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Nejlepší sportovci jižního Plzeňska vyhlášeni
/red/ Nejúspěšnějším sportovcům 

jižního Plzeňska za rok 2016 se v první 
polovině února po roční pauze tleskalo 
v Káčku. Více než desítka cen byla pře-
dána úspěšným sportovcům, trenérům 
a funkcionářům z rukou starostů obcí 
a měst jižního Plzeňska, pořadatelů anke-
ty i sponzorů akce. Bilance pro dobřanský 
sport nebyla vůbec špatná. Kategorii do-
rostu ovládli hokejbaloví starší dorostenci 
TJ Snack Dobřany, kteří se pyšní titulem 

mistři republiky. V kategorii jednotlivců obsadil post nejvyšší kapitán hokejbalistů Václav Šle-
hofer mladší, bronzový medailista z hokejbalového ME do 20 let v anglickém Sheffieldu a cenu 
Sportovní hvězda čtenářů Plzeňského deníku si odnesla jezdkyně drezury Tereza Čechurová.

Redakce Dobřanských listů gratuluje oceněným a přeje mnoho dalších úspěchů.



Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
právě se vám dostalo do ruky březnové 

vydání Dobřanských listů... Březen, měsíc, 
který se alespoň z jedné třetiny dá pova-
žovat za jarní. Zda to bude jen jaro astro-
nomické, nebo se i ohřejeme po letošní ne-
zvykle chladné zimě, to se ještě uvidí. 

Letošní březen s sebou přináší něko-
lik novinek, které občané města více či 
méně pocítí: zavedení EET (elektronické 
evidence tržeb) pro podnikatele-obchod-
níky, zprovoznění „nové“ části dobřanské 
radnice, navenek viditelný posun v re-
konstrukci fotbalového stadionu, aktua-
lizovaný finanční program Fond rozvoje 
bydlení, či - pro naše město zásadní - dis-
kuzi ohledně daní a poplatků. O většině 
z vyjmenovaných se máte možnost dočíst 
na následujících stránkách. A nejen o nich! 
Jako každý měsíc přinášíme řadu informa-
cí, zajímavostí ze života města i přehled 
kulturních akcí, pro tentokrát obohacený 
o přehled příměstských táborů, které na 
letní prázdniny chystají spolky, organizace 
či instituce.

Přeji příjemný příchod jara a rodičům 
poklidné plánování letních prázdnin.

Jaroslava Umnerová

Dostavba se blíží

Výstavba fotbalového stadionu prošla 
další krizí. Zhotovitel zaslal dva mimořádně 
ostré dopisy, kde oznámil zastavení někte-
rých prací. Zároveň zmínil i možnost, že by 
jednostranně odstoupil od smlouvy. To by 
znamenalo v právní rovině žalobu města na 
firmu o náhradu škody. Zároveň by to vedlo 
k zakonzervování staveniště, nové soutěži. 
Zahájení provozu by se tak posunulo na ne-
dohledno. Po sérii ostrých jednání se nako-
nec podařilo vyjednat „příměří“, přejímka 
dokončeného areálu by tak měla být 15. červ-
na. Dodržena bude i cenová hladina prací 
a materiálu, která je nastavena hluboko pod 
současné tržní ceny. Závanem optimismu je 
zabudování oken.

Martin Sobotka, starosta
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Debata o financích se posunula
Na rozdíl od všech předchozích neúspěš-

ných pokusů rozpoutat veřejnou debatu o dů-
ležitých tématech rozvoje města se téma úpra-
vy koeficientů daně z nemovitých věcí ujalo.

Díky četným připomínkám veřejnosti, kte-
ré lidé sdělovali e-maily, telefonicky i osobně, 
se podařilo zjistit, že navržený systém kom-
penzací nestačí. V průměru by sice každý ob-
čan ušetřil, ale reálně existují skupiny s úplně 
jinými dopady. Na jedné straně by nájemníci 
městských bytů jen získali, osamělí lidé ve 
staré zástavbě, městské památkové zóně, Vod-
ním Újezdu a ve Šlovicích by jen ztráceli.

Tyto racionální argumenty jsem shromáž-
dil a rozeslal zastupitelům v pátek 17. února 
jako podklad pro seminář zastupitelstva 22. 
února. Dokument obsahoval i návrhy dalších 
kompenzačních opatření a také záměr projed-
nání s veřejností. Pokud zastupitelstvo včas 
najde řešení tohoto složitého úkolu ve formě 
většinového návrhu, bude s občany projedna-
ný v Káčku ještě před letními prázdninami, 
tak aby o něm mohlo rozhodnout zářijové jed-
nání městského zastupitelstva.

Ze zmíněného semináře 22. února jsem 
odešel s pocitem, že zastupitelé většinově mají 
vůli změnit koeficienty tak, aby nebyly o tolik 
nižší, než ve srovnatelných obcích. Zároveň ale 
nechtějí jít do nastřelené výše. Nejčastěji padá 
rozumné číslo 2 jako výše místního koeficien-

tu. Kromě něj jich je ale potřeba nastavit ještě 
spoustu. Chápou, že by to nemělo mít velký 
dopad na občany, neboť ti se v systému rozdě-
lování daní podílejí na kvalitě života ve městě 
a místních částech již dnes výrazně. Mají chuť 
zvýšit zodpovědnost majitelů velkých sklado-
vých a průmyslových areálů, jejichž daně se 
rozpouštějí rovnoměrně v ČR, ale zatěžují ob-
čany dopravou, opotřebovávají infrastrukturu 
a podobně. Až na výjimky se firmy se zahra-
ničními vlastníky odmítají odpovídajícím způ-
sobem podílet na zkvalitnění společenského, 
kulturního a sportovního života.

Samostatnou otázkou pak bude otázka po-
platků za odpady, které by se mohly měnit ji-
ným způsobem, než tomu bylo u mého návrhu.

Děkuji všem zastupitelům za konstruktivní 
debatu, doplnění informací a za přemýšle-
ní o složitém tématu, není to samozřejmost. 
Podobně slušně se chovala i většina občanů, 
kteří se vyjádřili. Zaznělo i pár nesmyslů typu, 
že smyslem úpravy je to, že město potřebuje 
peníze. To je scestná myšlenka. Město může 
poskytovat takovou kvalitu života, jakou si 
může finančně dovolit. Více prostředků zna-
mená hezčí město, ale pro nás více práce, více 
starostí, více šedin a více vrásek, protože od-
povědnost za rozpočet tíží tím více, čím větší 
obnos představuje.

Martin Sobotka, starosta

Končí ponižující postávání občanů na chodbách

Nevím, kolik radnic jste zažili, já jich prošel 
hodně. Dají se rozdělit na většinu těch, do kte-
rých člověk nastupuje s uctivostí poddaného 
vůči vrchnosti. Uspořádání budovy je takové, 
aby u slabších povah navodilo hrůzu až po-
svátnou. Pocit umocňuje i to, že před jedná-

ním za zavřenými dveřmi musí zdolat schody, 
čím více tím lépe, postává v průvanu a vůbec 
je vystavený nepohodlí.

Druhým typem jsou radnice, kde se nejběž-
nější záležitosti vyřizují v podobném pohodlí 
jako v bance, vidíte na přepážku, máte si kam 
sednout, vše je po ruce.

Naše radnice – pro svou krásu právem kul-
turní památka – dlouho patřila k těm prvním. 
Ne snad naschvál, ale ze sto let staré památky 
jen tak moderně přátelský prostor neudělá-
te. Po odchodu pošty se ta možnost naskytla 
a první lidé už si své záležitosti vyřizují v no-
vých prostorách. Zatím se stále ještě zabydlu-
jí, ale ohlasy jsou i tak příznivé. Další omezení 
nedůstojného postávání na chodbách přinese 
úprava na stavebním úřadě, kde přibude pře-
pážek, u kterých si lze vyřídit své záležitosti.

Úředníci z radnice se většinově snaží vyko-
návat svou práci jako službu pro občany, teď 
jim k tomu pomůže i nové prostředí, ať nám 
všem slouží dobře.

Martin Sobotka,
hrdý Dobřaňák, toho času starosta
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Inventarizace dřevin na území města Dobřany

V průběhu roku 2016 proběhla na území 
města inventarizace dřevin v  majetku města 
Dobřany. Obsáhla téměř 2 000 stromů! Cílem 
bylo získat jejich evidenci, zhodnocení biolo-
gického a mechanického stavu a zhodnocení 
rizik spojených s přítomností stromů na stano-
višti. Při hodnocení stavu dřevin se evidovaly 
základní charakteristiky, které popisují a iden-
tifikují jedince, k němuž se následně vztahují 
data z jeho hodnocení. Jednalo se o zákres 
jednotlivých dřevin do digitálního mapového 
podkladu – lokalizaci jedince, určení taxonu, 
dendrometrické parametry, fotodokumentaci 
a případný návrh ošetření. U dřevin byl změ-
řen obvod a průměr kmene, výška nasazení 
koruny, šíře koruny, dále byl zhodnocen zdra-
votní stav a určena sadovnická hodnota. 

Největším problémem v oblasti péče o stro-
my byla zjištěna absence péče o mladé výsad-
by alejových stromů. Byly a místy stále ještě 
jsou ponechány po výsadbě bez následné 
péče. Ve většině případů je od počátku výsad-
by zanedbáno provedení výchovného řezu. 
Přitom kvalita řezu a včasný zásah silně ovliv-
ňují charakter růstu dřevin v dalších letech. 
Tento typ řezu je nesmírně důležitý, protože 

je jedinou možností, kdy lze zasáhnout, bez 
rozsáhlejších poranění, až do kosterního vě-
tvení stromu. Mimo absence výchovných řezů 
se dále jedná o zanedbání ochrany kmínků 
proti jejich poškození při sečení a zanedbání 
ošetření mechanických poranění vzniklých 
právě při sečení travnatých ploch a poranění 
zaviněných vandaly. Péče o závlahové sondy 
není prováděna a rovněž stromy vykazují ne-
dostatek zálivky. Velkým problémem je neod-
straňování výmladků a obrážejících podnoží. 
Současně nebyl doplňován mulč, ani provádě-
ny opravy a kontroly kotvení – dochází ke škr-
cení kmínků či šikmému růstu. Mladé stromy 
tak hůře zvládají stresové faktory městského 
prostředí a aklimatizační stres.

U více než poloviny inventarizovaných 
stromů starší generace se lze setkat se špatně 
provedeným řezem, prováděným většinou za 
účelem zvýšení koruny. Ve většině případů se 
jedná o tzv. věšáky. Dceřiná větev nebyla zcela 
odstraněna a její větší nebo menší část zůstá-
vá a brzdí tak zavalení rány ránovým dřevem. 
Současně je zbytek odumřelé části větve mís-
tem pro průnik patogenů do oblasti větevního 
nasazení. Vyvětvení probíhalo většinou moto-
rovou pilou a řez tak není začištěný, ale roztře-
pený. Rovněž není brán ohled na velikost rány. 
Při odstraňování silných větví dochází k obna-
žení starých letokruhů, které již nejsou fyzio-
logicky aktivní. Průnik dřevokazných hub je 
tak snazší. Současně bylo zaznamenáno mno-
ho případů neodborného odstranění primár-
ní koruny v minulosti a následnou přítomnost 
sekundárních výhonů. Adventivní sekundární 
výhony založené na starých větvích způsobují 
disproporci a vysoké riziko vylomení. Pokud 
se jednou strom poškodí seřezáním na hlavu, 
je to nenávratné a navíc to generuje zvýšenou 
péči o něj a tím i finanční náklady. Řez se musí 
každé dva roky obnovovat, dokud jsou výhony 
mladé a stromu nevadí o ně přijít.

V několika lokalitách došlo bohužel k poško-
zení mladých výsadeb samotnými obyvateli. 
Stromy byly poškozeny amatérsky provede-
ným řezem patrně za účelem zmenšení či ztva-

rování koruny. V jednom případě došlo i k od-
stranění celé horní části koruny vysazeného 
vitálního mladého smrku v období Vánoc. Do-
šlo tak k nevratnému poškození korun a rov-
něž k zásahu do předmětu cizího vlastnictví 
bez souhlasu vlastníka, kterým je město Dobřa-
ny. Pravidlem by mělo být, že řez provádí pou-
ze odborník s mnohaletou arboristickou praxí, 
patřičným vzděláním a citem pro tuto práci. Ji-
nak dochází k nenapravitelným škodám, které 
vyúsťují pouze k pozdějším problémům.

Po provedení inventarizace došlo k vytipo-
vání stromů, které budou odstraněny podle 
potřeby - akutně až v horizontu několika let. 
Jedná se o stromy ohrožující bezpečnost, stro-
my napadené šiřitelnými chorobami, stanovi-
štně nevhodné, neperspektivní, poškozené, 
odumírající či bez možnosti rozvoje.

U stromů jsou navrženy pěstební zásahy, 
které bude nutno – vzhledem k velkému po-
čtu potřebných stromů – provádět postupně. 

Mimo přípravy plánu péče o dřeviny na území 
města bylo vytipováno několik prvních lokalit 
vhodných pro návrh přípravy regenerace zeleně. 

Jitka Dlouhá, DiS., zpracovatelka 
inventarizace městských dřevin

Současné ošetření lip v Lipové ulici Neodborné ošetření od občana

Finanční správa rozšiřuje úřední hodiny a zřizuje kontaktní místa 
Díky přetrvávajícímu zájmu veřejnosti 

budou i v letošním roce pracovníci Finanční 
správy ČR vyjíždět do vybraných obcí, aby 
prostřednictvím kontaktních míst usnadnili 
podání daňových přiznání, zejména k dani 
z příjmů fyzických osob. Nejčastěji půjde 
o obce s pověřeným obecním úřadem, jejichž 
starostové projeví o tuto službu zájem. 

Do Vašeho města zavítají 2 naše pracovni-
ce 14. března 2017 v době od 14 do 17 hodin.

Poplatníkům, kteří se rozhodnou odevzdat 
daňové přiznání osobně na územních pra-
covištích finančních úřadů, nabízí Finanční 
správa ČR rozšířené úřední hodiny:

V posledním březnovém týdnu 27. 3. – 
31. 3. 2017 od 8 hodin do 17 hodin a v pondě-

lí 3. dubna 2017 od 8 hodin do 18 hodin. Po-
dobně jako v předchozích letech budou stejně 
prodlouženy i úřední hodiny podatelen. 

Oproti minulým rokům NEBUDOU letos fi-
nanční úřady a jejich územní pracoviště ote-
vřeny poslední sobotu před termínem podání 
daňových přiznání, tj. 1. dubna 2017. 

 Ing. Hana Bezděková
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Jak se plní plán rozvoje města? I. díl
Již dvakrát odborníci ve spolupráci s veřej-

ností stanovili směr, kterým se má město ubí-
rat, naposledy načrtli budoucnost až do roku 
2025. Podobné dokumenty mají i jiná města, 
ale ne všude mají výsledky.

Ve volbách 2014 postavily Aktivní Dobřany 
svůj program právě na dokumentu s hrdým ná-
zvem Program rozvoje města. V rámci jednání 
o složení městské rady jsme se s ČSSD shodli na 
tom, že je to materiál, který se budeme všichni 
snažit ze všech sil plnit.

Po poločase mandátu se sluší rekapitulovat, 
co se za dva a půl roku podařilo uskutečnit. Jde 
o celkem čtyři témata rozvoje. Program rozvoje 
města staví na hlasu lidu tím, že k závěrům ná-
zorového průzkumu mezi občany přidává do-
poručení odborníků. Jako první cíl máme tedy 
uloženo starat se o „Kvalitní bydlení“.  První cíl = 
první díl rekapitulace toho, co se nedaří či daří.

1.1 Rozvoj bytové výstavby
Hlavním cílem je zajistit do roku 2020 výstavbu 
140 bytových jednotek a koncepční přípravu 
ploch pro bydlení. Občané a odborníci navrhli 
tato opatření:
1) Využití kasáren pro výstavbu bytů v byto-
vých domech 
V tomto směru se podařilo aktualizovat územ-
ní studii kasárna, bohužel jsme zjistili, že nelze 
stavět na základech domu č. p. 1009, neboť 
podloží neumožňuje zvýšení objektu, připravu-
jeme prodej pozemků pro 12 řadových domů. 
Soukromý investor nás ujistil, že bez zbyteč-
ných odkladů zahájí výstavbu bytových domů 
v dolní části kasáren.
2) Majetková a infrastrukturální příprava 
ploch pro bydlení (např. Malá Strana) 
Podařilo se zasíťovat plochu pro Malou Stranu 
a zajistit developera, dokázali jsme vykoupit 
pozemky od soukromníků a SEPA Credit pro 
budoucí výstavbu za ústavem – lokalita Jiho-
západ, podařilo se získat a prodat restitucemi 
zablokované parcely v Ústavní ulici a připra-
vujeme vyplnění mezery mezi touto lokalitou 
a Hvízdalkou.
3) Iniciace opatření v oblasti územního plá-
nování pro řešení výstavby v rozvojových plo-
chách pro bydlení ve Šlovicích
Jeden projekt běží, další území váznou na neo-
chotě vlastníků domluvit se. Správná myšlenka 
osadního výboru Šlovice spočívá v tom, že roz-
voj výstavby nesmí být překotný. Vše také od-
visí od nalezení provozně i investičně vhodné 
varianty odkanalizování.
4) Komunikace s vlastníkem bývalého vojen-
ského autoparku
Podařilo se ji navázat, město aktivně vstupuje 
do procesu výstavby tak, aby byla dodržena 

plánovací smlouva v hodnotě desítek milionů 
korun a byly vyřešené chyby v projektu s ne-
gativním dopadem na stávající zástavbu v ulici 
Studniční.

1.2 Zajištění bytů pro sociální potřeby
V této oblasti aktivně požadujeme po státu, aby 
vytvořil přijatelnou koncepci, dosud se nejedná 
v souladu se zájmy obcí a občanů.

1.3 Zlepšení stavu veřejných prostranství 
Hlavními cíli jsou odpovídající kvalita veřejných 
prostranství v sídlištích, koncepční řešení úpra-
vy a rozvoje ploch zeleně, rozvinutí spolupráce 
města a občanského sektoru při jejich úpravě.
Pro většinu opatření z této oblasti stanovil stát 
jako nutnost mít zpracovanou územní studii 
sídelní zeleně, která bude hotová v tomto po-
loletí, již nyní můžeme pracovat s důležitými 
podklady.

Občané sami žádali tyto aktivity:
1) Pokračování Regenerace panelového sídli-
ště Pančava
Došlo k dokončení parkoviště „Ponorka“ a za-
čátku ulice Sportovců, máme další žádosti 
a v roce 2017 i reálnou naději na získání dotace. 
Dlouhodobou prioritou je řešení neúnosné si-
tuace v některých ulicích, mezi nejproblematič-
tější patří ulice F. X. Nohy.
2) Příprava a revitalizace sídliště Hornická
V přípravě je výběrové řízení na územní studii 
pro tuto oblast s klidným bydlením, která trpí 
nedostatkem parkovacích míst.
3) Demolice Integra
V současnosti je objekt pronajatý a je zajiště-
na jeho ostraha, do budoucna se přesto počítá 
s jeho demolicí, která je kvůli materiálům (bu-
doucí nebezpečný odpad) velice nákladná.
4) Doplnění laviček a dalšího mobiliáře 
v obytných zónách včetně odpadkových košů 
normálních a těch na psí exkrementy
Do rozhodování aktivně zapojujeme občany 
a síť doplňujeme, první vlaštovkou bylo vyho-
vění požadavkům klubu seniorů na umístění 
dalších laviček pro odpočinek při nošení květin 
a svíček na hřbitov, akce koše na přání se ode-
hrála opakovaně.
5) Zvýšení kontroly nepořádných majitelů 
psů
Vyhlásili jsme prémie pro strážníky za dopade-
ní prvního pachatele, bezvýsledně. Po článku 
v listech se nám ozvala mladá maminka, že se 
inspiruje aktivitami matek ze zahraničí, ale vše 
usnulo. Pokud se stav nezlepší, bude nutné pro-
věřit i tak ošklivě neliberální opatření, jakým by 
bylo usvědčovat pachatele tak banálního pře-
stupku za využití kamerového systému.

6) Osvěta a marketing ve prospěch čistoty 
města
Snažíme se, ale velké výsledky nemáme, mo-
derní člověk je zjevně proti osvětě odolný. Ze-
jména někteří neukáznění majitelé psů zjevně 
považují chodníky za pouhá zvířecí WC. Očivid-
ně ubývá vandalských útoků.
7) Zkvalitňování vybavení Technických služeb
Požadavky vedoucího jsou plněny, dokonce je 
povzbuzován, výraznější investice je v letošním 
rozpočtu.
8) Zajištění koncepčního dokumentu rozvo-
je zeleně (generel, územní studie) - viz výše 
Smutným zjištěním z inventarizace stromů je 
to, že řada z nich je v důsledku zanedbání péče 
v minulých letech v žalostném stavu a některé 
z nich nepůjde zachránit, některé z nich jsou na 
tom tak špatně, že by brzy začaly ohrožovat lidi 
na zdraví i životě. Moc nás to mrzí a pracujeme 
s odborníky na plánu péče, tak aby se situace už 
neopakovala.
9) Revitalizace významných zelených ploch 
a vytvoření nových
Plníme šuplík, abychom mohli požádat o do-
tace, jakmile bude zmíněná územní studie. 
V plánu je například park u jízdárny, park mezi 
mosty, úprava Žabáku, plochy veřejné zeleně Za 
Stodolami, dobytčí plácek.
10) Spolupráce s „městským zahradníkem“
Máme portfolio odborníků, kteří řeší jednotlivé 
odbornosti, dendrologii, arboristiku, úzce spo-
lupracujeme i s autorkou zelené proměny Plzně 
Hanou Hrdličkovou.
11) Spolupráce města se spolky ve věci zeleně
Velký dík patří dlouhodobě svazu zahrádkářů za 
péči o malý kruháč a park pod biotopem. Díky 
iniciativě Vendulky Urbancové máme městskou 
zahradu a díky Budulínkovi dojde i ke zvelebe-
ní přilehlé oblasti. Mimo zastavěné území nelze 
opět nepoděkovat týmu kolem Martinské stěny 
a skautům a jejich pomocníkům za úklid a sáze-
ní stromků na Šlovickém vrchu.
12) Pořádání nebo podpora soutěže zaměřené 
na péči o zelené a ostatní veřejné plochy
Najde se někdo, kdo pomůže? To je jediné, do 
čeho jsme se v této oblasti nestihli pustit.

1.4 Ekologicky příznivé a ekonomicky 
efektivní nakládání s vodami
K tomuto tématu se sluší podotknout, že se li-
dem zdá nudné, ale pro nás na radnici je jedno 
z nejzávažnějších, kterému se musíme důsled-
ně věnovat. Jinými slovy, tato mediálně nezají-
mavá oblast polyká spoustu „neviditelné ener-
gie“. Málokdo ví, že v parném létě 2015 hrozil 
akutní nedostatek vody a museli jsme přijmout 
opatření, aby nám počínaje rokem 2016 stejný 
problém nehrozil. Chceme i omezovat provoz 



Informace pro občany k platbě 
místního poplatku za komunální 
odpady a místního poplatku ze 
psa
1)   Poplatek za komunální odpad pro 

fyzické osoby, které mají v obci 
trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 
2017.  Poplatek je splatný jedno-
rázově nejpozději  do 30.04. 2017 
(složenky se neposílají).  Poplatek je 
možné uhradit přímo v pokladně Měst-
ského úřadu nebo bezhotovostní plat-
bou  převodem na účty Města Dobřany:  
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u ČS   
19 - 725295379/0800 variabilní 
symbol - 13371, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka

2)   Poplatek za komunální odpad pro fy-
zické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba 
činí 500 Kč pro rok 2017.   Poplatek 
je splatný jednorázově nejpozději  do 
30.04. 2017 (složenky se neposílají).  
Poplatek je možné uhradit přímo v po-
kladně Městského úřadu nebo bezhoto-
vostní platbou  převodem na účty Měs-
ta Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 
nebo u ČS 19 - 725295379/0800  
variabilní symbol - 13372, specific-
ký symbol - rodné číslo poplatníka 
(majitele nemovitosti)

3)   Poplatek ze psa chovaného v rodin-
ném domě činí 200 Kč, ze psa chova-
ného v ostatních obytných domech 
800 Kč.  U držitele psa, který je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmu, anebo poži-
vatel sirotčího důchodu, činí poplatek: 
ze psa chovaného v rodinném domě 
100 Kč, ze psa chovaného v ostatních 
obytných domech 200 Kč.  Za druhé-
ho a každého dalšího psa se poplatek 
zvyšuje o 50 %.   Poplatek je splat-
ný jednorázově nejpozději do 30.04. 
2017 (složenky se neposílají).  Popla-
tek je možné uhradit přímo v pokladně 
Městského úřadu nebo bezhotovostní 
platbou  převodem na účty Města Dob-
řany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo 
u ČS 19 - 725295379/0800  variabil-
ní symbol - 1341, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka (držitele psa)

Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, 
přízemí č. dveří 103, tel. 377 195 845, 
e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Zprávy z radnice

vrtu HV7, protože nám zhoršuje tvrdost vody 
ve městě a poškozuje některá citlivá zařízení.
1) Posílení vodních zdrojů města
Je to jedna z velkých priorit a zodpovědně 
a průběžně plní tento úkol radnice i provozo-
vatel ČEVAK, projektuje se nový vrt a usilujeme 
o dotaci na něj.
2) Dokončení zásobování vodou pro místní 
části
Chystáme napojení Vodního Újezda na vodo-
vodní síť z dotačních prostředků.
3) Zpracování generelu kanalizace v návaz-
nosti na protipovodňová opatření
Máme hotovo, dokument mimo jiné zpochybnil 
budování retenční nádrže na konci Chlumčan-
ské ulice, hlavní pozornost je věnována soutoku 
kanalizace Lipová, tř. 1. máje a některým dalším 
ulicím, kde matematický model prokázal kon-
cepční chyby a ohrožení majitelů nemovitostí. 
Celkové náklady na to, aby nás přívalové deště 
nezlobily, přesahují 60 milionů Kč.
4) Odkanalizování Šlovic
Opravujeme nevyhovující projekt, oslovili jsme 
opakovaně Plzeň, aby ve spolupráci s námi odka-
nalizovala Lhotu, my bychom ušetřili na investici 
jednotky milionů, Plzeň stovky milionů, ale reak-
ce se nedostavila. Pro nás by to bylo navíc ještě 
výhodné i z hlediska provozních nákladů a prav-
děpodobně by to vytvořilo i prostor pro další sní-
žení už tak dobré ceny vody v Dobřanech.
5) Rekonstrukce části otevřeného koryta 
a propustku vodoteče pro odtok dešťové vody 
z polesí Vysoká
Máme majetkově vyřešenou retenční nádrž nad 
pohodnicí a probíhá projektová příprava, pro-
pustek je hotový.
6) Výstavba suchého poldru
Zatím nemáme na vhodném místě zajištěno 
majetkově.
7) Realizace protipovodňových opatření 
v místních částech
Ve Šlovicích plánujeme svedení vod ze Šlovické-
ho vrchu (od Mukavy) mimo obec.
8) Využití stávající dešťové kanalizace pro se-
parované odvádění dešťových vod
Mrzí nás, že například v ulici Krále Jiřího se 
zbytečně zrušila oddílná kanalizace a srážky 
se svádí do odpadních vod. Plánujeme revizi 
a pasport historických dešťových kanalizací 
a jejich údržbu a maximální využití.
9) Uplatnění podmínky vsakování dešťových 
vod na pozemcích u nových staveb
Rozhoduje o tom stavební úřad.

1.5 Zlepšení kvality životního prostředí 
1) Dotace na financování nízkoemisních kotlů
Město ji podporuje, ale není odpovídající zájem 
občanů.
2) Omezení negativních vlivů dopravy
Jednáme o možnosti omezit neoprávněný tran-

zit nákladních automobilů městem, ale zod-
povědné orgány nám zatím nedovedou vyjít 
vstříc. Bráníme nápadům typu, že přes nás pů-
jde dočasně všechna doprava od Domažlic kvůli 
usnadnění rekonstrukce I/26.
3) Zajištění provozovatele CZT formou kon-
cese
Koncesi nám zkazil ÚOHS - antimonopolní úřad 
v Brně - svým protitržním a formalistickým po-
stupem na základě bezvýznamné chyby ještě 
v minulém funkčním období. Nicméně díky zvý-
šení kvality managementu se daří při snižová-
ní ceny tepla mít dost prostředků na nezbytné 
investice. Pro koncesi není vhodná doba, neboť 
současná situace nepřeje kogeneraci, která ji 
činila atraktivní.
4) Doplnění nádob na separ a zvýšení kvality 
hnízd
Děje se průběžně, počet nádob roste bez zvýše-
ní ceny, stejně tak se nezdražuje ani kvůli vý-
vozu velkoobjemových kontejnerů v místních 
částech a osadách. Vylepšování vzhledu „hnízd“ 
je součástí rekonstrukcí veřejných prostranství 
a komunikací.

1.6 Koncepční rozvoj města
Tato oblast je naše nejoblíbenější, ale bohužel 
plnění úkolů v této oblasti nepřeje ani dotační 
politika státu a EU. Brání jí především potřeba 
hasit havarijní stavy domů, které odhalujeme 
průběžně. V minulosti byla kontrola stavu bu-
dov tak zanedbaná, že ještě dlouho budeme 
nuceni prostředky v této oblasti věnovat na 
prostou záchranu budov v centru města, aby 
si město udrželo alespoň současnou estetickou 
kvalitu. V naprosto nevyhovujícím stavu jsou 
domy na náměstí č. p. 111 (část do Vančurovy 
ulice) a č. p.145 (v pořádku jsou jen obvodové 
zdi a strop nad sklepem), dále pak Pobřežní 
454 a zateplení potřebuje relativně nová budo-
va DPS Loudů. Jako lavina se na nás valí kost-
livci legendární firmy Malý, kde to u poměrně 
nových budov a nedávných rekonstrukcí vypa-
dá na zásadní „ošizení“ stavby (Káčko, obě bu-
dovy ZŠ, v podezření jsou bytové domy Loudů 
1028, 1029). Na hezké projekty typu oživení 
vnitrobloků na náměstí a podobně nezbývají 
prostředky a dotace v tomto směru nepředsta-
vují velkou naději.

Velké poděkování v oblasti kvalitního bydlení 
patří oběma místostarostkám, Lenka Tomano-
vá má na starost především opatření spojená se 
zelení (říkáme jí občas Zeleňča), Dagmar Terel-
mešová především sociální bydlení, kde těží ze 
své dlouhodobé práce v této oblasti a využívá 
zkušeností krajské radní i senátorky. Velkou po-
mocí je i zkušený tým radnice.

Za městskou radu
Martin Sobotka



Téma měsíce: FRB
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Chcete si výhodně půjčit od města 
na opravu Vaší nemovitosti?

Město Dobřany vyhlašuje první kolo podávání žádostí na spotřebitelské úvěry z Fondu 
rozvoje bydlení pro občany města Dobřany, Vodní Újezd a Šlovice, a to na opravy, rekon-
strukce a stavební práce na soukromých bytových objektech.

Fond rozvoje bydlení (FRB) města Dobřany 
je služba občanům, kterou poskytuje město 
Dobřany už více než dvacet let. Jedná se o spo-
třebitelský úvěr na údržbu a stavební práce na 
bytových objektech ve městě Dobřany a v čás-
tech Šlovice a Vodní Újezd, který mohou obča-
né využít ve prospěch své nemovitosti.

Město se rozhodlo upravit závazná pravi-
dla, podle kterých jsou úvěry poskytovány, 
ale především výši úrokové sazby tak, aby 
se stala pro občany atraktivní. Nejvyšší úrok 
je nyní stanoven na 1,5 % v maximální délce 
splácení 8 let. Délka splácení i úroková sazba 
je stanovena podle typu práce, který bude na 
nemovitosti občan provádět. Závazná pravi-
dla obsahují přehlednou tabulku, kde se ob-
čan dozví, kolik peněz, na jak dlouho a v jaké 
úrokové výši mu může být poskytnuto podle 
toho, na jaký typ práce si chce půjčit. Úvěr lze 

čerpat na úpravy a opravy obytných domů, 
stavební práce na objektech a také na energe-
ticky obnovitelné zdroje či výměnu kotlů na 
pevná paliva nebo plyn.

Závazná pravidla Fondu rozvoje bydlení 
města Dobřany zahrnují postup, který musí 
občan dodržet, aby spotřebitelský úvěr zís-
kal. Související dokumenty, kterými je žádost 
a prohlášení ručitele, nejsou nikterak kompli-
kované na vyplnění. Veškeré tyto podklady 
pro spotřebitelský úvěr z FRB jsou k dispozici 
v podatelně MěÚ Dobřany a na internetových 
stránkách města.

Kontakt pro Vaše dotazy: 
Bc. Lucie Kučerková
kucerkova@dobrany.cz, 377 195 853
Mgr. Dagmar Terelmešová
terelmesova@dobrany.cz, 377 195 838

Dagmar Terelmešová, místostarostka
 
 

 
V souladu se Závaznými pravidly Fondu rozvoje bydlení schválenými 
Zastupitelstvem města Dobřany ze dne 22. 2. 2017, usnesením č. 426 

a zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru 
zveřejňuje město Dobřany výzvu pro 

 

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBČANŮ 
O ZÁPŮJČKU 

Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
 

na poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení pro fyzické a právnické osoby, 
které vlastní obytné budovy nebo stavby sloužící k trvalému bydlení na území města 

Dobřany a v místních částech obce Šlovice a Vodní Újezd. 
 

Lhůta pro přijímání žádostí v roce 2017 je 
od 23. února do 31. března 2017. 

Formulář žádosti a přílohy lze vyzvednout v podatelně MěÚ Dobřany. 
Kontaktní osoba pro legislativní podporu a Vaše dotazy: 

Bc. Lucie Kučerková  - 377 195 853 
Mgr. Dagmar Terelmešová – 377 195 853 

 

Žádosti doručené po 31. 3. 2017 nebudou posuzovány! 
 

Vyvěšeno dne: 23. 2. 2017                                                                      Bc.  Martin Sobotka 
                                                                                                                    starosta města Dobřany 

Opravujete, stavíte a vylepšujete 
svoji nemovitost prostřednictvím 

zápůjčky z 
Fondu rozvoje bydlení 

města Dobřany?
máme pro Vás tuto nabídku!!!

• zdicí cihelné materiály            až 50 %
• zdicí porobetonové materiály až 40 %
• betonové výrobky                   až 20 %
• krytiny pálené a betonové      až 40 %
•	 izolační	materiály																			až 45 %
•	 	slevy	ostatního	zboží	 

z prodejny kolem                           8 %
• ostatní dle domluvy podle poptávky

Ing. Miroslav Tobiáš
mobil: 721 724 302

STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug, s.r.o.
Libušínská	125,	326	00	Plzeň

www.stavebniny-libusin.cz
obchod@stavebniny-libusin.cz



Rozhovor s Davidem Reitšpiesem
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Rozhovor měsíce jsme připravili s dvacetiletým Davidem Reitšpiesem, odchovancem dobřanského ping-pongu. David trénuje v týmu El-Niňo Praha a jen 
letos se již podíval do Číny a Ruska. Velmi nás těší, že si udělal čas na několik našich dotazů. Rozhovor vedl Jakub Urbanec.

Jako naprostý pingpongový laik se mu-
sím na začátek zeptat - co je v ping-pongu 
nejdůležitější a proč? 

Podle mého určitě hlava. Všechno se odvíjí 
od toho, jak mentálně je kdo silný v důleži-
tých momentech. Samozřejmě to bez natré-
novaných hodin nejde a bez talentu se člověk 
taky těžko prosadí. Pokud se všechno sejde 
a nepřijde žádné zranění, je velká šance pro-
sadit se.

Ping-pong má v Dobřanech dlouhou tra-
dici - Honza Vachovec a Luděk Reitšpies 
vychovali množství hráčů a velmi aktivně 
se věnují mladým sportovcům. Uvažuješ 
o tom, že bys svoje zkušenosti někdy do 
Dobřan přinesl zpět? 

To je pravda, kvalitních hráčů vychovaných 
v Dobřanech je spousta. Největší zásluhu na 
tom má pan Vachovec. Vždy dokázal odhad-
nout, kdo má perspektivu, a s tím potom 
individuálně pracoval. Samozřejmě velkou 
práci odvádí i můj táta, stará se vlastně úpl-
ně o všechno, co s vedením klubu souvisí. 
Zatím jsem o takové možnosti nepřemýšlel, 
ale předpokládám, že po ukončení aktivní 
kariéry občas přijdu poradit novým mladým 
nadějím.

Čeští stolní tenisté se zúčastnili čtrnác-
tidenního kempu v akademii světového 
šampiona Wang Liqina v Šanghaji. Jak ses 
dostal k této příležitosti? 

V lednu jsme na 15 dní odletěli na soustře-
dění do Šanghaje. Možnost zúčastnit se toho-
to soustředění mi byla poskytnuta díky mému 
zařazení do reprezentace.

Bylo to poprvé, kdy 
jsi byl v Číně? Dostali 
jste se i mimo tréninko-
vé prostředí? Co Tě tam 
nejvíc zaujalo - jak v obo-
ru, tak mimo ping-pong? 

V Číně jsem byl už počtvrté. Po-
prvé také na soustředění, poté na olym-
pijských hrách mládeže a také na juniorském 
mistrovství světa. Viděli jsme spoustu zají-
mavých míst v centru Šanghaje, na výlet jsme 
dostali 2 dny volna, takže jsme stihli opravdu 
všechno. Nejvíce mě zaujalo tréninkové nasa-
zení, které je oproti evropskému velice rozdíl-
né. Byla to pro mě cenná zkušenost. A mimo 
sport se mi nejvíce asi líbí odlišná kultura 
a chování lidí, všichni byli z nás jakožto Evro-
panů opravdu nadšení, mnohokrát jsme byli 
zastaveni a požádáni a vyfocení s kolemjdou-
cími.

Někteří lidé považují sportovce za roz-
mazlené náfuky. Co si o tom myslíš - jak 
vlastně vypadá Tvůj běžný tréninkový tý-
den? 

To je pro mě nová informace. Měl jsem 
za to, že za rozmazlené náfuky se po pova-
žují sportovci z jiných sportovních odvětví. 
Můj běžný den není nijak zajímavý. Probou-
zím se okolo 8. hodiny ranní, od 9 hodin mě 
čeká první tréninková fáze, která končí oko-
lo 11:30. Poté jdu na oběd a do 14:30 mám 
nějaký čas na odpočinek. Od 15 hodin jdu na 
druhou tréninkovou fázi, která trvá přibližně 
3 hodiny. Po tréninku obvykle následuje ještě 
nějaké posilování. Zbytek dne už jen odpočí-
vám a nabírám síly do dalšího dne.

Jaký je tvůj pingpongový sen? 
Mým hlavním pingpongovým snem je účast 

alespoň na jedné olympiádě.

Máš čas na jiné koníčky? Jestli ano, na 
jaké? 

Času je opravdu málo, ale když nějaký je, 
rád chodím do kina, na koncerty, anebo jen 
posedět s přáteli. Také si v létě chodím zahrát 
tenis, ke kterému mám velmi blízký vztah.

Jak relaxuješ? Čím se rozmazluješ?
Nejkvalitnější relax je pro mě masáž. A čím 

se rozmazluju? Ani sám nevím, asi 
občas nezdravým jídlem, to si 

nedokážu odepřít.

Kdy jsi poprvé v pin-
g-pongu porazil tátu? 
Jaké jsou jeho slabi-
ny?

Na to už si opravdu 
nepamatuju, ale řekl 

bych, že to mohlo být ně-
kdy okolo mých 10 let.
Největší slabinu měl vždyc-

ky ve forhendu, ale nevím, jestli 
tomu tak je i nadále. Netrénujeme spolu 

už skoro 8 let.

Jak Ti v úspěchu pomáhali rodiče? Co 
bys poradil dětem a co rodičům talentova-
ných dětí? 

Pomáhali mi strašně moc. Bez nich bych 
nikdy takové úrovně nedosáhl. Díky nim jsem 
odešel do Prahy, kde mě velmi podporovali 
a pomáhali se vším, co bylo potřeba. Nejdů-
ležitější je, aby byl  sport v první řadě radostí 
a koníčkem, musí vás to hlavně bavit, to je zá-
klad. A rodičům bych asi doporučil jen to, aby 
své děti co nejvíc podporovali a pomáhali jim 
dosáhnout toho, co si přejí.

Sport je důležitý, ale vzdělání také. Kam 
se chystáš po střední škole?  

V roce 2016 jsem maturoval, minimálně na 
2 roky si dám od dalšího studia pauzu. Uvidím, 
kam budou směřovat moje výsledky a zlepše-
ní, podle toho se budu rozhodovat, co bude dál.

Foto: WangLiGin - několikanásobný mistr světa 
a majitel tréninkového centra v Šanghaji

Davide, děkuji moc. Redakce DL přeje Davido-
vi  mnoho sportovních úspěchů. Doufáme, že se 
s ním v Dobřanech potkáme a v lepším případě 
i vyměníme pár míčků za zeleným stolem.

Foto: Jan Brychta, www.ping-pong.cz
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Vyšší daň z nemovitosti. Proč?
V Dobřanských listech pan starosta informuje o připravované změně výše platby daně 
z nemovitosti a zrušení poplatku za odvoz odpadů. V tabulce najdete informace, které nám 
ve zmiňovaných článcích chyběly. 

Z tabulky vyplývá následující: 
1.  Pro rodiny v bytech a  rodinných domech 

o více než 3 osobách je tento návrh zisko-
vý. Pro ostatní rodiny je tento návrh nevý-
hodný.

2.  Pro jednočlennou domácnost (senioři, 
osamělé osoby) je tato změna finančně 
velmi zatěžující.  

Zajímá nás: 
•  Návrh mimo jiné zvyšuje místní koefici-

ent na maximum, které umožňuje zákon. 
Proč byla zvolena hodnota 5? (Zákon 
č. 338/1992 Sb., § 12 připouští hodnoty 
2, 3, 4, 5). Obce obvykle zvyšují koeficient 
o jeden bod, zvýšení o více bodů bývá zdů-
vodněno potřebou finančních prostředků 
na konkrétní investici, jako je např. kana-
lizace apod. Po realizaci této investice se 
koeficient opět snižuje.

•  Proč návrh spojuje dvě zcela rozdílné 
věci: platbu za odpady a daň z nemovi-
tosti. Jednu ruší a druhou nastavuje na 
maximum. Proč prostě nenechá obě na 
rozumné úrovni. Provedlo město analýzu 
dopadů různě nastavených koeficientů 
plánované daně a výše poplatků? 

•  Výběr poplatků z odpadu stojí podle člán-
ků nemalé prostředky na mzdách a exe-
kutorech. Kolik tato částka každoročně 
činí? Jak bude naloženo s touto úsporou 
(finanční a personální)?  Podle návrhu 
dojde ke zcela tragikomické situaci, kdy 
jeden rok je platba vymáhána exekutorem 
a druhý rok je zcela odpuštěna. 

•  Jaká bude výše daně pro rekreační objek-
ty? (chaty apod.)

Starostou citovaný “dukovanský model” se 
vyplatí v obcích, v jejichž katastru se nachází 
rozsáhlý průmyslový komplex (např. jaderná 
nebo tepelná elektrárna, montovna Škoda 
Auto apod.), jehož rozloha významně pře-
vyšuje bytovou zástavbu obce - to však není 
a doufejme, že nebude případ Dobřan. 

Myslíme si, že by město mělo navrhnout výši 
daně z nemovitosti tak, aby více prostředků 
získalo od průmyslových podniků v katastru 
města a zároveň nezatížilo obyvatelstvo, resp. 
sociálně nejslabší skupinu. Doufáme, že se 
v následujících měsících o této změně bude 
rozhodovat veřejně a otevřeně.

Otevřené město Dobřany 

Stavba 100 m2, přízemí a patro
Členů 

rodiny
Členů 

rodiny
Členů 

rodiny
Členů 

rodiny
Členů 

rodiny
Členů 

rodiny

6 5 4 3 2 1

2016: daň + odpady (500 Kč) 3490 2990 2490 1990 1490 990

2018: daň + odpady (0 Kč) 2450 2450 2450 2450 2450 2450

rozdíl 2018 - 2016 = dopad 1040 540 40 -460 -960 -1460

Čisté trávníky
Když procházím naším městečkem, jsem 

znechucena z toho,  co vidím. Nyní, když sešel 
sníh, nejen na chodnících, ale hlavně na tráv-
nících zůstávají pozůstatky po našich (vašich) 
miláčcích - psech.  J e   t o   h r o z n é ! ! !

Měli by se zamyslet hlavně majitelé pejsků, 
vždyť sníh ukryje exkrementy pouze na chvíli, 
a když začíná být hezké počasí, všechny ma-
minky krotí svoje ratolesti, aby neběhaly na 
trávník, protože je to opravdu nepříjemné, 
když tam vyšlápne malou botičkou „hovínko“, 
nedej bože do toho spadne i ručkou. 

A tak apeluji (i když asi pozdě) na majitele 
pejsků  -  uklízejte si po svých mazlíčcích!!!

Nebo by snad bylo výhodnější zvýšit po-
platky ze 100 Kč na 1.000 Kč a z 200 Kč na 
2.000 Kč, aby město mělo na úklid po našich 
(vašich) miláčcích??? 

Chceme přece naše město mít pěkné a čisté, 
tak se o to snažme!

Pavla K.

Poděkování
Chtěla bych prostřednictvím těchto listů 

poděkovat paní Jarmile Štěpařové, Magdě Du-
chkové, Plzeňské záchranné službě a dobřan-
ským hasičům za obětavou pomoc při záchra-
ně života mého syna Jana Hadače.

 Přestože celá akce neměla šťastný konec 
a můj syn dne 11. února 2017 zemřel, jsem 
ráda, že mezi námi existují takoví lidé, jejichž 
práce a obětavosti si velice vážím. Děkuji. 

                                      Blanka Ulrichová

Pomáhej pohybem
Chtěli bychom i touto ces-

tou velmi poděkovat Skupině 
ČEZ a Nadaci ČEZ za nadační 
příspěvek 160.000 Kč, který 
poslouží k nákupu nového 

školního nábytku a učebních pomůcek pro 
žáky šesti speciálních tříd při Psychiatrické 
nemocnici v Dobřanech. Původní nábytek je 
již hodně opotřebovaný a zastaralý. Při in-
spekční činnosti v červnu 2016 bylo konstato-
váno, že materiální vybavení tříd je nevhodné 
a nedostatečné. Nákupem nového zařízení 
bude tento stav výrazně zlepšen.

Nadační příspěvek se podařilo získat pro-
střednictvím projektu EPP Pomáhej pohybem 
doslova v rekordním čase. Velmi děkujeme 
všem, kdo náš projekt podpořili během, chů-
zí či na lyžích. Udělali něco pro své zdraví, ale 
také podpořili dobrou myšlenku.

Mgr. Václav Křivanec, vedoucí učitel ST PND



(V předchozím díle podrobně popisoval pan Königsmark nálet na Dobřany, jak ho zažil u svých prarodičů, a škody, které náletem v Dobřanech vznikly)

Jaké jste měli vztahy s německými sou-
sedy? 

My jsme původně jako kluci o válce nic ne-
věděli, jenom jsme viděli válčit vojáky ve Wo-
chenschau, to byl týdeník v biografu, a tam se 
dávaly události z bojišť. Tenkrát se bojovalo 
než na východě, západní fronta nebyla, ta se 
otevřela až ve čtyřiačtyřicátém roce, takže vý-
chodní fronta, oni tomu říkali Ostfront. Ale ty 
vztahy, mezi Němci a námi, to my jsme nevní-
mali. Já jsem byl v ulici, kde bydlel Čech, ka-
marád ze školy, Zdeněk Sedláčků, a kousek dál 
Venca Krejčů, ti jsou všichni po smrti. A jinak 
já měl kamarády kolem sebe Němce. Vedle 
naší babi bydleli Albrechtovi, Wolfovi, Kaullo-
vi, mládenci Fischerovi, Karel byl kovář, měl 
tam malou kovárnu, Franta byl opatrovník 
na ústavu, vedle nich bydleli Meiserovi, taky 
Němci, na druhé straně Pelzerovi, Eisenkho-
lovi, Denkovi, Eisenhutovi, to byli kolem nás 
jenom samí Němci. Oni ti Němci, kteří tu byli, 
mluvili německy i česky. Kluci od Albrechtů 
se mnou chodili do školy, jejich táta měl velké 
hospodářství na náměstí, jak je Husův dům, 
to byl syn starého Albrechta, a ti kluci sem 
chodili k babi a my jsme tady s nimi sousedili. 
Často jsme si u nich, u těch Albrechtů, hráli, 
a k nim přicházel ještě tady z té brajtovny pro-
ti okresáku jejich bratranec, Willy Breit. Tam 
jsme měli takové boudy vybudované a tam 
jsme si hráli a byli jsme všichni kamarádi. Oni 
třeba k nám přišli a babi jim nalila mlíko, my 
jsme přišli k nim a bába mi namazala chleba 
jako jim, my jsme prostě byli všichni… tak jiný 
život tu nebyl, než tak, jak ty děti spolu rostly, 
a tak tu rostli Němci a byli s Čechy provázaní, 
protože německý chlapec si vzal sousedovu 
holku, Češku, obráceně zase jinde a těch bylo 

hodně, těch smíšených manželství a ještě tu 
dožívají jejich děti. 

My jsme jako mladí nepoznali tu válku od 
začátku, až od toho třiačtyřicátého roku po 
tom náletu, ten nálet v nás zanechal takový 
strach a to trvalo až do toho pětačtyřicátého 
roku. Po náletu už jsme víc chápali, protože 
nás postihl ten rachot války. Po tom náletu 
sem posílali ze západu takové balóny a ty ba-
lóny házeli, z těch balónů se potom roztrhly 
takové letáky a na těch byly fotografie, jak 
Němci prohrávali u Stalingradu, jak je Ruso-
vé na té frontě zatknou, to byla protiněmecká 
propaganda. A my jako kluci jsme to chodili 
sbírat všude po loukách, po polích. Kdo jich 
nejvíc nasbíral, dostal odměnu. Tak jsme tak 
běhali každý den všude, když to přišlo. 

Váš otec pracoval tady v Dobřanech, 
nebo také někam dojížděl? 

Ne, dělal u dědy na hospodářství. Máma 
byla v Praze, protože tam odešla s tím ústavem 
celým, byla v Praze v  kuchyni a jezdila sem 
vlakem od Prahy, ten tady projížděl. Ten pro-
jížděl z Plzně a jel až na Klatovy, ale tady ti, co 
vystupovali, chodili na nádraží na peróně přes 
takovou ohrádku a tam se kontrolovaly Grenz-
scheiny. Hranice byla na Vysoké na křižovatce, 
dodnes je tam vidět hraniční bouda. Z protek-
torátu nikdo, žádný Čech, nedostal povolení do 
Sudet. Takže máma jela večerním vlakem do 
Přeštic a vystoupila v Chlumčanech a přes ten 
vrch z Chlumčan chodila pěšky. Táta jí šel ve-
čer, když přijížděla, přes pole naproti. Hranice 
také byla na trati u Chlumčan, tam byla závora, 
tak šla přes ta pole a on jí vždycky nesl s sebou 
vysokačky, aby mohla jít přes ta pole, a vždyc-
ky tady u Eisenhammerů, tam se převlíkla, 

a tady šli normálně. Milouš Eisenhammer byl 
kamarád a starý Eisenhammer byl ve válce 
s naším dědou, to byli kamarádi. A Němci to 
věděli a víte, že neudali nikoho? Ani sousedi 
neudali nikoho a věděli o tom. Máma od toho 
šestnáctého dubna byla celostátně hledaná, 
do Prahy už se nevrátila, protože měla odejít 
do Berlína jako služka a kuchařka. Měla odejít 
s ředitelem telegrafů a pošt, to byl Němec a byl 
přeložený do Berlína. A mámu si vybral, Němci 
jim je dávali jako služky. Stejně jako naši praco-
vali v Německu ve zbrojních továrnách. Máma 
tam měla jít, ale nechtěla, tak už se do Prahy 
nevrátila. A víte, že ji nikdo neudal? Tady se 
o ní vědělo, policie tady německá o ní věděla 
a víte, že ji neudala? On totiž za to byl pracovní 
koncentrák, za to posílali do koncentráku na 
nucené práce ty, co nechtěli pracovat, anebo 
nechtěli poslouchat. Ale my jsme měli sousedy 
Kaullovy, Richard Kaull byl sedlák, ale slou-
žil u Grenzschutzu tady na té hranici, a to byl 
kamarád Pošarových kluků, a ti byli zase bra-
tranci mého táty. A ten Richard Kaull vždycky 
přišel a říkal Jardovi Pošarovi nebo Láďovi: 
„Venco, hele, ať tě Mařena zmizí někam do 
protektorátu k tetě na čtrnáct dní, Hüls čeká 
ze Stříbra kontrolu gestapa.“ Gestapo sem jez-
dilo na kontrolu přes ty policie a vyhledávalo 
ty hledané osoby a máma byla v celostátním 
pátrání a ten Hüls ji neudal! Byli to Němci! 
Protože, víte proč? Všichni byli starousedlíci 
provázaní rodinami a jeden měl rád druhého…

(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 2014 / 15 pro-
jektový tým (v dílčím projektu Obrazy historie 
regionu) ve složení: Lucie Hodanová, Michaela 
Paluchová, Mgr. Blanka Eisenhammerová

Paměť domova
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Pan Václav Königsmark (*1934 v Dobřanech)
Díl 3.

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina  DOBŘANY 
 

pořádá: 
 
 

 
18. ročník letního dětského tábora 

 

na téma „Letopisy Narnie“ 
 
 
 

příroda, sport, hry a další 
 
 

- v termínu 1. - 14. července 2017 v Újezdě u Plánice 
- ubytování pevná budova a stany 
- cena 3 100 Kč 

 
Informace a přihlášky na tel. č. 603 112 996  
nebo libuse.nejedla@seznam.cz 
 

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany 
 

pořádá: 
 

 

6. ročník příměstského letního tábora 
na téma  

„Život není náhoda“ 
 
 

příroda, tvoření, sport, hry a další – pro všechny zájemce 
 

 
 
v termínu 31. července – 4. srpna 2017 v klubovně v bývalých kasárnách 
 
Informace a přihlášky na libuse.nejedla@seznam.cz, tel.603 112 996 
 
 
Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany. 
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00
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
SAGANOVÁ Francoise: Ztracený profil
Joe je v manželství s Alanem nešťastná. Na 
jednom z večírků, jehož se zúčastní, se o ni 
začne zajímat známý a obávaný multimilionář 
Julius A. Cram. Nabídne jí garsonku a dobře 
placenou práci, aby mohla uniknout z man-
želství s Alanem. Zdá se, že jde o upřímné přá-
telství a že Cram od Josée nic na oplátku neo-
čekává. Je jeho pomoc opravdu tak nezištná?

FILLIOZAT Isabelle: Pořád jen provokuje
Respektující a klidné výchovné postupy.
Jak přečkat bez újmy období od 6 do 11 let. 
Nejnovější poznatky z neurofyziologie o dět-
ském mozku. Autorka vás na konkrétních 
situacích seznámí s myšlenkovými pochody 
a reakcemi dětského mozku. Její poznatky 
vycházejí z nedávných objevů neurofyziologie 
a experimentální psychologie.

DVOŘÁK Otomar: Země barbarů
Román z doby stěhování národů.
V temném šestém století našeho letopočtu 
se odehrává příběh prince Hildigise z kmene 
Langobardů, neprávem obviněného z vraždy. 
Po strastiplném útěku z Moravy najde útoči-
ště u Slovanů a doufá, že právě oni mu pomo-
hou navrátit ztracenou čest.

FORRESTER James: Svatá zrada
Bůh. Vlast. Královna. Koho zradit?
Londýn, prosinec 1563. Ani za vlády královny 
Alžběty I. nenastaly v Anglii klidné časy. Kato-

lická spiknutí proti mladé vladařce vnášejí do 
země strach, nedůvěru a intriky.

KNIHY PRO DĚTI
BUREŠOVÁ Jarmila: Povím vám o dyslexii
Průvodce pro rodinu a přátele.
Ahoj, já jsem Jirka a mám dyslexii. Kniha je 
určena dětem ve věku od 6 do 12 let, které 
mají potíže s dyslexií, a také jejich kamará-
dům, rodičům nebo učitelům. Díky vyprávění 
o dyslexii z pohledu dítěte je kniha pochopi-
telná i malému čtenáři. Po přečtení budou děti 
umět svůj problém překonat.

BIRCK & BIRCK: Jojo
Velká dobrodružství malého pejska.
Na statku sedláka Balinta na něj čeká spousta 

překvapení. Brzy si Jojo najde na dvoře přáte-
le. S čuníkem Flíčkem se válí v bahně, seznámí 
se s veselým krtkem Juliánem a moudrým ov-
čáckým psem Baratem. Narazí však také ob-
čas na lecjaké překážky. 

SHLUTER Andreas: Dvojčata aneb chaos na 
druhou
Ahoj všichni! Jmenuji se Julie. Mám bráchu – 
dvojče. Je dost trapnej a otravnej, ale to neva. 
Alespoň mám o čem psát do školního časopi-
su. Myslím, že se všichni hóóódně pobavíme!
Jmenuji se Malte. Je mi deset. Mám ségru – 
dvojče, ale o splynutí duší nemůže být v na-
šem případě řeč. Právě jsme se přestěhovali, 
takže zážitků mám plno. Jestli chcete, budu 
vám je vyprávět.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY 

POŘÁDÁ

v oddělení pro dospělé ve výpůjční době 

Máte doma knihy, které Vám překážejí nebo 
ke kterým se již nechcete vracet? 

Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.   
  

www.dobrany.cz/mestska-knihovna; Stromořadí 439, Dobřany

Knihy budeme přijímat v knihovně do 24. března 2017
(ve výpůjční době knihovny – oddělení pro dospělé).

Knihy musejí být zachovalé, čisté, 
označené a popř. oceněné.

27. - 31. března 2017

 BURZU KNIH
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Kam s dětmi o prázdninách
Téměř desítka příměstských táborů se uskuteční o letošních prázdninách v Dobřanech.
Na základě podnětů spolků i veřejnosti jsem sestavila přehled příměstských táborů. Všechny subjekty máte možnost znát z jejich celoroční čin-

nosti na území města, a proto si troufám říct, že jsou „se zárukou“. Rozhodně to však není konečný stav a jistě nějaké tábory či kempy přibudou. Již 
nyní víme o sportovních kempech, které jsou určeny členům oddílů, a proto je v přehledu nezveřejňujeme. Tento seznam berte prosím jako infor-
mativní a podrobnosti, informace a přihlášky si vyžádejte u pořadatele.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

termín pořadatel základní informace kontakt a více informací

10.–14. 7. Mikroregion Radbuza putovní tábor pro děti ve věku 7–14 let www.mikroregion-radbuza.cz

10.–14. 7. Budulínek, z. s. téma „Ten dělá to a ten zas tohle“ pro děti ze 4.–9. tříd mcbudulinek.webnode.cz

17.–21. 7. ZŠ Dobřany určeno pro žáky 1. stupně ZŠ Dobřany v tomto vydání DL na straně 16

24.–28. 7. MAS Radbuza, z. s. „Letní animační soustředění“ s tématem westernu a tvorbou 
animovaného filmu pro děti 8 -15 let

v tomto vydání DL na straně 13
www.mas-radbuza.cz

31. 7.–4. 8. Pionýr, z. s. Dobřany Letní příměstský tábor v tomto vydání DL na straně 9

7.–11. 8. Budulínek, z. s. téma „Detektivové“ pro děti z 1.–3. tříd mcbudulinek.webnode.cz

7.–11. 8. Mikroregion Radbuza putovní tábor pro děti ve věku 7–14 let www.mikroregion-radbuza.cz

14.–18. 8. ZŠ Dobřany určeno pro žáky 1. stupně ZŠ Dobřany v tomto vydání DL na straně 16

21.–25. 8. MKS Dobřany ve spolupráci s JUNIORFEST, z. s., „Reportéři v akci“ pro děti 
ve věku 8–15 let

v tomto vydání DL na straně 12

Třetí FotoMaraton, pořádaný naší redakcí, byl oproti těm předešlým jiný. 
Trval téměř 14 dnů a přihlásilo se 16 fotografů, z nichž si 7 odneslo věc-
né ceny. Vítězné fotografie i fotografie z předávání cen jsou k vidění na  
www.facebook.com/DobranskeListy
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DOBŘANSKÉ POHLEDY 2017

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany

Věkové kategorie účastníků soutěže:

A – předškoláci (MŠ)       
B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ       

D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie 

budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: 
pátek 26. 5. 2017

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

Vyhodnocení soutěže a výstava:

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 
16. 6. 2017 v 15:00 hodin v budově školní 
jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni 
účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně 
zváni (pozvánky nebudou rozesílány). 
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 
17. 6. a v neděli 18. 6. od 10:00 do 16:00 
hodin.

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

garantky soutěže: 
Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním 
soutěžním výtvorem v daném tématu zpraco-
vaném libovolnou technikou, dvojrozměrným 
i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, 
textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní prá-
ci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) 
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií 
a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapa-
city výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním vý-
tvorem v daném tématu zpracovaném v libovol-
ném 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 
přímo na adresu garanta: jpfs@email.cz. Sou-
těžní práci je nutno označit jménem a příjme-
ním autora, soutěžní kategorií a názvem soutěž-
ní práce.

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevný-
mi nebo černobílými fotografiemi o rozměrech 
minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo 
větší). Fotografie je nutno ze zadní strany ozna-
čit jménem a příjmením autora, soutěžní kate-
gorií a názvem soutěžní práce.

Protiklady

vyhlašují soutěž

Městské kulturní 
středisko Dobřany
vás zve na výstavu

ZAHRADA
			práce dětí z Výtvarné 

dílničky Gabriely  
Klinkovské

	keramika 
 Jany Šindelářové

13. 3.–21. 4. 2017
Dobřanská galerie 

náměstí T.G.M. 5, Dobřany

otevírací doba: 
po–pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00

V prodeji v Městském 
kulturním středisku 

Dobřany, náměstí T.G.M. 5

cena: 245 Kč
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Tenkrát a dnes
V redakci DL připravujeme fotoseriál, který však bez vás, čtenářů, 
nezvládneme. 
Prosíme o pomoc! 
•  Máte doma vy, nebo někdo z vašich blízkých fotografie 

jakéhokoliv místa v Dobřanech z let cca 1980–2000? 
•  Byli byste ochotni se s námi podělit a zapůjčit je k naskenování? 

Zveřejnění majitele fotografie je samozřejmostí /pokud nepožádá 
o opak/. 
Finanční odměnu neslibujeme, ale dobrý pocit z pomoci s vytvoře-
ním fotoarchivu ze zmíněných let ano!

Fotografie můžete zaslat na mail: listy@dobrany.cz, nebo přinést 
k naskenování do Informačního střediska. Děkujeme!

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany 

 
Vás srdečně zvou na 

“Jarohraní” 
 

aneb výroba  
velikonočních dekorací, 

 
 

 
které se koná v sobotu 11. března 2017 od 14.00 hodin 

 

v klubovně skupiny v bývalých kasárnách (U Trati 1014) Dobřany. 
 
 

Zájemce prosíme o předběžné přihlášení (pro potřebu zajištění potřebného materiálu) do  
8. března na tel. č. 603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz, akce fin. zajištěna MŠMT. 

SDH Šlovice pořádá
18. 3. 20:00 Maškarní bál pro dospělé
19. 3. 14:00 Maškarní bál pro děti
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

4. 3. 2017 / Klingenthal, Německo
Malé dny harmoniky – Klingenthal 2017
45. ročník Mezinárodní akordeonové 
soutěže

10. 3. 2017 / 9.00 / ZUŠ Starý Plzenec
Okresní kolo ve hře na housle 

13. 3. 2017 / 18.00 / sál ZUŠ
Klavírní recitál – Jan Lukš (JAMU Brno) 

14. 3. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

17.–18. 3. 2017 / 9.00 / sál A. Dvořáka – 
Dům hudby Konzervatoř Plzeň
Krajské kolo ve hře na klavír 

18. 3. 2017 / ZUŠ B. Smetany Plzeň
Plzeňský akordeon

20.–21. 3. 2017 / ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
Celostátní kolo pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek 

21. 3. 2017 / 19.00 / sál A. Dvořáka – 
Dům hudby Konzervatoř Plzeň
Český rok s Vozembachem
vystoupí žáci dětské lidové muziky 
Vozembach a žáci tanečního oddělení 
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

26. 3. 2017 / SOUE Vejprnická Plzeň
Krajské kolo jazzové soubory a ostatní 
orchestry

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

(23. 02. 2017 – Dobřany – klavír)
Radek Plajner J. Vozár 1. místo s postupem kategorie 0
Julia Kreinerová B. Reinerová Živná 1. místo kategorie 0

Ema Sloupová M. Vacková 1. místo kategorie I.
Richard Militký M. Vacková 1. místo kategorie I.

Anežka Hlaváčová M. Vacková 1. místo s postupem kategorie II.
Pavel Kidala J. Vozár 1. místo s postupem kategorie II.

Bára Plajnerová J. Vozár 1. místo s postupem kategorie III.
Anna Peksová M. Vacková 1. místo kategorie III.
Adriana Soukupová E. Šmejkalová 2. místo kategorie III.

Daniel Noska M. Vacková 1. místo kategorie IV.

Zuzana Frantová E. Šmejkalová 2. místo kategorie V.

Jakub Kotlár Z. Fryčková 1. místo s postupem kategorie VII.
Barbora Skutková J. Vozár 1. místo s postupem kategorie VII.
Eva Šimková M. Vacková 1. místo kategorie VII.
Natálie Brejchová J. Vozár 1. místo kategorie VII.
Magdalena Cebová B. Reinerová Živná 2. místo kategorie VII.

Šimon Bukovjan J. Vozár 1. místo s postupem kategorie VIII.

Absolutním vítězem okresní kola se stal Jakub Kotlár.
Nejúspěšnějším pedagogem okresního kola byl vyhlášen p. ředitel Jan Vozár.

10. února 2017 se uskutečnilo v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha Dobřany školní kolo ve hře na klavír 
a kytaru. Do okresního kola postoupilo celkem 17 žáků ve hře na klavír a 2 žáci ve hře na kytaru. 
Gratulujeme a držíme palce v okresním kole.

GRATULUJEME

Dé Domhnaigh – 3. cena  

hudební soutěž 
FOLKY TONK Praha 2017, 

3. únor 2017. 

Vedoucí souboru pí učitelky 
Eva Šustrová 

a Libuše Telešnuková.
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Judo a sebeobrana v Dobřanech
Stejně tak jako v mnoha městech v ČR se po úspěchu judisty Lukáše Krpálka na olympiádě 
v Riu de Janeiru v loňském roce i u nás v Dobřanech velmi zvýšil zájem o tento sport mezi 
dětmi i dospělými sportovci.....

Bude to již třetí rok, co se v Dobřanech 
v rámci našich aktivit rozběhl Kurz sebeobra-
ny pro děti z druhého stupně základní školy 
pod vedením trenéra Karla Fojtíka. Z původ-
ních zájemců se  časem vykrystalizoval tým 
děvčat, která si svou fyzičku a schopnost 
obrany pravidelně zvyšují každý týden. K to-
muto původnímu kurzu se postupně přidaly 
další tři, které se též těší značnému zájmu. 
Kurz pro dospělé je zaměřen především na se-
beobranu a zvyšování fyzické kondice, ale už 
i sem jsou  trenérem aplikovány prvky juda. 
A pak tu máme dva kurzy zaměřené přímo 
na judo - jedná se o přípravku pro menší děti 
a judo pro starší děti. 

Zájemců do podzimních kurzů bylo tolik, 
že musel proběhnout výběr na základě fy-
zické zdatnosti a dispozic dětí, i když nás sa-

mozřejmě mrzelo, že jsme nemohli uspokojit 
všechny zájemce. Kapacitně to ovšem oprav-
du nebylo možné. Dětem v kurzech se dostává 
intenzivního tréninku, který již přináší své 
výsledky.

Něktěří z účastníků slavili první úspěchy 
na meziklubovém soustředění v Klatovech, 
odkud si přivezli 3 x 1. místo a 1 x 3. místo 
(Simča a Anička Šmídovi a Pepík a Tonda Šne-
bergrovi).

Aktuálně chystáme změny v zaštítění kurzů 
tak, aby se děti mohly stát registrovanými čle-
ny judoklubu a zúčastnit se soutěží a dalších 
akcí v rámci celé ČR, což jim přinese mnoho 
dalších zkušeností a zajímavých zážitků. 

Držme jim palce, ať k nim patří též hodně 
úspěchů :-)

Za MC Budulínek  Pavla Adamcová

Školství, spolky a neziskové organizace

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, 
příspěvková organizace v krajském kole 22. ročníku pěvecké soutěže 

Karlovarský skřivánek (23. 02. 2017 – ZŠ a ZUŠ T. Brzkové Plzeň)

Kristýna Málková K. Vlahačová Kartáková 3. místo s postupem do celost. kola kat. A2
Tomáš Duchek K. Vlahačová Kartáková 2. místo s postupem do celost. kola kat. C1

Přijďte se protáhnout 
a poznat nové kamarády!!!

Zveme všechny malé i větší děti k nám do 
Vstiše do tělocvičny v bývalé škole hned ve-
dle obecního úřadu, dnešní Centrum volného 
času. Děti předškolkového věku si chodí hrát/
cvičit každou středu od 9,30 do 10,30 hod. 
Děti školkového věku pak mají cvičení pravi-
delně ve středu od 17 do 18 hod. na stejném 
místě.  Cena za 1 hodinu je vždy 20 Kč.  Děti se 
protáhnou ve společnosti vrstevníků, s který-
mi později budou chodit do školky či školy. Co 
s sebou? Přezůvky se světlou podrážkou, pití, 
svačinku, vhodné, pohodlné oblečení a hlavně 
dobrou náladu! V případě dotazů mne kon-
taktujte  na tel. 736 760 526 nebo na Face-
booku skupina Maminky a děti ze Vstiše,  for-
mou  mailu na adresu:  lenz-vesna@email.cz. 

Těšíme se na vás! 
V. Vesecká

Pololetní a zimní 
prázdniny jsme si užili

Na pololetní a zimní prázdniny připravil Pi-
onýr v Dobřanech pro všechny dětské zájem-
ce bohatý program. Podívali jsme se na nové 
expozice v plzeňské Techmánii, zajeli jsme si 
zabobovat vlakem na Šumavu a zakončili jsme 
výletem do plzeňských muzeí – do velkého na 
výstavu Merkur, kde jsme si prohlédli nejen 
krásné výtvory ze stavebnice, kterou pamatují 
naši otcové a dědové, ale i jsme si sami něco 
postavili. No a pak jsme se šli podívat na stra-
šidla do Muzea strašidel, kde jsme si na závěr 
koupili i nějaké suvenýry a výpravu zakončili 
návštěvou McDonalda, kde jsme si dali pozdní 
oběd. Dny, kdy jsme nejezdili po výletech, jsme 
věnovali stolním hrám, vybíjené a fotbalu, jízdě 
na koloběžkách a vzhledem k počasí i vyrábě-
ní, ať již se jednalo o závěsy s motýlky, zdobení 
kraslic či velikonoční věneček, smaltování kra-
biček, přívěšky a náramky ze smršťovací folie, 
leptání skla, malování voskem – enkaustiku či 
výrobu „šiškounů“, ale i o další výrobky. 

Za všechny L. Nejedlá
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Expedice Vrch 2017
V době jarních prázdnin, v týdnu od 13. 2. do 17. 2. 2017, proběhl v rámci projektu Dět-

ský klub ZŠ Dobřany, dotovaném z Operačního programu Zaměstnanost, 1. příměstský tá-
bor nazvaný Expedice vrch 2017. 

Cílem bylo seznámit děti se Šlovickým vrchem, který skrývá spoustu zajímavostí. Během tábo-
rové hry se dozvěděly, z čeho se vrch skládá a v jakém období vznikl, nebo jací vzácní živočichové 
zde žijí a jaké rostliny tu můžeme najít. Zkusily si dojít k cíli podle popisu a najít a rozpoznat 
stopy zvěře. Své znalosti potom využily v závěrečné hře. Během celého tábora probíhaly také 
sportovní aktivity ve sportovní hale. Ve skupině, ale i jednotlivě si děti vyzkoušely své dovednosti 
a na závěr byly podle svých výkonů oceněny. Byli jsme také na výletě v Plzni, navštívili jsme tam 
Plzeňské podzemí a Muzeum strašidel, kde děti našly ukrytý „poklad“. Jediné, co se nám nepoved-
lo, byla stavba iglú z PET lahví. Bohužel jsme měli málo materiálu. A jak to viděly děti?

„Sešli jsme se v jídelně. Chodili jsme do sportovní haly, dělali jsme závody, měřili jsme to a na 
konci tábora jsme dostali diplom a odměnu. První byl Michal D. Dělali jsme soutěže a na konci 
tábora jsme museli vyluštit tajenku, jinak jsme nemohli odstartovat. Cíl byl u borovice na Šlovic-
kém vrchu. Líbilo se to všechno všem. A kluci vyhráli.“  (Bára, 3.A, Michal, 4.D)

Děkuji dětem za jejich zápal a zvídavost a také kolegyním, které se na chodu tábora podílely.
Lenka Machová, vedoucí tábora

Keltská kapela Dé Domhnaigh 
vás zve na 

5. ročník koncertu k poctě sv. Patrikovi
v pátek 17. 3. 2017 od 19:30 hodin

salónek v cukrárně V Háječku v Přešticích

Prázdniny v dětském 
klubu

Dětský klub ZŠ Dobřany, realizovaný v Ope-
račním programu Zaměstnanost, bude ote-
vřen celé prázdniny kromě týdnů, kdy bude 
probíhat příměstský tábor, a v týdnu od 31. 7. 
do 4. 8., kdy bude klub uzavřen pro nedosta-
tečný zájem účastníků. Děti mohou do klubu 
přicházet ráno v 7:00 hod. a rodiče si je mo-
hou vyzvedávat od 15:00 do 16:00 hod.

Příměstské tábory:
V době hlavních prázdnin proběhnou v Dět-

ském klubu dva příměstské tábory, a to v ter-
mínu: 17. 7. – 21. 7. a 14. 8. – 18. 8. 2017. Tábor 
(i klub) je určen pro žáky 1. stupně ZŠ Dob-
řany, jejichž rodiče splňují podmínky dotace 
(jsou zaměstnáni, OSVČ, studují nebo registro-
váni na Úřadu práce jako nezaměstnaní), ma-
ximální počet účastníků je 30. Tábory budou 
probíhat od 8:00 hod. do 17:00 hod. Cena tá-
bora je dotovaná, rodiče budou hradit jen stra-
vu, příp. dopravu na výlety. Na táborech bude-
me sportovat, poznávat okolí Dobřan, vyrábět 
a hrát si. Pojedeme na výlet a určitě se dozvíte 
něco nového. Možná poznáte nové kamarády 
nebo zažijete něco nového s těmi starými.

Pro bližší informace můžete volat na tel. 
601 324 963.

Lenka Machová,  
koordinátorka dětského klubu

 

 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY 

srdečně zvou rodiče žáků na 3. cyklus besed 
Kavárna po škole 

čtvrtek 23. 3. 2017  

Nebojme se poradny 

aneb Kdy poradna může poradit?  

 Co je náplní Pedagogicko-psychologické poradny? Kdo v poradně 
pracuje? V jaké situaci je vhodné kontaktovat poradnu? Jak při tom 

postupovat? Jaký je rozdíl mezi poradnou a psychiatrií, mezi 
psychologem, speciálním pedagogem a psychiatrem? To jsou obvyklé 

otázky, které od některých rodičů slýcháme.  

 Povíme si, jakými obtížemi nebo starostmi dětí, žáků, studentů se 
poradna zabývá. V čem poradna pomáhá rodičům i učitelům. Jak může 

vyšetření v poradně přispět ke zlepšení výukových či 
výchovných problémů. Vysvětlíme si, co se může dít, když se některé 

obtíže neřeší. Ukážeme si, jak takové vyšetření probíhá a že zpravidla 
pro děti bývá zábavné. Sdělíme si, jaké jsou možnosti následné péče a 

komunikace se školou. 

Lektor: PhDr. Andrea Štětková, Ph.D. (PPP Klatovy) 
 

od 17.00 do 19.00 hodin 

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618) 
vstup zdarma do počtu volných míst 

malé občerstvení zajištěno 



Chcete slyšet pohádku? U Budulínka mají zahrádku!
Možná jste slyšeli, možná jste zaznamenali, možná jste i hlasovali …. a krásně to dopadlo, vyhráli jsme!!!

Pro všechny, kteří docházejí do našeho ma-
teřského centra, k pionýrům či na jiné krouž-
ky do Spolkového domu, a stejně tak pro ty, co  
chodí třeba jen procházkou okolo, máme vel-
mi milou zprávu! Uspěli jsme v projektu ČSOB 
pomáhá regionům a  i díky hlasům mnohých 
z Vás v rámci elektronického hlasování jsme 
získali  finanční prostředky na rekultivaci pro-

luky před tímto prostorem. A tak se zde bě-
hem letošního  roku postupně objeví květiny, 
keře, tabule na kreslení, pískoviště, upravené 
ohniště s lavičkami a knihotoč..... zkrátka pro-
středí se změní na mnohem příjemnější místo 
k trávení volného času. A mimo to celá tato 
akce přinesla ještě jeden aspekt – bylo vel-
mi potěšující sledovat, jak se šíří informace 

s prosbou o hlasování právě pro náš projekt. 
Máme z obojího velkou radost! Děkujeme 
všem, kteří tak činili, a všem, kteří se zapojili 
a „klikli“ pro nás!

Naší povinností jako realizátora jednoho 
z podpořených projektů bylo vytvořit krátké 
promo video - pokud jste ho ještě neviděli, je 
možné ho zhlédnout na www.csobpomaha-
regionum.cz, kde si v sekci minulé ročníky 
najdete podzim 2016, Plzeňský kraj a náš 
projekt s názvem „Chcete slyšet pohádku? ...“ 
Věřte, stojí za to. Za jeho náboj a atmosféru 
patří dík všem zúčastněným hercům – Ond-
rovi a Blance Kopsovým, Davídkovi a Barunce 
Šmůlovým a Milušce Breuové, Báře Adamco-
vé, Péťovi a Tomovi Stupkovým a Andulce, 
Matějovi a Vendulce Urbancovým. Speciální 
dík je určen pro Kubu Urbance, který nám 
to celé natočil, setříhal, ozvučil..... a dovedl 
naše snažení do finále. Byla to krásná práce 
:-) a teď už se spolu s námi můžete těšit  na 
zahrádku. Mohla by vypadat přibližně tak, 
jak je vidět na obrázku. Přijďte se průběžně 
podívat.

Za MC Budulínek Pavla Adamcová

Školství, spolky a neziskové organizace
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Rybáři
Letošní le-

den a únor byly 
vskutku zimní 
měsíce s mrazy 
a sněhem a ře-

kou spoutanou ledovým krunýřem. Teprve 
od poloviny února mrazy polevily, začalo se 
ukazovat i sluníčko a teploty vystoupaly nad 
nulu. Koncem února se řeka trochu zvedla 
a začala lámat ledy. Snad budeme moci ko-
nečně vyrazit na ryby.

Rybářský ples se konal 10. 2. tentokrát ve 
Vstiši, protože ještě v dubnu 2016 nebylo jas-
né, jak to dopadne s KD PN Dobřany. K tanci 
a poslechu hrála Pošumavská muzika, večer 
zpestřilo vystoupení dívčí taneční skupiny.

V sobotu 18. 3. od 14:00 hodin se v „ha-
sičárně“ uskuteční VČS MO ČRS Dobřany, na 
kterou zveme všechny naše členy.

Zbývají poslední dva termíny výdeje povo-
lenek, a to v sobotu 11. 3. a ve středu 20. 4.

V letošním roce je vedle ostatních dravců 
hájen od 1. 1. do 15. 6. také okoun říční z dů-
vodu poklesu jeho stavů v posledních letech. 
Od 16. 3. do 15. 6. jsou hájeni také jelec tloušť 
i jelec jesen, parma a podoustev.

Vladislav Šefl

Jarní ples květin
25. 3. 2017 od 20:00 hodin

sál Kulturního domu Psychiatrické nemocnice Dobřany
K poslechu a tanci hraje skupina SUPERBAND.

Čeká vás půlnoční překvapení a bohatá tombola.
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Klub seniorů nezahálí
21. 1. jsme měli BABSKÝ bál. S obavami jsme 

očekávali, kolik seniorů se dostaví. I přes chřip-
kové období se bál vydařil a my jsme byli mile 
překvapeni. O veselí se postaraly ,,BÁBINKY“, 
které po předtančení roztančily a rozezpívaly 
celý sál. Přišel nás podpořit pan starosta Martin 
Sobotka s manželkou, což nás velmi potěšilo. Sál 
byl čistý, upravený, pan Mora nám obstaral ob-
čerstvení pro muzikanty.

Děkuji našim hasičům - panu Dvořákovi, který 
ochotně zapůjčil auto, a panu Švábovi, ten jako 
každoročně ve svém volnu ochotně přivezl i od-
vezl méně pohyblivé seniory, kteří vydrželi až do 
konce. Za radost a úsměv na jejich tvářích moc 
děkuji.                                                                                                       

Děkuji SPONZORŮM za sponzorské dary, 
MĚSTSKÉMU ÚŘADU a pí J. UMNEROVÉ z MKS 
za peněžitou podporu.                                                              

9. 3. v KLUBU pořádáme pro své seniory po-
sezení s hudbou a občerstvením, které připra-
vujeme s paní Alenou Pošarovou. Hrát bude pan 
F. Bouček s panem E. Jírovcem.

Dne 18. 3. navštívíme představení ,,ZVONOKOSY“ v plzeňském divadle a 13. 5. pořádáme zájezd do Plzně na akci ,,SENIOŘI  BAVÍ  SENIORY.
Další zájezdy připravujeme na květen a červen.

Jarmila Štěpařová 
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Šneci vstupují do jarních bojů
Všem Šnekům, a nejen 
jim, vyvrcholila zimní 

příprava. Náš hokejba-
lový klub se připra-
voval tradičně v do-
mácím prostředí, kdy 

bylo možné využívat 
venkovní areál a k tomu pochopitelně spor-
tovní halu. Trénovaly takřka všechny katego-
rie, od přípravek až po muže. Je to takové tzv. 
mrtvé období, kdy se nehrají zápasy, ale to vše 
se počátkem března změní. V minulém vydání 
DL jsme se zaměřili na muže v druhé nejvyšší 
soutěži v ČR, nyní nakoukneme pod pokličku 
mládežnické líhně dobřanského hokejbalu. 
Zastoupeny máme vyjma mladšího dorostu 
všechny kategorie a už jen to je vzhledem 
k počtu obyvatel našeho města pro klub velmi 
příjemná informace, s kterou se ale musí pra-
covat. Vezmeme-li to od nejmenších, pak v ho-
kejbalovém klubu na jihu Plzeňska sportují 
minipřípravky, přípravky, mladší žáci, starší 
žáci a starší dorost. Pomineme-li všechny věci 
okolo, pak nejhlavnějším úkolem je vychovat 
vlastní odchovance do mužských řad. To však 
není vůbec jednoduchý úkol. Přípravku a mini 
trénují Petr Úbl s Michalem Pokorným, mlad-
ší a starší žáky Václav Šlehofer ml. a Miroslav 

Kodýtek, starší dorost Václav Šlehofer st. s Ja-
nem Matouškem. Hlavním trenérem brankářů 
je gólmanská ikona Jan Marek.

K jednotlivým mládežnickým úsekům lze 
ještě zmínit soutěže. Přípravka a mini půso-
bí v regionu, přičemž několikrát v sezóně má 
možnost se popasovat s regionem Jih. Mladší 
žáci hrají dlouhodobou soutěž, kde se střetá-
vají pravidelně s týmy z našeho a Jihočeské-
ho kraje. Starší žáci působí v zkl. dlouhodobé 
části v republikové soutěži Střed, čímž je řeče-
no vše. Starší dorost hraje nejvyšší republiko-
vou soutěž - extraligu. 

K samotné mládežnické produkci Šneků pa-
tří i výsledek, ovšem ne vždy je klíčový. 

V přípravkách či u mladších žáků na něj 
nehledíme, ano - chceme, aby kluci vyhrávali, 
ale ne za každou cenu. Od starších žáků už na 
tabuli pohlížíme, ovšem není to otázka života 
a smrti. Pořád se řídíme nepsaným - a sice, že 
jde jen o sport, navíc u dětí. Pokud bychom to 
všechno shrnuli, pak nás pochopitelně zajímá 
každý hráč a jeho posun o kategorii výš a výš 
s cílovou stanicí MUŽI. Zkrátka v jarní části 
se všichni budeme náležitě činit, což je nám 
vlastní již několik let.

Václav Šlehofer
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Sportovec roku 2016 
aneb Šneci oceněni

V prestižní anketě pořádané tradičně Pl-
zeňským deníkem kralovali na jihu Plzeňska 
hokejbalisté z Dobřan. Vzhledem k tomu, že 
hokejbal je jak známo kolektivní sport, pak 
nejcennější trofej získali Šneci v kategorii ko-
lektivy. Na podium vystoupili starší dorostenci 
TJ Snack Dobřany alias loňští mistři ČR. Kluci 
v loňské sezóně v extralize doslova dominova-
li, na Plzeňsku tudíž kralují zaslouženě. Ovšem 
tím se určitě nelze uspokojit. Ocenění Šneci 
byli i mezi kategoriemi jednotlivců. V kategorii 
dorostenec zvítězil V. Šlehofer ml. a v kategorii 
trenér byl pak oceněn V. Šlehofer st. 

Sečteno podtrženo - je to pro náš klub další 
sladká odměna, ale také velká výzva do roz-
dělané práce. 

Petr Chvojka, 
předseda oddílu TJ Snack Dobřany

Tabulka extraligy dorostu k 20. 2. 2017
1. HBC Plzeň 12 10 1 0 1 76:14 32
2. ALPIQ Kladno 12 8 1 0 3 47:15 26
3. Snack Dobřany 12 8 0 1 3 45:30 25
4. Kovodemont Most 12 8 0 0 4 65:19 24
5. Blatná Datels 12 7 0 0 5 51:24 21
6. Elba DDM ÚNL 12 3 0 1 8 38:49 10
7. HBC Zliv 12 2 0 0 10 9:62 6
8. Wolves Chomutov 12 0 0 0 12 7:125 0

Tabulka mist. ČR st. žáků, sk. Střed k 20. 2. 2017
1. Kelti Beroun 2008 11 8 2 1 0 51:17 29
2. Snack Dobřany 11 8 2 0 1 72:16 28
3. HBC Hostivař 11 9 0 1 1 70:23 28
4. HBC Plzeň 11 7 0 2 2 72:22 23
5. HBC Prachatice 10 6 0 0 4 49:45 18
6. KOVO Praha 11 5 0 0 6 40:37 15
7. Suchdol n. L. 10 5 0 0 5 33:36 15
8. Rakovník 10 3 1 0 6 22:36 11
9. Nové Strašecí 10 2 2 0 6 36:71 10
10. Elba DDM Ústí n. L. 11 2 0 1 8 19:72 7
11. Pedag. Č. Budějovice 11 2 0 1 8 28:82 7
12. ALPIQ Kladno 11 0 0 1 10 16:51 1
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Krajské přebory ve znamení bronzu
Měsíce leden a únor si stolní tenisté ve své termínové listině každoročně označují výraznou barvou, neboť po dnech relativního klidu 

a dozvucích vánoční pohody patří právě tyto dva měsíce mezi ty nejnáročnější. Důvodem jsou Krajské přebory, pořádané napříč všemi 
kategoriemi jak v soutěžích jednotlivců, tak i v soutěžích družstev. O tom, jak se na Krajských přeborech dařilo dobřanským stolním teni-
stům, se můžete dočíst v následující reportáži. 

Krajské přebory mužů
Sérii Krajských přeborů jako vždy 

zahajují muži a ženy. Jako tradičně jim 
důstojné zázemí pro tuto akci poskytla 
sportovní hala v Nezvěsticích. V sobo-
tu 21. 1. 2017 měl tak každý příznivec 
stolního tenisu možnost zhlédnout 
nejlepší hráče a hráčky Plzeňského re-
gionu a kdo se zúčastnil, jistě nelitoval. 
Dobřanský stolní tenis reprezentovali 
na tomto výběrovém turnaji dva hráči, 
jmenovitě jimi byli Marek Vohradský 
a Milan Obertík ml., doprovázeni tře-
mi rozhodčími, kteří využili této akce 
k prodloužení své rozhodcovské licen-
ce. Turnaj byl tradičně sehrán ve dvou 
stupních, přičemž první skupinový stu-
peň poskytl odpověď na otázku, kteří ze 
zúčastněných hráčů postoupí do dru-
hého vyřazovacího stupně, sehraného 
formou notoricky známého „pavouka”. 
Oba naši hráči patřili mezi ty šťast-
nější, přičemž oba do druhého stupně 
postoupili z druhého místa. Obzvláště 
Markova skupina budila respekt, neboť 
dva ligoví hráči Vaněček a Šlehofer, to 
bylo opravdu silné sousto. Marek však 
nepodlehl panice a po povinném vítěz-
ství nad nýřanským Niedermayerem si 
vyšlápl i na Vaněčka. Milan po celkem 
hladkém průběhu zaváhal až s taktéž 
ligovým Jakubcem. Postup z druhé-
ho místa s sebou nese úskalí prvního 
zápasu ve vyřazovací části s vítězem 
některé z dalších skupin. Ačkoli měli 
oba hráči vcelku přijatelný los, svým 
soupeřům v prvním kole shodně pod-
lehli. Obzvláště Milanova nečekaná 
prohra s plzeňským Důrou mrzela asi 
nejen jeho samotného. Oba naši hráči 
se pak zúčastnili i soutěže čtyřher, kde 
po vítězství nad výbornými Lehnerem 
a Jůzou již v další fázi turnaje neuspě-
li. Závěrečné hodnocení: pěkné dílčí 
výsledky, avšak s nevalným závěrem. 

Krajské přebory starších žáků
Opět Nezvěstice, tentokrát v neděli 

22. 1. 2017. Čtyřčlenná skupina mla-
dých dobřanských stolních tenistů, 
z nichž polovina ještě věkem žáků mlad-
ších, se vypravila hlavně sbírat cenné 
zkušenosti. Jakub Šperl, Tomáš Duchek, 

Filip Umner a Šimon Uhlík. Podaří se 
některému z nich alespoň postoupit 
z těžkých kvalifikačních skupin? Tak 
zněla otázka při pohledu na nástěnku, 
kde byly tyto kvalifikační skupiny vy-
věšeny. Podařilo! Postoupil Jakub Šperl 
a Filip Umner, paradoxně právě věkem 
ti nejmladší. Ba co víc, oba zahráli skvě-
le i ve vyřazovací části. Filip se probo-
joval dokonce až do čtvrtfinále, kde již 
nestačil na pozdějšího vítěze Květoně. 
Jakub měl zápas o postup mezi osm 
nejlepších taktéž rozehraný báječně 
a svého o hlavu vyššího a zjevně o svě-
telné roky zkušenějšího protivníka dva 
sety spolehlivě přehrával. Pak však dva 
sety těsně prohrál a šlo se do setu páté-
ho, rozhodujícího. Jakub se opět vrátil 
ke své hře, avšak štěstí se nakonec při-
klonilo k jeho soupeři, který jej v pátém 
setu doslova udolal nejtěsnějším rozdí-
lem 14:12. Rovněž ve čtyřhře se Jakub 
s Tomášem probojovali do čtvrtfinále, 
což lze taktéž považovat za úspěch. 
Závěrečné hodnocení: Filip a Jakub 
super, Tomáš se Šimonem maximum 
možného. 

Krajské přebory družstev star-
ších žáků – zasloužený bronz

Krajské přebory družstev starších 
žáků se tentokrát přesunuly do Plzně. 
V neděli 12. 2. 2017 se družstvo starších 
žáků ve složení Jakub Šperl, Filip Umner 
a Tomáš Duchek za doprovodu trenéra 
a části rodičů vypravilo do herny oddílu 
stolního tenisu Sokol Plzeň V. Hladoví 
po zisku cenného kovu a posíleni o zku-
šenosti z turnaje jednotlivců začali kluci 
jako z partesu. V průběhu celého turna-
je našli pouze dva přemožitele, kterými 
byli domácí borci Sokola V a borci z dal-
šího velkoklubu Union Plzeň. Tato dvě 
družstva, zejména pak domácí Sokolo-
vé, ostatní účastníky herně převyšovala. 
Vezmeme-li v potaz, že jedním z členů 
družstva domácích byl i přemožitel Mi-
lana Obertíka ml. z KP mužů Důra, není 
se čemu divit. Po střízlivém zhodnocení 
našich možností jsme se tedy zaměři-
li na zisk bronzu, což se nám zásluhou 
výborného týmového výkonu všech tří 
našich hráčů podařilo. Závěrečné hod-
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nocení: skvělý týmový výkon všech hráčů 
korunovaný ziskem bronzu.

Krajské přebory mladších žáků – 
další bronz putuje do Dobřan

Další neděli 19. 2. 2017 zavítali nejmladší 
dobřanští hráči do herny oddílu stolního teni-
su Union Plzeň, který byl poctěn právem uspo-
řádat Krajské přebory v kategorii mladších 
žáků. Výrazně oslabeni o Filipa Umnera, který 
právě v neděli odjel na povinný školní lyžařský 
výcvik, čítala naše skupina tři hráče. Předchá-
zejícími krajskými přebory zoceleného Jakuba 
Šperla, Matěje Urbance a věkem ještě nejmlad-
šího žáka Marka Šimka. Tradiční kvalifikační 
skupinový systém vystavil stopku pouze Mar-
kovi Šimkovi, kterého je však za předvedený 
výkon potřeba pochválit, neboť byl svým pro-
tivníkům důstojným soupeřem. Radost nám 
udělal svým postupem Matěj, jenž ve skupině 
utrpěl pouze jedinou porážku, čímž postoupil 
do „pavouka” z druhého místa. Jakub svoji sku-
pinu s přehledem vyhrál a my jsme se již v této 
fázi turnaje nemohli ubránit pomyšlení na zisk 
jednoho z cenných kovů. Ovšem vše záleželo 
na losu a ten, jak známo, bývá ošidný. To se po-
tvrdilo v případě Matěje, kterému los přisoudil 
jednoho z okruhu favoritů, Krivdu. Ačkoli Ma-
těj nehrál vůbec špatně, na Krivdu to zkrátka 
nestačilo. Jakub měl los, jakožto vítěz kvalifi-
kační skupiny, o poznání příznivější. Toho také 
náležitě využil. V prvním kole ve třech setech 
deklasoval hráče Langa ze Sokola Plzeň V a ob-
dobný průběh měl i další jeho zápas s hráčem 
Sokola Horažďovice. Až na drobné zaváhání 
v druhém setu se Jakub s tímto hráčem u sto-
lu taktéž dlouho nezdržel. V semifinále změřil 
své síly s nasazenou turnajovou dvojkou Bed-
nářem z pořádajícího oddílu. Ačkoli za svým 
soupeřem po většinu zápasu herně nijak ne-
zaostával, ten však prokázal v rozhodujících 
chvílích větší zkušenosti a Jakuba ve čtyřech 
setech porazil. Semifinálová Jakubova účast 
nám však zajistila další cenný bronz, čímž 
byl vytčený cíl bezezbytku splněn. V soutěži 
čtyřher se nám výraznějšího výsledku dosáh-
nout nepodařilo. Závěrečné hodnocení: další 
cenný bronz z Krajského přeboru se počítá, 
stříbro však bylo na dosah.   

Krajské přebory nám slovy klasika „nastavily 
zrcadlo”. Je stále co zlepšovat, byť je to při čet-
nosti dvou tréninků týdně velmi složité. Nákla-
dy na topení v promrzlé sokolovně by však při 
větší frekvenci tréninků uvrhly omezený rozpo-
čet celé TJ do červených čísel. V rámci chystané-
ho srpnového 14denního soustředění se proto 
pokusíme natrénovat maximum možného. 

za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany
Luděk Reitšpies

Dne 31. března by oslavil 
své 38. narozeniny náš drahý, pan 

Josef Novák. 

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

Dne 27. 3. uplyne smutných 15 let, 
kdy nás navždy opustila naše milovaná 

maminka, babička a sestra, paní 

Irena Bäumlová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají děti Šárka, Radek 
s manželkou Jarkou, Michal, vnoučata 

a sestry s rodinami.

V pondělí 27. března 2017 
oslaví 93. narozeniny 

paní
Helena Nováková.

Mnoho zdraví do dalších 
let přeje rodina.

Řádková inzerce

		ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček 
a čalouněného nábytku. 

 Tel.: 775 285 102

Kulturní kalendář

3. 3.  Křest CD dětské lidové 
 muziky Vozembach 
4. 3. Zimní soutěž mladých hasičů
4. 3. Sousedská vycházka
4. 3. Maškarní bál pro dospělé
9. 3. Klub cestovatelů
11. 3. Jarohraní
13. 3. Zahrada – Dobřanská galerie
18. 3. Maškarní bál pro dospělé 
 Šlovice
18. 3. Burza oblečení a potřeb 
 pro děti
19. 3. Maškarní bál pro děti Šlovice
23. 3. Klub cestovatelů
25. 3. Ples květin
  

8. 4. Velikonoční jarmark
24. 4. Kavárna tvořenÍČKO
30. 4.  Předvečer 1. máje 
 se soutěžemi pro děti
30. 4. Čarodějné hry
Jarní posezení s dechovkou
Rybářské závody pro dospělé

 
6. 5. Malorážkový závod
6. 5. Oslavy osvobození – konvoj
12. 5. Food Revolution Day
20. 5.  Májové slavnosti 
27. 5. Koncert hudební školy Brežice
30. 5. ZUŠ Open
Školní akademie
  
  
3. 6. Dětský den
9. 6. Noc kostelů
10. 6. Startujeme prázdniny
16.–18. 6. 24hour OffROAD Maraton
16.–18. 6. Dobřanské pohledy
16.–18. 6. Dobřanská pouť
17. 6. Svatovítské slavnosti
23. 6. Závěrečný koncert ZUŠ
 Měšťanská Beseda Plzeň
23. 6. Den s IZS
Rybářské závody pro děti

25.–29. 7. Letní kino

1.–5. 8. Letní kino

16. 9. Dobřanská 50, Pohádkový les,
 Radbuza Fest, Timbersport

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

Blahopřání

Vzpomínka

Vzpomínka
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Turisté vás zvou
7. března
ZA  JANEM  ŽIŽKOU  
DO  SUDOMĚŘE
Odjedeme vlakem v 5,28 
hod./z Plzně v 6,02 hod./ 
do Sudoměře. Půjdeme 

po modré tz. kolem rybníka Markovec k Žiž-
kově mohyle. Přejdeme na zelenou, která nás 
povede do Lhoty a do Kestřan – křižovatky. 
Přejdeme na modrou tz., po které dojdeme 
do Kestřan, zhlédneme tvrz a zámek Kestřa-
ny. Vrátíme se  do Lhoty na zelenou tz., po níž 
dojdeme kolem Řežabineckého rybníka do 
Putimi na vlak. Délka vycházky 12 km. Odjezd 
vlakem v 16,31 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

11. března
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,16 
hod./ do Horní Břízy. Akci pořádá KČT odbor 
Třemošná na trasách 10–50 km. Odjezd zpět 
v 13,16 a 15,16 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

14. března
Z PETROVIC  NAD  ÚHLAVOU  DO  STRÁŽOVA
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. do Petrovic. Pů-
jdeme po zelené tz. do Blatna a po cyklostezce 
2048 přes Kozí a Opálku do Strážova. Délka 
vycházky 10 km. Odjezd BUSu ve 14,30 hod. 
Vedoucí Jindra Šmatlák.

18. března
PŘES  TŘI  ÚJEZDY
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 
hod./ do Nýřan. Delší trasa vede do Kamenné-
ho Újezda přes Huboltku a do Uherců, kratší 
trasa z Nýřan přes Mexiko do Uherců. Sejde-
me se na pouti. Společně půjdeme přes Červe-
ný Újezd do Vodního Újezda a kolem řeky do 
Dobřan. Délka vycházky 12 a 17 km. Vedoucí 
Karel Bohmann.

21. března
ZE  STUPNA  PŘES  BŘEZINU  DO OSEKU  
A  ROKYCAN
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. /z Plzně v 9,11 
hod./do Stupna. Povede nás zelená tz. na Bře-
zinu k zámku. Zde přejdeme na žlutou tz. do 
Oseku a po silnici do Rokycan. Délka vycházky 
13 km. Stoupání 254, klesání 326 m. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

25. března
JARNÍ  POCHOD
Sejdeme se v 8,00 hod. u „kruháku“ a půjdeme 
na Vysokou. Stará cesta nás zavede na zelenou 
tz., která nás dovede do Štěnovic. Přejdeme na 
červenou a po ní přes Valík do Plzně - Černic 

Putování zimní krajinou Jesenicka

V plánu byla zařazena návštěva naučné 
stezky Krtské skály a některé ze sakrálních 
památek.

Z Dobřan jsme odjeli velmi brzy ráno - v 5:28 
do Plzně a dále přes Blatno do vlakové stanice 
Krty. Krátce po 7. hodině ranní jsme se vyda-
li po naučné stezce „Krtské skály“, která vede 
lesem a přivádí návštěvníky k nejzajímavějším 
místům - skalním útvarům, rybníčkům a bizar-
ním kamenům. U jednoho z nich - „viklanu“ 
jsme se zastavili a v nedalekém přístřešku po-
svačili. Po krátkém odpočinku jsme pokračo-
vali v naší cestě, přešli jsme na naučnou stezku 
„Jesenicko“, která nás vedla chatovou oblastí 
kolem „Velkého rybníka“ do Jesenice.

Vzhledem k náročnosti pochodu (sníh, 
zmrzlá zem apod.) jsme se rozhodli o zkráce-
ní naší cesty. Proto jsme z plánu vypustili ná-
vštěvu zámku „Svatý Hubert“ a navštívili jsme 
pouze „plavečskou kapli“. Od ní jsme se vrátili 
zpět do Jesenice a značně prochladlí a hlado-

ví jsme rádi zašli do hospůdky, kde jsme po-
obědvali. Po krátkém odpočinku jsme odešli 
na nádraží a vlakem v 14:20 odjeli.

Co se nám líbilo, byla krajina zahalená do 
sněhové peřiny spolu s rybníky a skalami ko-
lem. Nemile jsme byli překvapeni službami 
našich drah. Proč?

Do Plzně nás dopravily České dráhy, z Plzně 
do Blatna úplně jiný dopravce. Na tento úsek 
jsme si museli zakoupit jízdenky v přilehlém 
stánku na plzeňském nádraží ČD. Na úseku 
této společnosti neplatí zvýhodněné jízdné!

I přes zimní čas je třeba zdravý pohyb, pro-
to choďte i v zimě. Máme plánované pochody 
a vycházky po celý rok, chodíme za každého 
počasí! Sledujte naši vývěsní skříňku a Dob-
řanské listy. Všude tam jsou naše vycházky 
uvedeny včetně data. Na společné vycházky 
se těší dobřanští turisté.

„Ať nám to šlape.“
Jindřich Šmatlák

k Domu hasičů, kde je cíl. Akci pořádá KČT 
Fakultní nemocnice Plzeň. Délka vycházky 
15 km. Vedoucí Luboš Kučera.

28. března
Z EJPOVIC  DO  CHRÁSTU
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,33 
hod./ do Ejpovic. Vydáme se po žluté tz. do Kla-
bavy, kde přejdeme na zelenou tz., ta nás po-
vede ke Kokotským rybníkům a dále na Ostrý 
kámen, Novou Huť a do Chrástu na vlak. Délka 
vycházky 12 km. Stoupání a klesání 325 m. Od-
jezd v 15,13 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

1. dubna
ODEMYKÁNÍ  ČESKÉ  STUDÁNKY
Odjedeme vlakem v 6,41 hod./z Plzně v 7,10 
hod./ do České Kubice. Půjdeme po červené 
tz. k Zelené chýši a po žluté k České studán-
ce. Po ceremoniálu se vydáme na žlutou tz. 
a  do Pece pod Čerchovem a Chodova. Délka 
vycházky 13 km. Stoupání 589, klesání 640 m. 
Vlak zpět v 15,15 hod. Vedoucí Sváťa Leitl.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho měs-
ta. Případné změny plánu zveřejníme ve vývěsní 
skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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Na problémy 
nejste sami

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

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

Kontakty: 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 po-
vinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své 
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a míst-
ní 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.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Požadavky: 
• orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně jiný CNC systém 
• znalost používání základních měřidel • čtení výkresů, orientace ve výrobní 
dokumentaci • zkušenosti v mezinárodní firmě vítány

Náplň práce: 
• obsluha 3 osého vertikálního frézovacího centra • obsluha 5 osého obráběcího 
centra (soustružení + frézování) • výroba přesných dílů z jakostních materiálů 
a slitin • optimalizace pracovních postupů a činností • aktivní spolupráce při 
řešení operativních úkolů

Uchazečům nabízíme:
• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz •  firemní 
školení • prostředí nového závodu • závodní stravování zdarma • příspěvek na 
dopravu • penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další firemní benefity

CNC OBRÁBĚČ

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

U Lomy 1069, 334 41  Dobřany

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem 
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813



Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice www.aggeo.cz

s.r.o.

�ilovat   znamená 
� umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality

Otevřeno
Po-Pá 9:30 - 13:00  13:30 - 18:00, So  8:00 - 12:00

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

KADEŘNICTVÍ PÁNSKÉ
Hana Drlová

Kontakt: 721 627 623
Nová 956, Dobřany (bývalé zdravotní středisko)

* stříhání na sucho

Pracovní doba:
pondělí  13:00 – 18:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
pátek 8:00 – 12:00
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ROMAN VACHL
Komenského 506, CHLUMČANY

• PNEUSERVIS pro osobní a nákladní automobily,
 možnost uskladnění pneumatik,
 prodej pneumatik

•  SERVIS nákladních  
automobilů,

• VÝKUP EUR PALET
•	 	PŘIJMEME	ŘIDIČE	MKD

KONTAKT:  773 790 033
Směr Plzeň k benzince

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech. 
V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:
 
Montážní dělník
Skladník
Seřizovač CNC
Obsluha CNC

Nabízíme: 
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

Kontakt:  
RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41.
E-mail: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – BŘEZEN

po 6. 3. 14 – 17 pá 17. 3. 14 – 17
čt 9. 3. 9 – 12 st 22. 3. 14 – 17
po 13. 3. 14 – 17 st 29. 3. 14 – 17

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

PRODEJNA KOVO–ELEKTRO
Náměstí T.G.M., Dobřany

Otevírací doba:
 březen–červen po–pá 8:00–18:00 so 8:00–12:00
 červenec, srpen po–pá 8:00–17:00 so 8:00–12:00



Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

BALERÍNA
4. 3. v 17:00 5. 3. v 15:00
Francie/Kanada, animovaný, 89 min, přístupný, 
dabing, režie: Eric Summer, Éric Warin
Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž nej-
větší vášní je tanec. S pomocí svého nejlepšího 
přítele Victora se jí podaří uprchnout ze sirot-
čince a vydat se na dlouhou cestu do Paříže, 
kde na ni čeká mnoho nelehkých úkolů. 

Vstupné: 120 Kč

MUZZIKANTI
4. 3. ve 20:00 5. 3. v 18:00
ČR, hudební rocková a folklórní balada, 109 min, 
12+, režie: Dušan Rapoš
Film plný písniček a melodií, odehrávající se 
na československopolském trojmezí, v drs-
ném, ale půvabném kraji Těšínského Slezska, 
kde slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen 
přitahuje od nepaměti a hudba má své neza-
stupitelné místo.

Vstupné: 120 Kč

MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
8. 3. ve 20:00
VB/Francie/USA, romantická komedie, 123 min, 
15+, dabing, režie: Sharon Maguire
Neplánované těhotenství. Bridget naprosto 
netuší, s kým počala.

Vstupné: 90 Kč

LION
9. 3. ve 20:00
USA, drama/životopisný, 129 min, 12+, titulky, re-
žie: Garth Davis
Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vla-
ku, který ho odveze tisíce kilometrů od jeho 
domova a rodiny. Adoptuje si ho manželský 
pár z Austrálie. O pětadvacet let později se 
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou 
rodinou v daleké Indii.

Vstupné: 110 Kč

LOGAN: WOLVERINE 
10. 3. ve 20:00
USA, akční/dobrodružný/fantasy, 137 min, 15+, 
titulky, režie: James Mangold
Laura (Dafne Keen), dívka, která má stejné 
schopnosti jako Wolverine (Hugh Jackman) 
a v patách má navíc nelítostné pronásledova-
tele, kteří se jí snaží zmocnit. Ve chvíli, kdy ji 
Wolverine a Profesor X přijmou „do rodiny“, 
stávají se z nich štvanci.

Vstupné: 130 Kč

BALERÍNA
11. 3. v 17:00
Francie/Kanada, animovaný, 89 min, přístupný, 
dabing, režie: Eric Summer, Éric Warin

Příběh Félicie, mladé osiřelé dívky, jejíž nej-
větší vášní je tanec.

Vstupné: 120 Kč

MASARYK 
11. 3. ve 20:00 12. 3. v 18:00
ČR/SR, drama/historický/životopisný, 113 min, 
12+, režie: Julius Ševčík
V životě Jana Masaryka (Karel Roden) se skrý-
vá mnoho tajemství. Na pozadí historických 
událostí se odehrává napínavý životní příběh 
okouzlujícího, ale nevyrovnaného muže a jeho 
marného boje o budoucnost vlastní země.

Vstupné: 130 Kč

NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
16. 3. ve 20:00
ČR, dokument/hraný, 100 min + 16 min předfilm, 
přístupný, režie: Jitka Němcová
Životní příběh Vladimíra Mišíka, vynikajícího 
muzikanta, člověka, který si vždycky stál za 
svým a nenechal se zkorumpovat ani mocí 
a metály, ani komercí.

Vstupné: 90 Kč
MASARYK
17. 3. ve 20:00
ČR/SR, drama/historický/životopisný, 113 min, 
12+, režie: Julius Ševčík
V životě Jana Masaryka (Karel Roden) se skrý-
vá mnoho tajemství.

Vstupné: 130 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE 
18. 3. v 17:00 19. 3. v 18:00
USA, romantický/rodinný, 130 min, přístupný, da-
bing, režie: Bill Condon
Příběh Krásky (Emma Watson), bystré dívky, 
kterou ve svém zámku uvězní zvíře. Navzdory 
strachu se spřátelí se zakletým služebnictvem 
a uvědomí si, že se pod obludným zvířecím ze-
vnějškem ukrývá vlídná duše prince.

Vstupné: 130 Kč

I DVA JSOU RODINA
18. 3. ve 20:00
Francie, komedie/drama, 118 min, 12+, titulky, 
režie: Hugo Gélin
Samuel (Omar Sy) si užívá bezstarostný život. 
Jednoho dne ho však navštíví Kristin (Clé-
mence Poésy) a oznámí mu, že dítě, které drží 
v náručí, je jeho. Předá mu holčičku a uteče. 
Samuel se okouzlujícím způsobem pouští do 
výchovy malé Glorie.

Vstupné: 100 Kč

PÁSMO POHÁDEK
19. 3. v 15:00 69 min, přístupný
Jak Mach a Šebestová jeli na prázdniny, Krtek 
a koberec, Dorotka a hvězda, Cvrček a stroj,...

Vstupné: 50 Kč

NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ 
OLLIHO MÄKIHO
23. 3. ve 20:00
Finsko, romantické drama, 92 min, 12+, titulky, 
režie: Juho Kuosmanen
Okouzlující debut mladého finského režisé-
ra popisuje skutečný příběh boxera Olliho 
Mäkiho, kterému se do příprav na světový 
šampionát zamotala láska.

Vstupné: 90 Kč

ŽIVOT
24. 3. ve 20:00 26. 3. v 18:00
USA, sci-fi/thriller, 96 min, 12+, titulky, režie: Da-
niel Espinosa
Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice 
(Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds,...), která se 
ocitá na samotném pokraji jednoho z nejdůle-
žitějších objevů lidských dějin: prvního důka-
zu o existenci mimozemského života na Marsu.

Vstupné: 120 Kč

KRÁSKA A ZVÍŘE 3D
25. 3. v 17:00
USA, romantický/rodinný, 130 min, přístupný, da-
bing, režie: Bill Condon
Příběh Krásky (Emma Watson), kterou ve 
svém zámku uvězní zvíře.

Vstupné: 150 Kč

RANDE NASLEPO
25. 3. ve 20:00
Německo, romantická komedie, 111 min, přístup-
ný, dabing, režie: Marc Rothemud
Saliya vidí jen mlhavé světlo a matné obrysy. 
Díky důkladné přípravě získá vysněnou práci 
v pětihvězdičkovém hotelu. Jen nikomu nepři-
zná, že tak trochu nevidí...

Vstupné: 120 Kč

POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
30. 3. ve 20:00
USA, drama/životopisný, 110 min, 12+, titulky, re-
žie: Mick Jackson
Film líčí právní spor spisovatelky a historičky 
Deborah E. Lipstadtové (Rachel Weisz) proti Da-
vidovi Irvingovi (Timothy Spall), který ji obvinil 
z urážky na cti. Lipstadtová totiž veřejně označi-
la Irvinga za člověka popírajícího holocaust.

Vstupné: 110 Kč

ÚKRYT V ZOO
31. 3. ve 20:00
USA/VB/ČR, historický/drama, 127 min, 12+, ti-
tulky, režie: Niki Caro
Uprchlíci z varšavského ghetta našli útočiště 
v tamní zoologické zahradě. Nebezpečný plán 
se zrodil v hlavě manželky jejího ředitele. Vý-
sledkem bylo přes 300 zachráněných životů.

Vstupné: 110 Kč
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý 7:00 – 13:00
středa 7:00 – 12:00
 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek 7:00 – 12:00
 13:00 Harmonie
pátek 7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová
SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
kontakt: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 12:00 15:00 – 18:00
úterý, středa 7:30 – 12:15
čtvrtek, pátek 7:30 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
 pro nemocné prevence
pondělí 7:30 – 10:00 13:30 – 15:00
úterý 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00
středa 7:30 – 11:00 11:00 – 14:30 
čtvrtek 7:30 – 10:00 10:00 – 12:00
pátek 7:30 – 10:00 10:00 – 13:00

Diabetologie
MUDr. Jana Prošková
Ordinační hodiny:
středa 6:30 – 7:30 náběry
 8:00 – 13:30 ordinace

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
 volně pro objednané
středa 11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
pátek 7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

Oční optika
Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
středa 9:00 – 17:00
pátek 7:30 – 15:00

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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
kontakt: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí 7:30 – 14:30
úterý 8:30 – 17:30
středa 7:00 – 13:00
čtvrtek 6:30 – 12:30
pátek 6:30 – 12:00

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
kontakt: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (liché) 7:00 – 13:00 pro objednané
čtvrtek 7:00 – 13:00
pátek (lichý) 7:00 – 13:00

MUDr. Regina Janů
kontakt: 775 519 042, janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 15:00
úterý 6:30 – 17:00
středa 6:30 – 14:00
čtvrtek 8:00 – 13:00

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová
kontakt: 775 002 155 
Ordinační hodiny:
úterý 7:30 – 14:30
 odpoledne pro objednané
pátek 7:30 – 14:30

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 12:00
 12:00 – 14:00 pro objednané

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa  12:00 - 14:00
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek 7:00 - 10:30

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová
Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý 13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956, kontakt: 775 313 801, hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa 8:00 – 11:00 na objednání

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Vančurova 1289, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
úterý, čtvrtek 16:00 – 19:00
středa pouze objednaní pacienti

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 11:00
čtvrtek 16:00 – 18:00

Oční optika
Jaroslava Ježková
Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek 8:00 – 17:00

Městský úřad Dobřany
Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
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

Správa bytů
kontakt: 739 280 800, e-mail: byty@dobrany.cz

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 13:00 – 16:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150     Záchranka: 155  Policie: 158
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů 
ve městě

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. 
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do 
20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. 
Registrováno: MK ČR E12353.
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9. března 2017 ve 20:00 hodin
LION  
USA, drama/životopisný, 129 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Garth Davis, 110 Kč

Pětiletý indický chlapec Saroo se ztratí ve vlaku, který ho odveze tisíce kilometrů od 
jeho domova a rodiny. Ocitne se v ulicích Kalkaty, kde se musí naučit sám a opuštěný 
přežít. Po strastiplné a nebezpečné cestě se na něj usměje štěstí a adoptuje si ho 
manželský pár z Austrálie. O pětadvacet let později, vyzbrojen jen hrstkou nejas-
ných vzpomínek, neochvějným odhodláním a revoluční technologií Google Earth, se 
vydává na dlouhou cestu za svou ztracenou rodinou v daleké Indii.

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • BŘEZEN 2017

16. března 2017 ve 20:00 hodin
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
ČR, dokument/hraný, 100 min + 16 min předfilm, přístupný, režie: Jitka Němcová, 90 Kč

Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových 
i osobních archivů, z rozhovorů s  kolegy, blízkými přáteli a rodinou. Střídání fiktivního 
prostoru na „Mišíkově planetce“ s realitou na planetě Zemi vnáší do filmu rytmus, 
vtip a vřelou lidskost. Součástí Vladimírova osudu je i téma nepoznaného otce, am-
erického vojáka. Snaha dozvědět se o něm něco bližšího dlouho nevedla k žádným 
výsledkům, ale Vladimírův syn Adam pátrání po rodinných kořenech nevzdal...

23. března 2017 ve 20:00 hodin
NEJŠŤASTNĚJŠÍ DEN V ŽIVOTĚ OLLIHO MÄKIHO
Finsko, romantické drama, 92 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Juho Kuosmanen, 90 Kč

Léto 1962. Olli Mäki je velkou nadějí finského boxu a právě se chystá na životní zá-
pas o titul mistra světa. Z poklidného venkova se dostává do víru velkoměsta, kde je 
vystaven tlaku médií, trenérů a sponzorů. Skromný Olli má na dosah všechnu slávu 
a bohatství a snaží se dělat to, co se od něj očekává. Je v tom ale jeden háček – Olli 
se totiž zamiloval do Raiji, dívky ze své rodné vesnice.

Cannes 2016 – nejvyšší ocenění v sekci Un Certain Regard

30. března 2017 ve 20:00 hodin
POPÍRÁNÍ HOLOCAUSTU
USA/VB, drama/životopisný, 110 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Mick Jackson, 110 Kč

Film líčí právní spor uznávané spisovatelky a historičky Deborah E. Lipstadtové 
(Rachel Weisz) proti Davidovi Irvingovi (Timothy Spall), který ji obvinil z urážky na 
cti. Lipstadtová totiž veřejně označila Irvinga za člověka popírajícího holocaust. 
V anglickém právním systému padá v případě urážky na cti důkazní břemeno na 
žalovaného, proto musí Lipstadtová a její právní tým, vedený Richardem Ramtonem 
(Tom Wilkinson), dokázat, že k holocaustu skutečně došlo.  

INSPIROVÁNO ŽIVOTEM


