
opravdu aprílové počasí, dostavilo se 52 ma-
lých závodníků. V 8 hod. bylo zahájeno, a to 
hned svižně. Lístky se začaly plnit prvními 
úlovky a v podobném duchu se pokračovalo 
až do posledních minut. To, že se některým 
začínajícím rybářům nepodařilo chytit rybu 
i přes velkou podporu přísedících, nezkalilo 
radost ze společné akce, která se vydařila na 
jedničku. Catering, organizátoři, vše fungova-
lo, jak mělo. Stačilo, když jsem obešel rybáře 
ve svém úseku a uviděl ty spokojené úsměvy 
zapatlané od kečupu. Těch párků, co se zba-
štilo! Je potřeba taky poděkovat všem sponzo-
rům, bez kterých by tento počin nebyl možný:

ČRS MO Dobřany, Marius Pedersen, a. s., 
OZ Trading, ČEVAK, TRIGO, PROBEZ, SNACK 
Dobřany, Cukrárna U Kaple, Dobřanská zmr-
zlina, Autoopravna Šlegl, Antonin Dania ml., 

Jaromír Lev, Káčko Libor Šebek, Vladislav Šefl, 
LOMA Systems, Městské kulturní středisko 
Dobřany, Kart Arena Michal Švihla, Rybářské 
potřeby CHYŤ a PUSŤ, Rybářské potřeby U Krt-
ků, Střechy Aleš Málek, Intopstav Josef Šefl, Vác-
lav Krejčí, T.C.F. BAITS Radek Zach, Petr Purkar, 
Václav Rott, Daniel Duchek, Hana Mrázová. Po-
kud bych na někoho zapomněl, na FB určitě své 
jméno najde. Gratulace všem zúčastněným.

Výsledková listina
S dopomocí / bez dopomoci                                                                 
1. Fojtík Jirka 149 cm 
2. Kusch Václav 134 cm
3. Hora Václav 91 cm

1. Morávka Daniel 579 cm          
2. Šmůla David 362 cm
3. Ryšavý Tomáš 328 cm

Dívky
1. Morávková Denisa 239 cm
2. Šmůlová Barbora 213 cm
3. Jacková Markéta

Petrův zdar! Karel Ryšavý

Rybáři
Ani koncem března a začátkem dubna jsem 

na ryby nechodil. Sice bylo pár dní tepleji, ale 
moji šoféři chodili do práce a odpoledne ob-
vykle foukal vítr. Ale někteří rybáři prý měli 
úspěchy. Já jsem vyrazil až 12. dubna odpoled-
ne. Dopoledne bylo krásně, bezvětří. Ale sotva 
jsem se usadil, začal se zvedat vítr a potom mi 
jeho nárazy začaly házet pruty ve vidličkách. 
Tak jsem to po dvou hodinách zabalil. Potom 
mi volal bratr, že ráno chytil dva kapry a že by-
chom mohli ráno jít spolu. Ale ráno se jim moc 
nechtělo. Bratr sice jednoho chytil, pak jedno-
ho menšího pouštěl, ale já měl jen jeden záběr 
a ten jsem minul. Až za dva dni jsem šel znovu. 
Hned záběr, ale netrefil jsem ho. Vzápětí druhý 

a byl to kapr tak 41-42 cm. Když takhle berou, 
počkám si na většího a pustil jsem ho. A už 
jsem neviděl zatáhnout. V sobotu před Veli-
konoci mě manželka poslala na ryby: „A bez 
kapra se domů nevracej!“ Zima byla jako 
v morně, začal se zvedat zase vítr a představa, 
že bych tam měl sedět do večera a třeba přes 
noc, nebyla zrovna lákavá. Nakonec mi ale za-
bral kapr 51 cm, a tak jsem byl vpuštěn domů.

Synovec a jeho kluci Kuba s Davidem se tě-
šili na 16. duben, na zahájení lovu na pstru-
hových vodách. Ale moc prý se jim nedařilo. 
Něco sice chytili, ale byli dost zklamaní.

V sobotu 23. 4. se Kotynka sloví a větší ryba 
se nasadí do řeky a na Židovák, takže rybáři 

budou mít možnost si zachytat. 
Uskutečnilo se šetření na rybnících a před-

ložení důkazů o výskytu vydry a způsobených 
škodách jako podklady pro vymáhání náhrad.

Do rybníčků nad Horní Kotynkou se vysa-
dí váčkový plůdek štiky. Již několik let se daří 
vychovat si násadu štiky do řeky a na Židovák 
a ještě prodávat přebytky okolním organiza-
cím. Teď nás trápí nedostatek vody v Montaj-
chu. V důsledku minimálních srážek během 
zimy i teď zjara nestačil natéct a je tam jen 
30 cm vody, takže nemůže být osazen nása-
dou kapra K1 a K2. Tu by totiž okamžitě vy-
braly volavky.

Vladislav Šefl
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Recept na tatarák 
z candáta

Naškrábeme si filety z candáta, přidáme 
žloutek, trošku kvalitní smetany, třený 
česnek, pepř, sůl, čerstvý kopr, limetkovou 
nebo citronovou šťávu a pažitku najemno. 
Vše smícháme a natíráme na opečené plát-
ky bagetky potřené česnekovým máslem. 
A pro opravdové gurmány doporučuji jen 
naškrábat filety s trochu kopru, soli a za-
kápnout limetkovou šťávou, promíchat 
a šup s tím na bagetku nebo topinku. To je 
potom bašta!

ČRS MO Dobřany

Včelaři přivítali jaro!

A spolu s nimi i návštěvníci Lesoparku 
Martinská stěna, kteří v sobotu 23. dubna 
přišli na první ročník akce Přivítejme	 jaro	
se	 včelkami. Členové základní organizace 
Českého svazu včelařů v Dobřanech za při-
spění Městského kulturního střediska zorga-
nizovali odpoledne plné zábavy, poučení her 
i odpočinku. 

Pro nejmenší návštěvníky byla připravena 
řada her a soutěží. Skládali obrázky, nosili 
vodu do úlu, hledali barevné včeličky v trávě 
nebo je chytali na háček. Děti si také mohly 
odnést vlastnoručně vyrobenou svíčku ze 
včelího vosku. Pro větší děti a rodiče pak byl 
připraven vědomostní kvíz o včelách. Sladká 
odměna byla připravena pro každého a pro 

ty nejlepší pak odměna nejsladší, sklenička 
medu.  A na závěr samozřejmě nemohl chybět 
táborák s opékáním buřtů. 

Největší zájem byl ovšem o přednášky zku-
šeného včelaře, pana Jana Plášila ml. Nebyla 
to jen teorie, ale návštěvníci mohli zblízka 
nahlédnout do úlu plného včel, prohlédnout 
si a vyzkoušet pracovní pomůcky i ochranné 
obleky. 

Prosklený úl zůstane na stanovišti po celou 
sezónu. Je umístěn jako každoročně v blízkos-
ti 7. zastavení naučné stezky Martinská stěna. 
V jeho okolí jsou umístěny informační tabule, 
které přibližují tajuplný život včel. Návštěvní-
ci tedy mohou přijít, odklopit stěny úlu a opa-
trně, přes sklo, nahlédnout, jak včely pracují.  
V srpnu se pak úl bude stěhovat zpět ke včela-
ři k přezimování. 

A protože nám počasí přálo, sluníčko přilá-
kalo velké množství dětí i dospělých. Všechny 
nás velice potěšil zájem o problematiku včela-
ření a také nás překvapilo množství znalostí 
a vědomostí, které zejména děti o včelách mají.

Popřejme tedy včelám a včelařům dobrou 
sezónu a všem lidem krásné a klidné dny a bu-
deme se těšit na setkání u dalšího ročníku.

Za členy ČSV, základní organizace Dobřany 
Ing. Štěpánka Rottová

Po dvouleté pauze se konal sedmý ročník oblíbeného závodu Krajský půlmaraton Plzeňského 
kraje, jehož poměrně náročnou trať dokončilo 449 závodníků. Dobřanské náměstí je přesně 
v polovině závodu a stejně jako v minulosti zde byla k povzbuzení běžců fanzóna a občerstvovací 
stanice.

Letošní Krajský půlmaraton Plzeňského kraje 
je úspěšně za námi
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TJ Dobřany – novinky v oddílu fourcrossu

Právě začalo a jaro a s tím i cyklistická sezona bikerům ze Šlovického vrchu. Jedna z hlavních 
novinek je pořádání dalšího ročníku 4xBike	Madness	2022, a to 8.–9.	7.  Jde o čtvrtý závod 
seriálu 4x	Pro	Tour, který má letos sedm zastávek, a těšit se můžete na ještě lepší obsazení než 
v předešlém ročníku.

Další novinkou je, že v areálu oddílu fourcrossu vzniká nový trail pod vedením Tomáše Bro-
žíka. Jeho první třetina je určena pro začátečníky a mírně pokročilé jezdce. Najdete zde klopené 
zatáčky, boule a lavice na mírném svahu, ideální pro získání nových dovedností na horském kole. 
Druhá třetina už je pro pokročilejší jezdce ve větším svahu, s většími zatáčkami a skoky. Poslední 
třetina bude obsahovat velké skoky. Prostě každý si vybere to své… Trail je zatím ještě ve výstav-
bě, ale rozhodně je na co se těšit. Plán dokončení je koncem května. 

K dispozici je samozřejmě fourcrossová a dual slalomová dráha.
Areál je volně přístupný, avšak na vlastní nebezpečí. Od května nás najdete na kopci každou 

středu od 17 h.
Najdete nás také na sociálních sítích: bikeparkdobrany                                             Tomáš Brožík

Cyklovýlet okolím 
Dobřan

V sobotu 16. 4. se uskutečnila další cykli-
stická vyjížďka okolím Dobřan. Počasí nám 
přálo a účast byla poměrně slušná. Trasa 
vedla z Dobřan přes Líně, Zbůch, Nýřany, Cho-
těšov a Křížový vrch zpět do Dobřan. Další 
vyjížďka je naplánovaná na 14. 5. Pojedeme 
vlakem do Hořovic a pak na kole do Dobřan. 
V červnu se uskuteční třídenní výlet do Fran-
tiškových Lázní. Ubytování bude v kempu na 
Americe a vyjížďky pak po krásném okolí. Zá-
jemci se můžou přihlásit na tel. 603 872 821 
Josef Hájek, nebo 721 713 079 Josef Polívka. 
Z důvodu zamluvení ubytovací kapacity je tře-
ba se přihlásit do 21. 5. Těšíme se i na vás.

Josef Hájek a Josef Polívka

Soutěž mladých hasičů
V sobotu 9. dubna uspořádal Sbor dobrovol-

ných hasičů v Dobřanech soutěž pro mladé hasi-
če. Soutěž měla být původně v měsíci únoru, ale 
vzhledem k situaci s covidem jsme ji přeložili až 
na duben. Bohužel ale i zmíněná situace kolem 
covidu ovlivnila účast hasičských kolektivů MH. 
Soutěže se zúčastnilo celkem 16 družstev. Kro-
mě našeho sboru přijely děti i např. ze Dnešic, 
Chotěšova, Nepomuku a z Rožmitálu pod Třem-
šínem.  Soutěžilo se v určování a využití hasicích 
přístrojů, v určování azimutu, topografických 
značkách, ve zdravovědě, určování technických 
prostředků, ve vázání uzlů a ve spojování hadic. 
Soutěž probíhala v budově naší hasičské zbroj-
nice. Děti obdržely hodnotné ceny za umístění 
a občerstvili jsme je párkem v rohlíku a limo-
nádou. A jak to dopadlo? Za náš sbor soutěžila 
3 družstva starších a 3 družstva mladších dětí. Jedno ze starších družstev získalo bezkonkurenčně první místo a zlaté medaile (ve složení Ondra 
Folk, Matyáš Kříž a Vítek Gregor). Soutěž se všem líbila a proběhla v klidu a pohodě. Na soutěž nám přispělo Městské kulturní středisko, HZS Plzeň-
ského kraje a prodejna Coop, za což jim děkujeme.                                                                       Helena Dvořáková, vedoucí mládeže
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Medailové žně na prvních závodech sezony

Po dlouhé a náročné zimní přípravě jsme 
se konečně dočkali prvních závodů. Ještě než 
sluníčko nabere tu správnou sílu, tak závodní 
sezonu odstartovaly dva halové závody. První 
závod byla Jablonecká hala, která se konala 
2. dubna. Tento závod má velkou tradici a je to 
neoficiální halové mistrovství republiky v dis-
ciplíně 100 m s překážkami a v každé katego-
rii bojuje kolem 70 závodníků. Fire sport team 
Dobřany vyrazil na tento závod se sedmi nej-
zkušenějšími závodníky a tři z nich vybojovali 
cenné kovy. Nejlépe se dařilo Nikole Raškové 
(SDH Nepomuk) v kategorii starších doroste-
nek. Nikola svůj závod vyhrála časem 17,22 s, 
a dokonce si zlepšila osobní rekord z loňské-
ho MS. S tímto časem by zvítězila i v kate-
gorii žen. Anička Umnerová (SDH Dobřany) 
obsadila s časem 18,55 s druhé místo mezi 
středními dorostenkami. Vojta Kasl (SDH Žel-
čany) se popral s reprezentační konkurencí ve 
středním dorostu a i on si vylepšil osobní re-
kord na 16,97. Ani dalším se nevedlo špatně. 
Tadeáš Voříšek (SDH Letkov) a Ondra Šiška 
(SDH Dobřany) vybojovali ve svých kategori-
ích 4. místa. David Drnek (SDH Lekov) obsadil 
5. místo a Julie Princlová (SDH Dobřany) se 
skončila na 28. místě. 

Druhým závodem byla Příbramská věž, kte-
rá se konala 9. a 10. dubna. První den si své 
síly změřili dospělí. Této kategorie se může 
zúčastnit každý, kdo dosáhne 15 let, když se 
na to cítí a má dostatečnou výkonnost. A to si 
z řad našich dorostenců může v pohodě dovo-
lit Anna Umnerová. Aničce je 15 let a už pro-
hání ty nejlepší ženy. Poprvé o sobě dala vědět 
loni, když v této disciplíně nestačila jen na úřa-
dující mistryni republiky Kamilu Bartoško-

vou. Závod se běhá na tři pokusy s následným 
vyřazovacím pavoukem. Po základních poku-
sech skončila Anička jen za reprezentantkami 
Kamilou Bartoškovou a Lucií Ledvinovou. Ve 
vyřazováku zabojovala a posunula se znovu 
do finále. Bohužel ani letos to „zatím“ na ve-
lice zkušenou závodnici nestačilo a Anička 
se musela spokojit s druhým místem. Kamila 
závodila ve veliké pohodě a dvakrát si vylepši-
la osobní maximum i rekord závodu a Aničce 
bylo ctí s takovou závodnicí prohrát finále. 

Druhý den přišel na řadu závod dorostu 
a zde byla Anička velkou favoritkou. Po dvou 
krásných pokusech 7,9 a 7,8 s si vybojovala 
první zlatou medaili v této disciplíně. Do zá-
vodu jsme nasadili také Ondru Šišku, Davida 
Drnka, Tadeáše Voříška a Nikolu Raškovou. 
Všichni tito závodníci z naší tréninkové sku-
piny jsou v širším kádru reprezentace a i oni 

se chtěli předvést reprezentačním trenérům. 
V dobrém světle se ukázal na svém prvním 
závodě ve výstupu na věž David Drnek, když 
se po dvou krásných pokusech umístil na 
skvělém třetím místě. Třetí příčku obsadili 
ve svých kategoriích i Ondřej Šiška a Tadeáš 
Voříšek. Oba závodníci potvrdili svou formu 
a zúročili poctivou zimní přípravu. V kategorii 
starších dorostenek se ve velice vyrovnaném 
závodu umístila na pátém místě Nikola Raš-
ková. 

V neděli 24. dubna odstartoval seriál Jiho-
českých stovek a pořadatelem prvního závodu 
bylo město Zliv. Byl to první závod pod otevře-
ným nebem, a kdo čekal sluníčko, tak se ne-
spletl. Bohužel, jak to k dubnu patří, k sluníčku 
se přidal i déšť, sníh, kroupy, bouřka - prostě 
apríl… My jsme však na první venkovní závod 
byli patřičně natěšeni a i přes nepřízeň počasí 
jsme si ho užili. Do Zlivi se vypravilo čtrnáct 
závodníků z naší skupiny. A kdo byl nejúspěš-
nější a komu se dařilo nejlépe? Zlatou medaili 
získali a vítězem své kategorie se stali: Anička 
Umnerová (střední dorostenky), Nikola Raš-
ková (starší dorostenky), Honza Šváb (muži), 
Tadeáš Voříšek (mladší dorostenci) a David 
Drnek (starší dorostenci). K medailistům se 
přidal i stříbrný Vojtěch Kasl a bronzový On-
dřej Šiška (oba střední dorost). Mezi úspěšné 
závodníky se zapsali ale i ti, kteří si medaile 
nepřivezli. Trenéři měli radost i z povedených 
startů nováčků a méně zkušených závodní-
ků a závodnic. Všichni si užili skvělou partu 
i radost ze závodění a těší se na další závody, 
kterých bude letos opravdu hodně. Těmi nej-
bližšími jsou Český pohár v Třebíčí, memoriál 
Vendulky Fránové v Plzni a také první postu-
pové soutěže družstev. Držte nám palce a my 
vás budeme zase informovat. 

Martin Provazník, trenér
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Po roce 1988, ve kterém zaznamenal dob-
řanský stolní tenis historický postup do dru-
hé nejvyšší soutěže v tehdejší ČSSR, bude rok 
2022 zapsán v historii tohoto sportu v našem 
městě taktéž zlatým písmem jako rok, ve kte-
rém soutěžní družstvo mužů opět nahlédne za 
hranice Plzeňského kraje. 

To byl také cíl, stanovený pro právě skonče-
nou sezónu 2021/2022, a ten byl splněn beze 
zbytku. Družstvo A nenašlo za celou sezónu ani 
jednoho přemožitele a bez ztráty jediného bodu 
si po zásluze dokráčelo s rekordními 104 body 
pro titul v nejvyšší krajské soutěži divizi mužů, 
a tím i pro postup do 3. ligy. Všichni hráči druž-
stva A zasluhují absolutorium nejen za předvá-
děnou hru, ale i za přístup k plnění svých od-
dílových povinností. Naším cílem pro sezónu 
nadcházející bude sehrát v této ligové soutěži 
nanejvýše důstojnou roli a tuto soutěž také udr-
žet. V konkurenci zejména velkých pražských, 
středočeských a jihočeských klubů to bude úkol 
věru nelehký, nikoli však nesplnitelný. 

Družstvo B bylo ještě na konci první poloviny 
soutěžní sezóny ohroženo sestupem z krajského 
přeboru 1. třídy. V druhé polovině soutěže se však 
za vydatné pomoci Marka Vohradského a Jana 
Pastucha vzepjalo k velkolepému finiši. Konečné 
8. místo z 12 účastníků této soutěže bylo nakonec 
poměrně vzdáleno sestupovým pozicím. 

Naopak velmi dobře si po celou sezónu ved-
lo družstvo C, které z medailových pozic po 
první polovině sezóny sice nepatrně ustoupilo, 
ale konečná 5. příčka v krajském přeboru 2. tří-
dy je pro nás nesporným úspěchem. Vzhledem 
k tomu, že již po polovině sezóny nebylo o po-
stupujícím do vyšší soutěže de facto pochyb, 
v druhé polovině sezóny dostávali příležitost 
zejména mladí hráči. 

Naše čtvrté družstvo, až na drobné výjimky 
složené výhradně z našich nejmladších hráčů, 
obsadilo v nevalně obsazeném okresním přebo-
ru družstev mužů konečnou 2. příčku. Počet zú-
častněných družstev a také úroveň této soutěže 
mají však setrvale klesající úroveň. Její zrušení 
by nás však velmi mrzelo, neboť byla zejména 
pro mladé začínající hráče skvělým odrazo-
vým můstkem do jejich další soutěžní kariéry. 
Bohužel mladých hráčů je v ostatních oddílech 
napříč regionem poskrovnu, přičemž zlepšení 
tohoto neutěšeného stavu je v nedohlednu. 

Závěrem mně dovolte poděkovat městu 
Dobřany, našim sponzorům a v neposlední 
řadě našim příznivcům a fanouškům za proje-
venou podporu. Věřím, že v příští sezóně se jim 
budeme moci odvděčit nejen atraktivním ligo-
vým stolním tenisem.

Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany 
Luděk Reitšpies

Družstvo A zleva: M. Vohradský, J. Vladyka, J. Roubíček, J. Pastuch, M. Bultas, J. Šperl

Stolní tenisté postoupili do 3. ligy!
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Zakončení sezóny na kuželnách v Plzni 
v rámci turnajů Plzeňského kraje

Po finálovém turnaji PMN ČR v Olomouci 
chybělo našim svěřencům odehrát začátkem 
dubna mistrovství jednotlivců Plzeňského 
kraje v neděli 3. 4. a o týden později finále 
PMN PK. Mistrovství jednotlivců se odehrá-
lo na kuželně Slavoje Plzeň za účasti pouze 
10 jednotlivců ve 4 kategoriích (za CB Dobřa-
ny neodjel pouze Josef Fišer nejml. z důvodu 
vytížení v oddílu kopané TJ Dobřany). I tak 
jsme pomýšleli na nejvyšší příčky, což po fi-
nále PMN ČR bylo z naší strany povinností! 
A naše očekávání se naplnila. V mladších 
žačkách si to mezi sebou opět rozdaly Vale-
rie Vaněčková a Anežka Blechová. Valča díky 
dobře dohraných dorážkách zvítězila s cel-
kovým součtem 252 poražených kuželek na 
60 HS. Anežka za ní zaostala o pouhé 4 kužel-
ky a veze do Dobřan stříbrnou medaili. Nutno 
podotknout, že děvčatům nedorazila žádná 
soupeřka. Ještě tristnější byl turnaj mladších 
žáků, kterého se zúčastnil pouze hráč pořá-
dajícího oddílu. Jak již bylo zmíněno, star-
ší žáci odjeli bez Pepči Fišera nejml. a Lada 
Hessová si s Honzou Štulcem ml. vyzkoušeli 
odehrát turnaj na 100 HS. Tímto systémem 
budou hrát finále mistrovství jednotlivců 
ČR o víkendu 23. a 24. dubna. Lada odjede 
na turnaj do Kosmonos a hoši do Aše. V ka-
tegorii starších žákyň dělaly soupeře Ladě 

hráčky ze Záhořan, nicméně naše svěřenkyně 
nenechala nic náhodě a zvítězila s výkonem 
393 poražených kuželek na 100 HS. Honzovi 
nevyšla druhá dráha a musel se sklonit před 
domácím hráčem a bral stříbrnou medaili za 
výkon 392 poražených kuželek.

V neděli 10. dubna jsme zavítali dohrát 
PMN PK na kuželnu Sokola Plzeň. Jednalo 
se o vyvrcholení celoročního poháru, když 
se jednotlivé turnaje postupně odehrály na 
kuželnách Slavoje Plzeň, ve Stříbře, v Roky-
canech a v Hazlově. Vzhledem k nemoci Va-
lerie Vaněčkové již před turnajem měla tedy 
mistrovský pohár v držení Anežka Blechová. 
Obdobná byla i situace u starších žáků, a tak 
poháry za 1. místo veze na kuželnu CB Dob-
řany i starší žákyně Lada Hessová i Josef Fi-
šer nejml. Třetí místo vybojoval Jan Štulc ml., 
přestože odehrál až závěrečný turnaj. Stříbr-
nou medaili Valče Vaněčkové doveze mimo 
soutěž účastnící se Adina Fišerová, která si 
zaházela z důvodu potřeby doplnění drah pro 
hráčku Hazlova. Pro ty starší to byl dobrý tré-
nink před mistrovstvím ČR, který ještě vyplní 
domluvený trénink na kuželně TJ Škoda Plzeň 
v týdnu před odjezdem na republiku! Tak těm 
starším DRŽME PALCE!

Dalibor Blecha

Účastníci finále PMN Plzeňského kraje

Mx Kids Academy 
závodí

Dne 26. 3. jsme odjeli již druhý závod seriá-
lu Mx Mini Moto Tomanon Cup, a to na Slapy. 
Po prvním krásném závodě v Merklíně nás 
přivítala supercrossová trať a mladí závod-
níci se opravdu činili. Novou kategorií seriálu 
jsou odrážedla, kde mohou startovat děti od 
dvou let. Nyní seriál, jehož pořadatelem je 
dobřanská Mx Kids, pokračuje 14. 5. v Pod-
luhách a 28. 5. budeme závodit na domácí tra-
ti v Dobřanech, kam vás všechny srdečně zve-
me. A pokud máte zájem vyzkoušet si u dětí 
závodního ducha, opět se pojedou odrážedla, 
tak dorazte. Těšíme se na vaši návštěvu.

Emil Končel
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Jarní část aneb Šneci v plné palbě
Realizační	tým	pro	extraligu	mužů:	
V. Šlehofer st., P. Kleisner, P. Kánský, D. Malý  
a D. Kovářík st.

A tým Dobřan nako-
nec obsazuje po 22. kole 
9. příčku extraligy. Pro 
někoho možná málo, pro 
znalé a soudné možná ma-

ximum. Ano, vždycky chceš vyhrát, kdo ne. 
Obzvlášť to platí ve sportu. Na druhou stranu 
je na místě trocha soudnosti a respektu k nej-
vyšší soutěži v ČR. Nejsme po roky oblíbení 
u některých třeba i „z nedaleka“ ..., 
to je třeba si také přiznat a pořád-
ně otevřít oči.

A také může shora platit, že 
by v extralize raději viděli vět-
ší města, než jsme my, např. 
Brno (1. liga), České Budějovice 
(1. liga), Zlín (1. liga) či Ostravu 
a jiné.....

Nicméně šestitisícové Dobřany 
jsou léta baštou hokejbalu a to 
už nám nikdo jaksi neodpáře. 
A právě proto nás naše práce baví 
a motivuje do dalších sezón.  Zpět 
k úvodu.

Končíme tedy po zkl. části de-
vátí (o pomyslný stupínek výše 
už jsou boje o titul...), desátý je 
Hradec Králové, jedenáctí naši ne-
dalecí rivalové - HBC Plzeň a dva-
náctý je i náš soupeř v play down 
k.o.  části – tým z hlavního města 
ČR - Kovo Praha.

Ovšem pozor, letos je prvně 
soutěžní extraligový systém pěk-
ně nevyzpytatelný, dalo by se říci 
zákeřný.

Po konci základní části extraligy se ve spod-
ku tabulky hraje sice dál, ale body se mažou 
a hrajete v podstatě o holou záchranu. Troš-
ku smutní z neúčasti v play off tedy musíme 
bleskurychle přeřadit s velmi mladým týmem 
postaveným na jádru vlastních odchovanců na 
jiný level a prát se sportovně v těžkých bojích 
o samotné přežití v elitní soutěži v ČR. To roz-
hodně není jednoduchý úkol. Vím z praxe moc 
dobře, o čem mluvím.... Všechny týmy samo-
zřejmě ve vrcholné fázi sezóny posilují, i my 
jsme nelenili a realizační tým posílil bývalý 
hráč šnečích barev, Petr Kleisner. Stejně jako 
celý „realizák“ také on má své blíže nespeci-
fikované úkoly, které svědomitě plní. Zkrátka 
mladý mančaft musí cítit naši podporu. Čili 
nezbývá, než se postavit čelem a poctivě za-
bojovat i na druhém pólu tabulky.  Je a bude 

to velká škola pro mladé kluky v našem klubu.
Jako první ukončila sezónu mužská rezerva 

v 1. lize. Poslední kolo odehrála v Novém Stra-
šecí a i přes porážku podala bojovný výkon. 
Historicky první sezóna B týmu mužů v dru-
hé nejvyšší soutěži nám samozřejmě spoustu 
věcí ukázala a především mladé kluky i přes 
porážky obohatila, přičemž věřím, že také zo-
celila, neboť i to ke sportu patří.

Pokud je vezmeme v klubu za správný ko-
nec, mohou se následně zejména mladí kluci 
posunout, a to nejen sportovně. Pochopitelně 
v to i věříme.

Hlavní	sportovní	manažer: Daniel Malý
Realizační	tým	pro	žákovské	kategorie:	
P. Úbl, P. Kleisner, M. Chamola, K. Pezl, J. Raizer,  
J. Kalabza, M. Vavrík a V. Šlehofer st.

Žákovské kategorie jsou také v perma-
nentním jarním vytížení a samozřejmě i ony 
hrají svá mistrovská utkání. Tentokrát bych 
ale zmínil i pár jmen, byť jde o týmový sport. 
Výjimečným hráčem v republikové soutěži 
starších žáků je Matyáš Úbl, který z 10 ode-
hraných duelů zaznamenal neuvěřitelných 
90 bodů. Ano, je to souběžně hokejista. Nic-
méně také odchovanec dobřanské hokejbalo-
vé líhně v podstatě „od plenek“.

Navíc je faktem, že s hokejem začal věkem 
poměrně dlouho, když už tady dávno předtím 
běhal ještě po starém hřišti s hokejkou a míč-
kem ... Hokejbal totiž hraje od 5 let.

Dnes 14letý Matyáš má i slušně našlápnuto 
v ledním hokeji v dresu Indiánů, tak věřme, že 
o něm ještě v budoucnu uslyšíme.

V nejstarší žákovské kategorii jsou samo-
zřejmě i další talentovaní sportovci, jako To-
máš Brož, i on má skvělá čísla, viz 60 kanad-
ských bodů z 9 zápasů, které odehrál. Také 
on není v dnešní době „oblíbený jednosport“, 
neboť hokejbal kloubí s fotbalem a to je pro 
mladého kluka jedině dobře. Za našich dob 
minulých to byl naprosto běžný jev! Jinými 
slovy, provozovali jsme více sportů a nevyse-
dávali např. u PC ..... 

A aby výčet talentů v nejstarší 
žákovské kategorii nebyl tak „chu-
dý“, pak je třeba zmínit ještě dal-
šího šikulu, Ondřeje Sloupa. Také 
v něm dřímá obrovský potenciál 
a právem je členem užšího výběru 
ČR U14.

Závěrem je třeba konstatovat, 
že v našem klubu jsou i další ta-
lentovaní hokejbalisté a ve věkově 
nižších žákovských kategoriích. 
A že sport není jen o talentech, na-
víc ten týmový, budiž důkaz opět 
z praxe... Kluci tzv. nenápadní, ale 
o to více pracovití již od žáčkov-
ských let jsou dnes třeba důležitý-
mi hráči mužského extraligového 
týmu Dobřan. Za všechny 19letý 
kovaný „Dobřaňák“ Tomáš Du-
chek.

Poslední zmínkou jsou nej-
krásnější a nejnapínavější duely 
těch nejmenších Šnečků o pře-
stávkách domácích extraligových 
duelů Dobřan v naší Pebal aréně. 
Je to takové zpestření a parádní 

pohled na nejmenší děti – hráče, třeba další 
nastupující generaci dobřanské hokejbalové 
bašty.  I v tomhle jsme v ČR výjimeční, neboť 
na jiných stadionech tyto „vypjaté mače“ pro-
stě nevidíte.   

Poděkování za organizaci v tomto případě 
náleží trenérům Kleisnerovi, Pezlovi, Raizro-
vi, Vavríkovi či Kalabzovi.

Maličko se tedy po letech změnila strategie 
článku v DL a nebyl tradičně zmíněn pohled 
na komplexní mládežnickou či žákovskou zá-
kladnu, což byl tak trochu i záměr.

Za prvé zmínění a pochválení by měli ještě 
přidat a ti nezmínění se jim snažit vyrovnat.

Více info najdeš na Fcb a webových strán-
kách snackdobrany.cz

Za dobřanský hokejbal 
Václav Šlehofer st.

TJ Snack Dobřany muži B po utkání 1. ligy v Prachaticích 
Zleva stojí: Ulm, J. Kovářík, Kůrka, Polanský, Smola, Mareš, Čech,  
D. Kovářík st.
Pod nimi zleva: V. Šlehofer, Mikovec, A. Duchek, Stránský, Hrubý
Dole zleva: T. Duchek, Haváček, Neumaier
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PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY

MOTOCROSS 2022

Z DŮVODU VELIKÉHO ZÁJMU PROSÍME O VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ.
info +420 722 090 444, � MxKidsAcademyDobřany, mxkidsacademy@centrum.cz

po kontaktování Vám zašleme přihlašovací a organizační informace.

- PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY I POKROČILÉ OD 5 DO 16 LET

- K ZAPŮJČENÍ VÝSTROJ, HELMY I MOTORKY

-  NAUČÍME VŠE OD ZAČÁTKU, ROZJÍŽDĚNÍ, ZATÁČENÍ, ŘAZENÍ 
A CELKOVOU PŘÍPRAVU NA JÍZDU NA MOTOCYKLU.

- DOPROVODNÝ PROGRAM S NÁVŠTĚVOU ODBORNÍKŮ 
NA VÝŽIVU, FYZICKOU PŘÍPRAVU, FYZIOTERAPII, STREČINK

- ÚČAST I ZNÁMÝCH SPORTOVCŮ A ZAJÍMAVÝCH 
OSOBNOSTÍ (PATRIK LIŠKA, RUDA WESCHTA, JAKUB 
MENCL, JONÁŠ NEDVĚD, NA SIDE LUKÁŠ ČERNÝ, QUAD 
ZDENĚK POLÁČEK, TRENÉR PETR MASAŘÍK)

- STRAVA A PITNÝ REŽIM ZAJIŠTĚN

11-15. 7.   18-22. 7.   25-29. 7.   1-5. 8.  

8-12. 8.   15-19. 8.   22-26. 8.

PARTNEŘI:

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

13:00 – 16:00 Odpoledne plné soutěží a her pro děti bez rozdílu věku 

16:00 – 17:00 Dětská tombola 

17:00 – 17:15 Vystoupení hostů k 10. výročí otevření Tenisové haly 

17:15 – 17:30 Vystoupení houslového tria ze ZUŠ Dobřany 

17:30 – 20:00 Populární živá hudba k poslechu a zábavě 

V průběhu celého odpoledne k dispozici občerstvení a pochoutky z grilu. 
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Údolím Dolského potoka
S	příslibem	pěkného	počasí	jsme	se	rozhodli	navštívit	konstantinolázeňský	region.	Cestu-
jeme	ranním	vlakem	směr	Plzeň	–	Bezdružice,	odkud	vyrážíme	na	náš	pochod.

Příslušná železniční trať počínaje Pňovany 
vede krásným koridorem převážně zalesněnou 
krajinou. Projíždíme po nově instalovaném že-
lezničním mostu, klenoucím se nad hladinou 
řeky Mže – hracholuskou vodní nádrží. Z mos-
tu je krásná vyhlídka do údolí. Dále projíždíme 
romantickou krajinou, míjíme strmé rokle, po-
zorujeme mnohá pasoucí se stáda srnčí zvěře. 
Nedaleko žel. st. Konstantinovy Lázně se nám 
naskýtá pohled na zříceninu hradu Krasíkov, 
projíždíme stanicí a posléze vystoupíme na 
konečné žel. st. Bezdružice. Vystoupíme a po 
krátké orientační přestávce se vydáme po tu-
risticky značených cestách směr Peckův mlýn. 
Cesta vede otevřeným terénem do osady Potín. 
Odtud se vydáme úvozovou cestou, která nás 
přivádí nejprve k Úterskému potoku, kolem kte-
rého vede stezka až k rozcestníku Žižkův mlýn, 
přejdeme po lávce potok a odtud nás ukazatel 
navádí na další stezku, označenou modrou bar-
vou, vedoucí dílem po břehu potoka, dílem nad 
potokem po dost příkré zalesněné stráni. Jsme 
nuceni překonávat množství překážek, kterými 
jsou vyvrácené stromy, cesty jsou mnohdy roz-
ježděné těžkou lesní technikou. Po překonání 
těchto překážek se dostáváme na schůdnou cestu vedoucí po louce kolem mlýnského náhonu 
a končící v cíli našeho pochodu, u Peckova mlýna. Po krátké prohlídce místa samého (bohužel 
celý areál je nepřístupný) odcházíme. Nedaleko od Peckova mlýna se zastavujeme u zastávky 
busu, zbývající čas k odjezdu využíváme k doplnění našich sil – posvačíme, krátce odpočíváme 
a posléze odjíždíme busem směr Plzeň – Dobřany. 

Závěrem: Pohybovali jsme se v málo obydleném kraji, po celou cestu jsme nepotkali žádného 
turistu ani obyvatele zdejšího kraje. Zato jsme se přesvědčili o tom, jak může být příroda na jedné 
straně krásná – inspirující a na druhé straně krutá – nespoutaná, viz množství vývratů a suchých 
stromů (napadených broukem). Bohužel při odstraňování těchto kalamit lesníci používají těž-
kou techniku. Důsledkem této činnosti jsou neschůdné rozježděné cesty, neuklizený klest apod. 
I přesto stojí za to navštívit tato místa a užívat si pobytu v přírodě.

S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Rozpis mistrovských utkání 
jaro 2022

I.	B	třída	sk.	B	–	Muži	"A"	(MA) 
7. 5. 17:30 MA	–	Chlumčany
14. 5. 10:15 Přeštice B – MA
21. 5. 18:00 MA	–	Klatovy	B
28. 5. 18:00 Blovice – MA
4. 6. 18:00 MA	–	Měcholupy

III.	třída	sk.	západ	–	Muži	"B"	(MB)
1. 5. 17:00 Soběkury – MB
8. 5. 17:00 MB	–	Dnešice
15. 5. 13:00 Merklín B – MB
22. 5. 17:00 MB	–	Líšiná
28. 5. 14:00 Hradec B – MB
5. 6. 17:00 MB	–	Mantov

Krajská	soutěž	dorostu	sk.	A	–	
dorost	(D)
1. 5. 10:00 Horšovský Týn – D
7. 5. 10:00 D	–	Stříbro
14. 5. 10:30 Nýřany – D
21. 5. 10:00 D	–	SLOVAN	Plzeň
29. 5. 10:00 Nepomuk – D
4. 6. 10:00 D	–	Černice

Krajská	soutěž	žáků	–	žáci	(Ž)
1. 5. 14:30 Ž	–	Žákava
15. 5. 15:00 Ž	–	Třemošná
21. 5. 10:00 Zbůch/Chotěšov – Ž
29. 5. 15:30 Ž	–	Zruč/Druztová
4. 6. 10:00 Planá – Ž

Okresní	přebor	PJ	–	starší	přípravka
6. 5. 16:30 Přeštice – SP
13. 5. 16:30 SP	–	Merklín
20. 5. 16:30 Chlumčany – SP
27. 5. 16:30 SP	–	Radkovice
3. 6. 16:30 Stod – SP

Okresní	přebor	PJ	–	mladší	přípravka
6. 5. 16:30 Přeštice – MP
13. 5. 16:30 MP	–	Dolní	Lukavice
20. 5. 16:30 Chlumčany – MP
27. 5. 16:30 MP	–	Radkovice
3. 6. 16:30 Stod – MP

Změny utkání vyhrazeny !!!!
Aktuální informace o případných změnách 
+ výsledkový servis najdete na stránkách
web:	fotbaldobrany.cz
facebook:	TJ	DOBŘANY	FOTBAL	
instagram:	tj_dobrany_fotbal
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Turisté vás zvou
Členská	 a	 výborová	 schůze	
KČT	 se	 koná	 24.	 5.	 2022	 od	
14:00	v	klubovně	KČT.	
Pro	členy	účast	povinná!!

6.	5.		/pá/													STOD	–	CHOTĚŠOV	–	VSTIŠ
Odjedeme z Dobřan /čerp. st./ busem v 7:24 
do Stoda /7:41/. Z Plzně - Bory busem v 7:15. 
Sejdeme se na náměstí a půjdeme při řece do 
Chotěšova a poté do Vstiše. Občerstvíme se 
a v 12:49 (13:46) odjedeme busem do Dob-
řan. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový

10.	5.	/út/										Z	TISU	U	BLATNA	DO	ŽIHLE
Odjedeme z Dobřan vlakem v 5:20, z Plzně 
v 6:04 do Žihle. Odtud busem v 7:04 do Tisu 
u Blatna. Jdeme po červené TZ: rozcestí Ra-
štická louka sever – rozc. Raštická louka jih 
– odbočka k Lidčině skále – sklárna – rozc. 
Uhlířská louka, po žluté TZ k viklanům bába – 
dědek a dále do Žihle. Zpět vlakem v 14:57 do 
Plzně a v 16:20 do Dobřan. Délka trasy 10 km. 
Vedoucí Jindra Šmatlák. 

13.	5.	/pá/									Z	MERKLÍNA	DO	MERKLÍNA
Odjedeme busem z Plzně - Bory 6:30, Dob-
řany /čerp. st./ 6:45 do Merklína /7:29/. Pů-
jdeme okružní cestou kolem Merklína (pod 
odborným vedením p. Nekoly). Zpět busem 
v 14:00 do Dobřan a Plzně. Délka trasy 10 km. 
Vedoucí Jiří Nový.

17.	5.	/út/		 BRDY	–	ZE	ZAJEČOVA	
PŘES	HUPÁK	DO	ZAJEČOVA	

Odjedeme vlakem v 6:05 z Dobřan do Hořovic. 
Plzeňští turisté přistoupí v Plzni HN v 6:19. 
Z Hořovic busem v 6:58 přes Valdek, zde 
přestup na bus do Zaječova. Ze stanice busu 
jdeme po modré TZ k rozc. Dolní Kavaň, po 
zelené TZ k letišti, dále projdeme NS Jordán 
– Dlouhý vrch, rozc. Hupák – vyhlídka letiště 
bunkr, vracíme se po žluté TZ do Zaječova. Od-
jedeme busem v 14:20 do Hořovic a v 15:07 
vlakem do Plzně a Dobřan. Délka trasy 14 km. 
Vedoucí Jindra Šmatlák. 

20.	5./	pá/											ŽELEZNÁ	RUDA	–	ŠPIČÁK	–	
BRČÁLNÍK

Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40, z Dobřan 
v 7:54 do Žel. Rudy - města /9:33/. Půjdeme 
po cyklo přes Špičák na Špič. sedlo. Odtud po 
pohádkové stezce na Brčálník. Zpět vlakem 
v 14:32. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový

24.	5.	/út/		 KOLEM	DOBŘAN
Z důvodu konání schůze se pochod uskuteční 
v okolí Dobřan. Sraz v 8:30 na kruháku, z Plz-
ně HN odjezd vlaku v 7:40 do Dobřan. Vystou-

píme na Šlovický vrch, na vyhlídku a po pro-
cházce v okolí jdeme zpět do Dobřan na oběd. 
Členská schůze se koná od 14:00 v klubovně 
KČT. Účast nutná! Odjezd z Dobřan vlakem 
v 15:20/16:05, nebo busem v 15:31/16:31. 
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

27.	5.	/pá/						KOLINEC	–	HRÁDEK	U	SUŠICE
Odjedeme vlakem z Plzně HN v 6:40, z Dobřan 
v 6:55 do Klatov /7:29/. Odtud vlakem v 7:33, 
nebo busem v 8:10 do Kolince. Půjdeme ko-
lem žid. hřbitova do osad Pazderna, Čermná 
a po cyklo do Zbytnice. Dále po NS dojdeme 
do Hrádku. Zpět vlakem v 13:39/14:45 do 

Klatov. Odtud v 14:28/15:30 do Dobřan a Plz-
ně. Délka trasy 12 km. Vedoucí Jiří Nový.

31.	5.	/út/														Z	CHOTÍKOVA	DO	KŘIMIC
Z Dobřan odjedeme vlakem v 7:20 do Plzně 
a dále busem z term. HN v 8:05 do Chotíko-
va. Odtud jdeme po žluté TZ kolem rybníka – 
Malesická skála – Malesice - NS Údolím Mže 
– Křimice. Zpět busem v 13:13 do Plzně term. 
HN a dále vlakem do Dobřan v 13:40. Délka 
trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Případné změny najdete ve vývěsní skříňce 
u Komerční banky.

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.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Poděkování
Oslavy mých narozenin připravila rodina 

pod vedením Ivanky, která mne v Káčku 68 
příjemně překvapila velkolepou hostinou, 
o níž jsem neměla ani tušení. Aby toho nebylo 
málo, na Šlágru byla pro mne objednaná pís-
nička od Helenky, Libušky a Jitky - moc mě to 
potěšilo. Květiny a dárky mi zaplnily celý můj 
byteček a to nebylo všechno.

V Klubu seniorů proběhla další oslava, zá-
sluhou Ivanky a Ály Pošarové bylo krásně 
prostřeno a všichni hosté si jistě moji oslavu 
užili. Kdo tam byl? Pan starosta M. Sobotka 
a pí místostarostka Umnerová, rodina Terel-
mešova a Vozárova, všechny členky klubu 
a nechyběly ani Dobřanské bábinky, které mi 
s chutí zazpívaly. Moc děkuji za dárky, které 
mne potěšily, a za srdečné a milé prostředí, na 
které budu ráda a dlouho vzpomínat.

Blanka Ulrichová

Víme, že v nebi žiješ dál, ale i tak nám tady 
na Zemi příšerně chybíš.

Dne 1. 5. 2022 uply-
nou 2 roky, co ve svých  
20 letech přišel o život 
pod koly kamionu ne-
zodpovědného řidiče 
náš syn a bratr, motor-
kář tělem i duší, repre-
zentant Plochodrážního 
klubu Plzeň a České republiky, vicemistr 
a mistr ČR v ploché dráze juniorů v letech 
2012 a 2013

Romča	MÁDY.

Děkujeme za vzpomínku příbuzným, 
motorkářům, kamarádům a všem, kdo jste 

ho znali a měli rádi. Čest jeho památce.
Rodiče Eva a Roman, sestra Nikol

Vzpomínka
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Společenská rubrika

Dne 15. 5. 2022 uplyne 15 let,
co nás navždy opustila 

paní Marie	Lihanová.

Vzpomíná manžel, dcery 
a vnoučata.

Vzpomínka

Dne 18. dubna 2022 uplynul 1 rok,
co nás navždy opustil

pan Jaroslav	Houfek.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Dne 20. 5. 2022 vzpomeneme 
druhé smutné výročí, kdy nás navždy 

opustil manžel, tatínek, tchán, dědeček 
a pradědeček, 

pan Jaroslav	Kilberger ze Šlovic.

Děkujeme za tichou vzpomínku.
Manželka Anna, syn Pavel a zeť František 

s rodinami.

Vzpomínka

18. 5. 2022 uplyne dlouhých 10 let,
co nás opustil 

pan Josef	Maťha.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná Jana a rodina.

Vzpomínka

Dne 4. 5. 2022 uplynuly 2 smutné roky,
co nás navždy opustil

Zdeněk	Školoudík 
„Zdeny“.

Ztráta syna rodinu 
nikdy nepřebolí. Ať 
už jsi kdekoliv, dou-
fáme, že se tam cítíš 
jako doma. Bezpeč-
ně, milovaný, uzdra-
vený a svobodný.

S láskou stále vzpomínají rodiče, 
bratr Tomáš, babička, 

ostatní příbuzní a kamarádi.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Ve věčné noci bude se mi zdát,
že žiji s Vámi dosud.

Dne 23. 5.2022 tomu budou 2 roky, co nás 
opustil syn, bratr, tatínek, vnuk a strýc,

pan Roman	Pachl.

Vzpomínají rodiče a rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Vzpomínka

Dne 5. května 2022 
uplynulo 25 let od úmrtí

pana Vojtěcha	Pěnkavy.

Stále vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Vzpomínka

Dne 15. 5. 2022 by oslavila 
70. narozeniny 

paní Jana	Jílková, roz. Beštová.

S láskou vzpomíná manžel Václav, 
děti Zbyněk s Janou a vnoučata.

Vzpomínka

Kdo v srdci zůstává, nikdy nezemřel.
Dne 27. dubna 2022 uplynuly 

2 smutné roky, co nás navždy opustila
naše milovaná

Zdeňka	Balounová.

Navždy zůstaneš v našich srdcích. 
S láskou vzpomíná nejbližší rodina.

Vzpomínka
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+420 722 521 055

+420 722 521 055

JAROSLAV
ŠRÉDL

Pomohu 
s prodejem, 
s pronájmem nemovitostí

Realitní makléř

JAROSLAV
ŠRÉDL

www.jaroslavsredl.czwww.jaroslavsredl.cz

 

HLEDÁ ŘIDIČE 
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče 

Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 

Nástup možný ihned 

Kontakt: +420 606 726 842 

    

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA 
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO 

  
Ranní směny 
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan 
Nástup možný ihned 
Kontakt: + 420 606 726 842 
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA
50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 1000 Mb/s

Řádková inzerce
		ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online 

(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

		Hledám	pronájem	oploceného pozemku o výměře alespoň 

400 m2 v Dobřanech a okolí. Může být i neudržovaný. 

 Tel. 777 573 004.

OPRAVNA	OBUVI	A	VÝROBA	KLÍČŮ	–	KVĚTEN	A	ČERVEN	2022

út	3.	5. 14–17 po	6.	6. 14–17
pá	13.	5. 14–17 čt	9.	6. 14–17
st	18.	5. 14–17 st	15.	6. 14–17
st	25.	5. 14–17 st	22.	6. 14–17
po	30.	5. 14–17 út	28.	6. 14–17

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

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

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

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

	nabídka pracovních míst    20 % z ceny inzerce

	souběžná inzerce ve vývěskách MKS  5 % z ceny inzerce

Slevy se nesčítají, vždy je využita ta vyšší. 

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

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

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

Společenská rubrika zdarma

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

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

e-mail: listy@dobrany.cz

Dobřany

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

Příspěvky do DL musí být zasílány na mail listy@dobrany.cz do 
20.	 dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu  
cca 2	500	znaků (vč. mezer), nerozhodne-li redakce v individuálních 
případech jinak. Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník 
inzerce a návod na kontrolu publikovaných textů najdete na  
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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NEZANECHAT STOPY
5. 5. ve 20:00 
Polsko / thriller / 165 min / 12+ / titulky /

režie: Jan P. Matuszynski

Polsko, 1983. Zemí otřásá případ Grzegorze Przemy-

ka, středoškoláka, kterého policie ubila k smrti. Film 

založený na skutečných událostech sleduje příběh 

Jurka, jediného svědka, který se přes noc stal nepří-

telem státu číslo jedna. Represivní režim se snaží vy-

užít celý svůj aparát, včetně tajné služby, policie, mé-

dií a soudů, aby Jurka a Grzegorzovu matku umlčel.

Vstupné: 100 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ
6. 5. ve 20:00
USA / akční, fantasy / 127 min / 12+ / dabing /

režie: Sam Raimi 

Filmový svět studia Marvel otvírá brány do para-

lelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy 

předtím. Vydejte se do neznáma s Doctorem Stran-

gem, který za pomoci starých známých a nových 

spojenců vstupuje do šílených a nebezpečných para-

lelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhad-

ným soupeřem.

Vstupné: 130 Kč

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
7. 5. ve 20:00
ČR, Slovensko / komedie / 90 min / 12+ / 

režie: Jakub Machala

Šílený den v horském hotelu vyprávěný třikrát a vždy 

jinýma očima. Nevěstě Alex se její velký den hroutí 

přímo před očima. Po pánské jízdě předešlé noci je 

totiž nezvěstný ženich. Svůj pohled nabídne i její neu-

rotická matka, přespříliš aktivní otčím a také její bio-

logický otec. Chaos v horském hotelu, kde se svatba 

měla odehrát, využívá instruktor lyžování a neodola-

telný svůdník Petr.

Vstupné: 120 Kč

JEŽEK SONIC 2
8. 5. v 15:00
USA / komedie / 122 min / přístupný / dabing /

režie: Jeff Fowler

Modrý superrychlý ježek Sonic se vrací do kin s dal-

ším dobrodružstvím. V patách má znovu svého ne-

únavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale 

také věčně naštvaného ježuru Knucklese.

Vstupné: 120 Kč

PANSTVÍ DOWNTON: NOVÁ ÉRA
8. 5. v 18:00
Velká Británie / drama / 125 min / 12+ / titulky /

režie: Simon Curtis

Asi nikoho by nenapadlo, že se v minulosti babičky 

Violet ukrývá tajemství, které může otřást základy 

celého šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje 

šokující zpráva, že se Violet stala dědičkou zámku 

v jižní Francii, který jí odkázal muž, s nímž se setkala 

v mládí. Část rodiny vyráží na Francouzskou riviéru, 

aby nově nabytou nemovitost prozkoumala. Vlády 

nad Downtonem se mezitím ujímá Mary.

Vstupné: 130 Kč

LÁSKA HORY PŘENÁŠÍ
13. 5. ve 20:00
ČR, Slovensko / komedie / 90 min / 12+ / 

režie: Jakub Machala

Vstupné: 120 Kč

MIMI & LÍZA – ZAHRADA
15. 5. v 15:00 
ČR, Slovensko / animovaný / 56 min + 12,5 min 

předfilm / přístupný / režie: Ivana Šebestová, Katarína 

Kerekesová

Nevidomá Mimi a Líza jsou kamarádky. Učí nás i děti 

vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.

Vstupné: 110 Kč

DOCTOR STRANGE V MNOHOVESMÍRU 
ŠÍLENSTVÍ
15. 5. v 18:00
USA / akční, fantasy / 127 min / 12+ / dabing /

režie: Sam Raimi 

Vstupné: 130 Kč

ZÁZRAK
19. 5. ve 20:00 
Rumunsko, ČR, Lotyšsko / drama / 118 min / 12+ / 

titulky / režie: Bogdan G. Apetri

Film tvoří dva příběhy. V prvním sledujeme mladou 

jeptišku Cristinu, která odjíždí z kláštera do města, 

aby řešila jistý naléhavý osobní problém. Večer se 

vrací zpět, ale cestou ji potká nečekaná tragédie. Dru-

hý příběh vypráví o policejním detektivovi Mariusovi, 

který se snaží pochopit to, co a jak se Cristině přiho-

dilo. Marius jde krok za krokem ve stopách její cesty, 

pátrá na všech místech, které během ní navštívila.

Vstupné: 120 Kč

ŽENY A ŽIVOT
20. 5. ve 20:00
ČR / komedie / 87 min / přístupný / režie: Petr Zahrádka

Mottem filmu by mohl být nápis, který před mnoha 

lety nasprejoval anonymní autor na jednu londýn-

skou zeď: „Navzdory dílčím nezdarům hledání štěstí 

a lásky stále pokračuje...“ A stejně je tomu i v našem 

příběhu, kde někdy pomůže k happyendu náhoda, 

někdy pár facek a někdy prostě jen stačí přestat ře-

šit vztahové problémy s osobou, která s vámi vztah 

vlastně vůbec nemá...

Vstupné: 130 Kč
ŽHÁŘKA
21. 5. ve 20:00
USA / thriller / 94 min / 15+ / titulky /

režie: Keith Thomas

Desetiletá Charlie se od narození s rodiči neustále 

stěhuje z místa na místo. Nomádský způsob života 

ji neskutečně rozčiluje, ale rodiče netuší, jak jinak ji 

ochránit. Charlie je totiž „jiná“. K zapalování věcí ne-

potřebuje sirky ani zapalovač, stačí, když se rozhod-

ne, že mají hořet. Horší je, že svou schopnost nedoká-

že úplně ovládat, a když je rozhozená, může být sobě 

a svému okolí pořádně nebezpečná. 

Vstupné: 130 Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
22. 5. v 15:00
Belgie, Francie / animovaný / 95 min / přístupný / 

dabing / režie: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Chicky je jiný než ostatní. Narodil se jako napůl kuře a 

napůl zajíc. Měl štěstí, protože ho jako malého adop-

toval král Petr, slavný zaječí dobrodruh. Chicky chce 

to, co každý: zapadnout mezi ostatní a mít kamará-

dy. Celý svůj život touží zažít pořádné dobrodružství! 

A jedno opravdu velké na něj právě čeká!

Vstupné: 120 Kč

ŽENY A ŽIVOT
22. 5. v 18:00
ČR / komedie / 87 min / přístupný / režie: Petr Zahrádka

Vstupné: 130 Kč

TŘI TYGŘI: JACKPOT
27. 5. ve 20:00
ČR / akční komedie / 110 min / 12+ / režie: Emil Křižka 

Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových plá-

ten! Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou 

cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední čes-

ký akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá duše, 

prokletý básník a řidič tramvaje David Votrubek, or-

gán městské policie Robert, a snaživý, leč průměrný 

herec oblastního divadla Herbert. 

Vstupné: 120 Kč

TOP GUN: MAVERICK
28. 5. ve 20:00 
USA / akční drama / 131 min / 12+ / dabing /

režie: Joseph Kosinski

Pete „Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. 

Navíc byl vždycky magnetem na průšvihy, což se s ar-

mádní kariérou docela vylučuje. Pilot je ovšem bravur-

ní, možná ten úplně nejlepší, a proto dostane nabídku 

stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top 

Gun, které má připravit na úkol, jenž spadá do kate-

gorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset 

Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. 

Vstupné: 140 Kč

UŠÁK CHICKY A ZLOKŘEČEK
29. 5. v 15:00
Belgie, Francie / animovaný / 95 min / přístupný / 

dabing / režie: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Vstupné: 120 Kč

TŘI TYGŘI: JACKPOT
29. 5. v 18:00
ČR / akční komedie / 110 min / 12+ / režie: Emil Křižka 

Vstupné: 120 Kč

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

Praktický	lékař	pro	dospělé,
poradna	pro	sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308, 374 449  944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí 7:30–11:00 
 11:15–12:30 pro podniky a objednané
 15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
úterý 7:30–11:30 
 11:30–13:00 pro objednané
středa, pátek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek 7:30–11:00 
 11:15–13:00 pro objednané

Praktický	lékař	pro	děti	a	dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
 nemocní prevence, očkování
pondělí 7:30–10:00 13:00–14:30
úterý 13:00–15:00 15:00–18:00
středa 7:30–10:00 10:00–14:30 
čtvrtek 7:30–10:00 10:00–12:00
pátek 7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či 
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický	zubní	lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá 7:30–13:00

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

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

Ordinace	očního	lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
pondělí 8:30–12:00 12:30–14:30
středa 13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek 8:30–12:00 12:30–14:30
pátek 8:00–11:00 11:00–13:00
Vyšetření pouze po telefonickém objednání.
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa 11:00–13:00 po objednání
pátek 7:00–8:00 po objednání

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

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

Kardiologická	ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
po, st, čt 8:00–15:00
úterý 8:00–18:00
pátek 7:00–11:00

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

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

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

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

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

Chlumčany, tel.: 377 973 124
pondělí, středa 7:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

Ambulance	klinické	logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00–15:00
úterý, čtvrtek 8:00–18:00 na objednání
středa 8:00–11:00 na objednání
pátek 7:30–11:30 na objednání

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

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

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

Centrum	domácí	zdravotní	péče
Mgr. Jaroslava Kaderová
tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

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

Městský	úřad	Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
vstup vchodem od pošty
pondělí, středa 7:15–11:15 12:00–17:00
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00–11:15 12:00–14:30
pátek 8:00–11:15 12:00–13:00

Městské	kulturní	středisko	Dobřany
Dobřanská	galerie,	kostel	sv.	Víta,	IC
Náměstí T.G.M. 5, tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
pondělí–pátek 8:30–12:15 13:00–17:00
sobota, neděle  13:00–17:00
Kino	–	divadlo	–	kongresový	sál	Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
pondělí–pátek 9:00–12:30 13:00–16:00

Česká	pošta	
Náměstí T.G.M. 2 
po, st 10:00–12:00 13:00 – 18:00
út, čt, pá 8:00–12:00 13:00 – 16:00
so 8:00–12:00

Horké	linky
Plyn – poruchy: 1239    Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150 / Záchranka: 155 / Policie: 158 
Městská policie: 156 / Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389

Informační přehled


