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Sportovní centrum Restart zahájilo svou činnost

Informace pro žadatele o přidělení 
bytu ve městě Dobřany

Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 má žadatel o přidělení bytu 
města Dobřany povinnost každoročně potvrdit, že na své žádosti trvá. Tato po-
vinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně 
prostřednictvím správně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt města 
Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách města 
Dobřany www.dobrany.cz nebo v kanceláři pokladny MěÚ Dobřany. Doporuču-
jeme, aby byla žádost doložena osobně, a mohly tak být překontrolovány údaje 
uvedené v původní žádosti.

Pokud žadatel o byt žádost do stanoveného termínu neobnoví, jeho předešlá 
žádost pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze seznamu žadatelů o byt 
města Dobřany.

Více informací sdělí referentka odboru vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany, 
kancelář pokladny paní Milena Jánská, janska@dobrany.cz, tel.: 377 195 860.

Počátkem února bylo v areálu bývalých kasáren slavnostně otevřeno sportovní centrum Restart.  Foto: Petr Šístek
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Otázka pro starostu
Město má v územním plánu ještě hodně 
pozemků pro průmysl, které mu nepat-
ří. Dělá se něco pro to, abychom nedo-
padli jako v Holýšově, kde je 10 ubyto-
ven, a cizinci tam narušují klid lidí?
O pozemek nad Penny měla zájem němec-
ká firma, která tam na tři směny chtěla 
zaměstnávat 1700 lidí. Převážně šlo prá-
vě o agenturní zaměstnance z východních 
zemí EU i mimo ni. Jsem rád, že jsme získa-
li přes jednu místní firmu jiného investora, 
který nakonec získal pozemek pro sebe. 
Zaměstnává méně lidí a přes 95 % z nich 
mluví česky, zaškolení dělníka totiž trvá 
roky a firma spoléhá raději na vyšší mzdy 
a domácí obyvatele. Teď je to trochu boj 
s časem, nerad bych, aby to nakonec kvůli 
zdržení výstavby neprodali někomu jiné-
mu, kdo by šel holýšovským směrem.

Jaký máte názor na úroveň dobřanské-
ho sportu a kvalitu sportovišť?
Sport v Dobřanech podporujeme ze všech 
sil, zejména nám jde o to, aby se zvýšil zá-
jem dětí o pohyb. Zdravé návyky jsou pro 
společenské klima dost důležité, bezcílné 
zlobení v ulicích z nich řádné občany ne-
udělá. Máme tu dost odvětví, některým 
se daří, jiným ne. Sportoviště jsou tu nad-
průměrná. Dříve tu byly dvě zcela odlišné 
kategorie, soukromé a ostatní. Pánové 
Tomášek, Fišer, Simbartl a Štětka tu vy-
budovali haly a kuželnu na vysoké úrovni, 
ostatní sportoviště jim nesahala po kotní-
ky. Teď se dočkáme kvalitního atletického 
areálu a haly pod nádražím a fotbalový 
stadion se chystáme přihlásit do soutě-
že Stavba roku 2017. Odhodlali jsme se 
na základě doporučení odborníků, tak se 
snad povedl. Další areály ve vlastnictví TJ 
se asi časem vydají podobnou cestou, jsou 
takové signály.

Máte také otázku na starostu města? Vyu-
žijte e-mail listy@dobrany.cz, tel. č. 377 972 
725 nebo ji přineste osobně do informační-
ho centra, nám. T. G. M. 5 Dobřany, vždy do 
20. dne v měsíci. 

Zajíc v pytli se dočká obnovy

Dům č.p. 145 na náměstí skrývá za svou malebnou fasádou čilý stavební ruch. Město jej v úno-
ru 2014 vykoupilo za 4,7 milionu korun od fyzických osob. V roce 2016 při drobném stavebním 
zásahu přišel šok, který vyvrátil pocit, že dům je v pořádku. Dřevěné konstrukce jsou v hava-
rijním stavu a dům je potřeba od základů rekonstruovat. Prvotní odhad nákladů se pohyboval 
přes 10 milionů Kč, město proto začalo hledat vhodný dotační titul, který by pomohl. Nakonec 
připravilo žádost do programu územně řízených investic v rámci Integrovaného regionálního 
programu. Výsledkem bude, že místo jednoho využitelného bytu vzniknou čtyři. Podmínkou do-
tace je, že po dobu pěti let mohou být pronajaty jen příjmově vymezeným skupinám obyvatel. 
Celkové náklady rekonstrukce budou 11,52 milionu, požádáno je o 6,78 milionu Kč. Rozpočet je 
v maximální úrovni, protože se neví, kolik toho zbude ze stropů v přízemí. První sondy ukázaly, 
že část zůstane stát a celkové náklady by mohly klesnout.

Radnice pro příští rok chystá další žádosti o dotace na opravu bytového fondu. Zateplení by se 
měl dočkat dům v Pobřežní, obdobné byty jako v č. p. 145 by měly vzniknout v č. p. 111. Ještě le-
tos musí i bez dotace dojít k výměně ležatých rozvodů v bývalém kulturním domě ve Stromořadí.

Martin Sobotka, starosta

Změna č. 1 Územního plánu Dobřany 
Městský úřad Dobřany, stavební odbor, oznamuje, že dne 3. 4. 2018 od 17.00 hodin se v zasedací místnosti MěÚ Dobřany uskuteční veřejné 

projednání návrhu Změny č. 1 územního plánu města Dobřany. Podrobnosti o projednání jsou zveřejněny na úřední desce města Dobřany a na 

www.dobrany.cz. Případné dotazy je možno směřovat na vedoucího stavebního odboru, pana Bc. Davida Šmůlu.
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Nová parkovací místa pro občany Pančavy 
bez ubrání zeleně

V loňském roce vedení města rozhodlo 
o demolici budovy bývalé kotelny známé 
jako „Integra“ (za garážemi v Sokolovské uli-
ci a mezi ulicemi Loudů a Plzeňská), kterou 
vysoutěžila a provedla za velice dobrou cenu 
firma APB - Plzeň. Zpevněná plocha se pone-
chala a vyspravila. V začátku letošního roku 
došlo k oplocení celého areálu, k zavedení 
veřejného osvětlení a kamerového systému. 
V únoru byla vodorovně vyznačena jednotlivá 
parkovací stání a byla namontována automa-
tická brána. Na zpevněném prostoru o rozloze 
přes 3 tisíce m2 vzniklo zatím 73 parkovacích 
míst, po finální úpravě zpevněné plochy při-
bude ještě dalších 10. 

 Jedním z důvodů pro dočasné využití „In-
tegry“ tímto způsobem je úspěch podobného 
parkoviště v ulici Sportovců. Vzniklo na pod-

nět občanů, kteří volali po možnosti mít za ro-
zumnou cenu jistotu místa i vyšší bezpečnost. 
Poptávka převyšuje nabídku, stávající prostor 
nešlo rozšířit. Navíc je nutné v rámci rekon-
strukce sportovního areálu pod nádražím na 
jeho místě zřídit stání pro návštěvníky.

Dosavadní zájemci budou mít přednost při 
přidělování míst v nových prostorách, správa 
majetku města je na stěhování upozorní. Zby-
lá více jak polovina parkovacích míst v areálu 
bývalé Integry tedy může sloužit občanům pa-
nelových domů, kteří by chtěli bezpečně par-
kovat vozidlo v oploceném areálu. Informace 
a žádost o pronájem parkovacího stání jsou 
k dispozici na správě majetku města.

Doufáme, že se vznikem nových parkova-
cích stání a uvedením parkoviště do provozu 
již nebude tak často docházet k porušování 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, zejména paragrafů 25, 27, 
53 (při stání musí zůstat volný alespoň jeden 
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý 
směr jízdy, parkování na zeleni, chodníku…). 

 Lidé často namítají, že prostoru po Integře 
by byla škoda na pouhé parkoviště. Vedení 
města s nimi souhlasí, ale v současné době 
není akutní potřeba území zastavět. Než se 
rozhodne, co s ním, je nejekonomičtější va-
riantou ho využít ke zvýšení dostupnosti 
parkovacích míst. Projektanti pracují na re-
konstrukci dalších ulic, která přinese další 
zlepšení, klíčovou se jeví připravovaná rekon-
strukce ulice F. X. Nohy včetně jejího propo-
jení na nádraží. Podobně by mohla pomoci 
i rekonstrukce Plzeňské od Spojovací až na 
hranici města, na které se město nyní domlou-
vá se SÚS PK, ČEZ Distribuce, ČEZ Energetické 
služby, s CETIN a s Innogy.

Lenka Tomanová, místostarostka

Na městském hřbitově 
se neztratíte

V loňském roce město nechalo zpracovat 
grafický návrh orientačního systému pro 
městský hřbitov. Na nástěnce u hlavního 
vchodu naleznete celý plán včetně Řádu veřej-
ného pohřebiště. V současné době Technické 
služby města instalují celkem deset sloupků 
s cedulemi pro lepší orientaci v rámci jednot-
livých bloků.

Lenka Tomanová, místostarostka

Z krajských dotací by měli mít největší užitek 
občané Šlovic a Vodního Újezda

Leden a únor se pro „dotační“ kancelář na radnici nesl v duchu příprav a podávání žádostí do 
programů Plzeňského kraje. Město se uchází o získání finančních prostředků na stavební obnovu, 
např. rekonstrukce kulturní památky na návsi ve Vodním Újezdě, oprava hrobky Karla Kaftana 
na městském hřbitově, záchrana drobných sakrálních staveb v Dobřanech (u starého mostu, u sv. 
Víta) a rozsáhlá přestavba návesního rybníku ve Šlovicích. Opomenuta není kultura a vzdělávání 
– informační centrum připravuje nové propagační materiály o Šlovickém vrchu, v přípravě jsou 
oslavy osvobození, zažádáno je i na výkon regionálních funkcí knihoven. V neposlední řadě bude 
v letošním roce ošetřena značná část městských stromů (při třídě 1. máje, Lipová ulice), žádost 
do dotačního programu Ochrana přírody již byla přijata.

Celkové náklady výše zmíněných akcí jsou téměř 2,7 milionu korun, z dotačních programů 
Plzeňského kraje město požaduje lehce přes milion korun.

Lenka Tomanová, místostarostka

Finanční správa 
rozšiřuje své úřední 
hodiny 

Finanční správa rozšiřuje své úřední 
hodiny pro zajištění přijímání daňových 
přiznání, a to ve dnech:

26. března 2018 (pondělí) do 29. břez-
na 2018 (čtvrtek) ve všech pracovních 
dnech vždy od 8:00 do 17:00 hodin na 
všech FÚ a jejich ÚzP.

Poslední den lhůty pro podání daňo-
vých přiznání, tj. v úterý 3. dubna 2018 
budou rozšířeny úřední hodiny od 8:00 
do 18:00 hodin rovněž na všech FÚ a je-
jich ÚzP.

V Dobřanech budou 2 pracovnice FÚ 
15. března 2018 v době od 14:00 do 
17:00 hodin v zasedací místnosti zastu-
pitelstva v suterénu MěÚ Dobřany.
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Internetová adresa epepa@dobrany.cz 
pomáhá již více než rok

(red) Od 1. 10. 2016 byla spuštěna rychlá komunikační cesta pro oznamování nebezpečných 
stavů ve městě. Internetová adresa epepa@dobrany.cz nyní pomáhá již více než rok a můžeme 
si dovolit trochu bilancovat. Přes počáteční obavy se ukázalo, že občané jsou všímaví a nemrzí 
je zjištěnou závadu či nebezpečný stav nafotit, popsat a poslat na známou adresu. Díky chytrým 
telefonům se tak děje v podstatě bez prodlení a díky reakci města se tak již několikrát podařilo 
předejít zranění, nehodě či zabránit větší škodě. Zasahují především Technické služby Dobřany. 
Většina podnětů se totiž týká zeleně, úklidu, poškozeného mobiliáře a nebezpečných stavů vše-
obecně. Zvláštním případem jsou poruchy veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Zde prosíme 
o uvedení čísla sloupu a o název ulice, kde k poruše došlo, protože město závadu pouze nahlašuje 
smluvnímu partnerovi, který opravu provádí. Urychlí se tím identifikace. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem všímavým občanům za jejich podněty, zároveň si však 
přejeme, aby důvodů pro využití „epepy“ bylo co nejméně.

Statistika využití adresy epepa@dobrany.cz dle druhu podnětů za rok 2017

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 
2018�  Poplatek je splatný jedno-
rázově nejpozději  do 30�04�2018 
(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 2018.   Poplatek 
je splatný jednorázově nejpozději  do 
30�04�2018 (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 splatný 
jednorázově nejpozději do 30�04�2018 
(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 - 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

Piráti silnic to budou mít složitější
Odblokování pozemků pod krajskými komu-

nikacemi v roce 2015 přináší první viditelný 
výsledek. Na vjezdech do Dobřan (od Chlumčan 
a Lhoty) a do Vodního Újezda se objevily značky 
zeměměřičů. Vytyčují budoucí vjezdové brány, 
které zpomalí nezodpovědné řidiče, jimž neva-
dí projet obcí rychlostí, která je povolená jen na 
dálnici. Zejména ve Vodním Újezdě byla naměře-
na opakovaně rychlost vyšší než 110 km/h. 

Na vjezdové ostrůvky má město přiznanou 
dotaci ve výši 6,23 milionu, jelikož se ale celou 
akci podařilo vysoutěžit za 5,52 milionu, bude 
nakonec dotace činit jen 4,69 milionu Kč. Ve stej-
ném poměru klesne i 15% příspěvek, který dává 
město ze svého. 

Na pozemcích pod silnicemi v majetku měs-
ta se chystají i další důležité stavby. Projednává 
se stavební povolení na rekonstrukci v Dobřán-
kách, projektuje se Plzeňská a je zažádáno o roz-
šíření kamerového systému na hřbitov.

V polovině března se začne stavět ve Vodním Újezdu, poslední ostrůvek by měl být hotový na 
přelomu květnu a června tohoto roku.

Martin Sobotka, starosta
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Chcete si výhodně půjčit od města na opravu 
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, kterou bude 
na nemovitosti občan provádět. Závazná pra-
vidla obsahují přehlednou tabulku, kde se ob-
čan dozví informace podle toho, na jaký typ 
práce si chce půjčit, kolik peněz, na jak dlouho 
a v jaké úrokové výši mu může být úvěr po-

skytnut. Úvěr lze čerpat na úpravy a opravy 
obytných domů, stavební práce na objektech 
a také na energeticky 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, 
773 195 853, Mgr. Dagmar Terelmešová, 
terelmesova@dobrany.cz, 733 195 838

Dagmar Terelmešová, místostarostka

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 34 %
• 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

 
 

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  

I. KOLO 
 

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 přijímání žádostí v roce 2018 je od 13. února do 31. března 2018 
 

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. 2018 nebudou posuzovány! 
 

Bc.  Martin Sobotka, starosta města Dobřany 



Rozhovor s Michalem Pokorným, vedoucím technických služeb města Dobřany
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Technické služby (TS) vznikly za podpory starosty Jaroslava Sýkory okolo roku 2003, za což mu patří velký dík, i když to bylo rozhodnutí, které ne 
úplně každého nadchlo. Vznikla základní  koncepce TS ve spolupráci s civilkáři. Koupil se první traktůrek a služby se rozrůstaly …

Dnes se tým pracovníků TS stará předně o čistotu a vzhled města, což obnáší celou řadu činností, jako je třeba sekání trávy, květinová výzdoba, vývozy 
odpadkových košů, likvidace černých skládek na katastru města, podzimní úklid listí atd. Technické služby dále zajišťují rozvoz stravy do školek a škol 
a slouží jako technická podpora většiny kulturních akcí, zajišťují po technické stránce provoz biotopu, areálu FC a kompostárny ve sběrném dvoře.  Je 
toho hodně a objem prací stále roste...

Kolik lidí tvoří TS Dobřany? 
Základ tvoří 12 lidí plus využíváme veřej-

nou službu a obecně prospěšné práce. Nejvíce 
lidí je potřeba v letních měsících, kdy nabírá-
me brigádníky. Potom se počet zaměstnaných 
blíží k počtu 25. 

Co je vaše nejčastější práce?
Denním chlebem je úklid města a rozvoz 

stravy. Od jara do podzimu je to sekání trávy, 
zalévání květinové výzdoby, později hrabání 
listí a zimní údržba. Sekáme zhruba 16 hektarů. 

Jakou máte mechanizaci? 
Základ vozového parku tvoří dva nezniči-

telné, spolehlivé, legendární stroje Multicar M 
25. Jako univerzální nosiče nářadí využíváme 
neméně spolehlivé traktory osvědčené svě-
tové značky John Deere, které vlastníme také 
dva. Stroje zelené barvy používáme i při seká-
ní travnatých ploch. Asi vrchol naší techniky 
je vřetenová sekačka, která výborně slouží 
k údržbě travnatých ploch v nově zrekonstru-
ovaném areálu FC. Je nutno dodat, že pořízení 
tohoto stroje mě stálo nemalé úsilí, ale to je 
téměř na vydání  knihy.  Ještě disponujeme 
vozidlem Škoda Fabia, které slouží k rozvozu 

stravy, a nákladním vozidlem Avia D75, které 
zajišťuje vývozy kontejnerů. 

Co vám, jako TS, chybí? Technika, lidi, 
informace? 

Další schopní zaměstnanci. Najít v dnešní 
době všestranně šikovného člověka je téměř 
zázrak... Technika není problém.  

Jsi jedním ze dvou lidí, kteří mohou pro-
vádět odchyt zvěře.

To je ale velké téma - hlavně mě trápí, že 
k tomu vůbec dochází. Často je to problém 
majitelů zvířat, kteří nedokážou svého psí-
ho miláčka dostatečně zabezpečit proti jeho 
útěkářským myšlenkám. Většina odchycených 
psů bohužel nemá čip, ani povinnou známku. 
Potom začíná taková ta detektivní práce, kte-
rá naštěstí vetšinou končí nalezením majitele 
neposlušného tvora. Pokud by byl každý pes 
řádně označen, tak by to usnadnilo velké úsilí 
při pátrání po majiteli. Lehký apel na ty, kte-
rým leží psí známka doma někde v šuplíku.

Kuriózní situace? 
Celkem nedávno v Chlumčanech do linko-

vého autobusu nastoupil český fousek a bez 

zaplacení jel až do Dobřan. Nehodlal dobro-
volně opustit vozidlo, a tak jsme za pomoci 
donucovacích prostředků (piškoty a vlídné 
slovo) černého pasažéra vyprovodili. Do pár 
hodin jsme naštěstí zjistili majitele a večer už 
byl zase doma.  

Mohou občané využít techniku TS?
TS zajišťují kontejnerovou autodopravu. 

V případě potřeby se ozvěte na mail a domlu-
víme se. 

Jak TS nejlépe kontaktovat?
TS jsou tu pro lidi - chceme být rychlí, ope-

rativní a flexibilní. Můžete nás kontaktovat na 
mailu technickesluzby@dobrany.cz nebo na 
tel. 724 004 389.

Práce vedoucího TS je náročná - stihneš 
nějaké koníčky? 

Bohužel v poslední době hodně omezeně. 
Funkcí a povinností přibylo tolik, že volného 
času je hodně poskrovnu. Ale jakmile je příle-
žitost, tak velmi rád vzpomenu na hokejbalo-
vá a hokejová léta.

Studuješ při práci - co a proč? 
Studuji veřejnou správu a regionální roz-

voj na Provozně ekonomické fakultě České 
zemědělské univerzity v Praze. Po úrazu ko-
lena a následném omezení aktivní sportovní 
činnosti jsem to považoval za dobré vyplnění 
nabytého volného času, ale dnes si to již úplně 
nemyslím. 

Chtěl byste na závěr poslat nějaký vzkaz 
občanům města?

Místo vzkazu bych chtěl touto cestou po-
děkovat těm, kteří nejsou lhostejní ke svému 
okolí a nad rámec svých povinností neváhají 
s pomocí při zvelebování či údržbě našeho 
města. Dobrovolné odklízení sněhu z měst-
ského chodníku, brigády na Martinské stěně, 
pomoc při kulturních akcích města a další 
a další dobrovolné akce, které posouvají Dob-
řany stále více vpřed jak esteticky, tak i lidsky. 
Těchto lidí si nesmírně vážím a pevně věřím, 
že se jejich počet bude jen a jen navyšovat. 
Upřímně děkuji.

 Za redakci DL děkujeme, technickým služ-
bám a Michalovi Pokornému držíme palec. 

Jakub Urbanec
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Paměť domova

Narodil jsem se v roce 1928 v malé vesnici 
Oplot u Přeštic. Do Dobřan jsme se přestěho-
vali v roce 1931 a vyrůstal jsem v domě v Pl-
zeňské ulici číslo 415, kde žiji dosud. V roce 
1934 se ze mne stal školák, až do čtvrté třídy 
jsem chodil do nové chlapecké školy pod ná-
dražím, která byla otevřena před čtyřmi roky, 
a byla v ní nejen obecná škola, ale i měšťanka. 

V přízemí chlapecké školy vpravo od vcho-
du bylo pět tříd obecné školy, které jsem po-
stupně až do páté třídy všechny vystřídal. 
Paní učitelka, která mne učila až do páté tří-
dy v osudovém roce 1938, se jmenovala Ema 
Utlerová a byla to paní učitelka, na kterou se 
nezapomíná.

Dívčí škola byla jinde, obecná dívčí ško-
la byla na náměstí v budově u kostelní věže, 
měšťanka potom v budově směrem k ústavu, 
jak byla později zemědělská škola (pozn.: 
nyní Základní umělecká škola). V Dobřanech 
v těchto letech byla ještě německá obecná 
a měšťanská škola vedle radnice.

Naproti naší škole byl postaven nový dům 
a v něm bylo papírnictví a knihkupectví pana 
Círla s velkou výkladní skříní plnou různých 
knížek s krásnými obaly a lákavými názvy. 
Byla to moje pravidelná zastávka na cestě do 
školy, než pan školník naši školu otevřel.

Číst jsem se naučil ještě před vstupem do 
školy a knížky mne vždy velmi lákaly, ale pří-
ležitost ke čtení jsem bohužel neměl žádnou, 
doma žádné knížky nebyly, jen Pečírkovy 
kalendáře jednou za rok, které mne absolut-
ně nezajímaly. Velmi brzy mně ale došlo, že 
na knížky u pana Círla si musím nechat zajít 
chuť. Jejich cena byla vysoká a kupovat kníž-
ky v průběhu roku nepřipadalo u nás vůbec 
v úvahu. Za ty čtyři roky, co jsem chodil v Dob-

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 1.

řanech do školy, mne čekala knížka od rodičů 
vždy až na Vánoce pod stromeček.

V neděli jsem vždy chodil s maminkou, ba-
bičkou a dědečkem do kostela na mši.  V ne-
děli byly vždy dvě mše, jedna německá, ta 
byla první, protože do kostela chodilo více 
Němců než Čechů. A po ní byla mše česká. 
Vždy, když jsme přicházeli na náměstí, byly 
už z kostela slyšet varhany a zpěv, to byl závěr 
německé mše. Z kostela se pak vyhrnuli ně-
mečtí občané, tvořily se skupinky známých, 
kteří se zdravili, a my jsme s dalšími zájemci 
o českou mši šli dovnitř. Bylo nás početně ov-
šem méně.

Protože jsem byl hubený, bylo mně v kos-
tele vždycky chladno. Nejhorší to bylo v zimě, 
když mrzlo. Toužebně jsem vždy očekával 
okamžik, až podle zvuku varhan poznám, že 

se mše chýlí ke konci. Někdy jsem šeptal ma-
mince, že mne strašně zebou nohy, abychom 
už šli domů. Seděli jsme v lavicích, nohama 
jsem nedosáhl na zem. 

Před Velikonocemi se konala vždy v koste-
le křížová cesta a na Bílou sobotu se chodilo 
na vzkříšení. V oknech domů na náměstí byly 
rozsvícené svíčky, i okna byla vyzdobena. Prů-
vod s hudbou vyšel z kostela, kněz pod balda-
chýnem nesl monstranci, za zpěvu se obešlo 
náměstí a v kostele se pak sloužila slavná mše, 
společně pro Čechy a Němce.

(Pokračování příště.)

Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zy-
mák, CSc., ve školním roce  2017/18 dle otázek 
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou 
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

1937 Třída paní učitelky Emy Utlerové
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Z historie / Kultura

Místní knihovna ve Šlovicích v novém

Knihovna ve Šlovicích má mnohaletou tra-
dici. Po umístění v různých budovách v obci 
během let byla v roce 2012 přestěhována do 
nově vybudovaného společenského zařízení 
Centrum Šlovice, které se stalo střediskem 
života obce. Je umístěna v přízemí, což uvítají 

zejména hůře chodící občané i maminky s ko-
čárky. 

V lednu 2018 byla knihovna nově uprave-
na, byl zřízen dětský koutek, posezení pro do-
spělé, rozšířena nabídka časopisů i obnoven 
přístup k internetu pro veřejnost. 

V knihovně nabízíme knihy 
a časopisy pro děti, mládež 
i dospělé. Imobilní občané 
si mohou domluvit donášku 
knih. Registrace a využívání 

knihovny je zdarma.
Knihovna nemá stálý fond, 

knihy jsou doplňovány z tzv. vý-
měnného fondu Městské knihovny 

Dobřany, pod kterou knihovna ve Šlovicích 
metodicky spadá. Naši čtenáři se tak mohou 
těšit neustále na nové knížky, které doplňu-
jeme 4x ročně. Seznam všech knih, které jsou 
k dispozici, lze najít na webových stránkách 
knihovny.

Naším přáním je, aby si sem našlo cestu 
co nejvíce šlovických občanů a knihovna tak 
opět získala významné místo v kulturně spo-
lečenském životě obce. 

Knihovna je otevřena ve středu od 16:00 
do 18:00 hodin. Kontakt: e-mail: knihov-
na.slovice@seznam.cz, tel.: 607 552 997, 
webové stránky: http://www.dobrany.cz/
knihovna-slovice/

Jana Hájková, knihovnice MK Šlovice

Nouzové přistání
V sobotu 27. července 1935 ve čtyři hodiny odpoledne objevilo se na obloze ve směru od Kří-

žové hory malé bezmotorové letadlo, které po krátkém manévrování zřejmě v důsledku poruchy 
nouzově přistálo na louce za starým mostem. Pro tehdejší obyvatele Dobřan to byla obrovská 
senzace. 

Na trupu letadla byl nápis Olympia 1936 (propagace olympijských her v Berlíně), na kormidle 
hákový kříž. Letadlo bylo četníky podrobeno důkladné prohlídce a poté odtaženo do stodoly ve 
městě. Pilot byl internován v kasárnách, ale již po 3 dnech mu bylo dovoleno odcestovat do Ně-
mecka. Také letadlo bylo po několika dnech uvolněno a odvezeno autokarem.

Milan Suchomel

Na snímku jsou vidět malé topoly, které zde byly před několika měsíci vysázeny.

Kulturní kalendář

26. 2.–23. 3. Výstava v galerii
3. 3. Masopust Šlovice
3. 3. Maškarní bál pro dospělé
8. 3. Klub cestovatelů
10. 3.  Pietní akt na počest 
 N� Ormaiho
15. 3. Klub cestovatelů
17. 3. Jarní ples květin
18. 3. Fotíme mobilem – workshop
19.–28. 3. Burza knih
21. 3. Kavárna po škole
24. 3. Velikonoční jarmark
29. 3. Klub cestovatelů

11. 4. DOD Comtes FHT
17. 4. Kavárna po škole
20. 4. Posezení pro dříve narozené
21. 4. Krajský půlmaraton
30. 4. Předvečer 1. máje
 Čarodějné hry

3. 5. Tchyně na zabití – divadlo
6. 5. Oslavy osvobození + konvoj
24. 5. ZUŠ Open
25. 5. Noc kostelů
26. 5. ZUŠ Open

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN



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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
VIEWEGH Michal: Melouch
Dva kamarádi, někdejší kolegové – učitelé se již pár 
let živí poněkud lukrativnějšími profesemi: jeden 
jako gigolo a druhý jako nájemný vrah. Společně vy-
ráží na pár dní na řeku Sázavu, aby si od svých ná-
ročných povolání odpočinuli. Jenže muži jak známo 
nepřestávají pracovat ani na dovolené…

STRUSKOVÁ Olga: Metoda Ludmily Mojžíšové od 
A do Z
Deset a dva cviky, které mohou změnit váš život.
Legendární metoda rehabilitační sestry, která už 
pomohla tisícům pacientů. V knize najdete její ofi-
ciální popis cviků včetně fotografií, doplněný navíc 
o vzpomínky známých osobností, jimž paní Mojžíšo-
vá pomohla.

POSNEROVÁ,Patricia: Lékárník z Osvětimi
Nevyřčený příběh Victora Capesia.
Odhalte dlouho utajovaný příběh hlavního lékární-
ka nacistického tábora smrti v Osvětimi. Přečtěte si 
příběh plný hamižnosti uprostřed hrůz holokaustu. 
Obraz toho, jak obyčejní muži v honbě za bohat-
stvím sestupují do pekel a ztrácejí poslední zbytky 
svědomí.

HOLETZOVÁ Katarína: Smrt prokletých
Strhující pátrání po pachateli rituálních vražd.
Případy řeší René Juhász, neprůbojný policista, který musí bojovat 
s vrahem, nevraživostí kolegů i vlastním strachem. 

KNIHY PRO DĚTI
PTÁČNÍK Karel: Naše parta
Zdánlivě obyčejné prázdniny party kluků jsou plné legrace a dobro-

družství. Pohodu narušují jen neustálé útoky nepřátelských Pysků. 
Také je nutné vyvrátit obvinění z krádeže mezi chataři a najít viníka…

POLÁČEK Jan: Soukromý detektiv Matyld
Na stopě podivných únosců
Konečně jsme stáli venku na ulici. Stál jsem až u drá-
těné mřížky s čumákem přitisknutým do proplete-
ných drátků a bál se třeba jen mrknout, aby mi něco 
neuniklo. Nejchytřejší kočičí detektiv všech dob zno-
vu na stopě! 

GANČARČÍKOVÁ Kateřina: Příběh zdravé výživy
Jak Honzík přišel na chuť zdravému jídlu
	Jak se v těle vytváří energie?
	Jak si připravit zdravé mlsání?
	Co můžete vyčíst z etiket na obalech potravin v obchodech? 
Kniha pro nejmladší čtenáře, která jednoduše a srozumitelně zodpoví 
jejich dotazy týkající se zdravého stravování.

SHATATOVÁ Diana: Malá floristka
Rady a návody pro šikovné holky.
Kniha je plná rad a návodů na jednoduché a ne-
obvyklé kytice, dárky a dekorace. Díky srozu-
mitelným popisům a velkým fotografiím vše 
pochopíš, i když nemáš s aranžováním žádné 
zkušenosti.
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Kultura

Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech ve spolupráci s Městem Dobřany, 

Městským kulturním střediskem Dobřany a firmou C. Bechstein Europe 

Vás srdečně zve

v sobotu 10. března 2018 v 17:00 hodin
do kostela sv. Víta v Dobřanech na

Klavírní recitál
Štěpán Kos

hraje Ference Liszta
Koncert se uskuteční v rámci Pietního aktu na počest NORBERTA ORMAIHO 

při příležitosti 170. výročí vypuknutí maďarské revoluce a boje za svobodu 1848–1849

Dobřany Külgazdasági és
Külügyminisztérium

Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany

PIETNÍ AKT NA POČEST 
NORBERTA ORMAIHO
při příležitosti 170. výročí vypuknutí maďarské revoluce 
a boje za svobodu 1848–1849

Dobřany, 10. 3. 2018  

PROGRAM:
13.00	 Náměstí	T.	G.	M.	112
  Slavnostní odhalení pamětní desky Norberta Ormaiho, 
 plukovníka maďarské revoluční armády, rodáka z Dobřan, 
 který zahynul mučednickou smrtí
	 Slavnostní	projev:
 Martin Sobotka,	starosta	města	Dobřany.
	 Autorem	pamětní	desky	je	maďarský	výtvarník	
 Attila Zsigmond.

13.30	 Kostel	svatého	Víta
  NORBERT ORMAI A MAĎARSKÁ REVOLUCE 
 A BOJ ZA SVOBODU 1848–49
 Vernisáž výstavy Maďarského vojenskohistorického  
 ústavu a muzea 
	 ve	spolupráci	s	Městským	kulturním	střediskem	Dobřany
	 Účinkují:	Štěpán Kos	–	klavír,	Martin Kos	–	housle

14.00	 Náměstí	T.	G.	M.
 Ochutnávka maďarského guláše 
 K poslechu hraje vojenský orchestr

17.00	 Kostel	svatého	Víta
 Klavírní recitál z děl Ference Liszta v podání Štěpána Kose
	 ve	spolupráci	se	Základní	uměleckou	školou	J.	S.	Bacha	Dobřany

Dobřany Külgazdasági és
Külügyminisztérium

Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany
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Výstavu v infocentru viděl i velvyslanec
V září loňského roku se v partnerských 

Brežicích konala vernisáž výstavy fotografií, 
které dokumentují 15 let naší spolupráce. 
Na konci roku ji autorka Irena Rudmanová 
s manželem přivezli osobně do Dobřan, kde 
byla k vidění až do 14. února, kdy se konala 
její slavnostní dernisáž. Pozvání přijal slovin-
ský velvyslanec Leon Marc. Jeho excelence 
i ostatní přítomní byli okouzleni pěveckým 
vystoupením žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, 
množstvím formálních i neformálních foto-
grafií z partnerských setkání, ale také pře-
kvapením v podobě videohovoru s brežickým 
starostou Ivanem Molanem, který pozdravil 
všechny přítomné a zaujal statistikou, podle 
níž se už na partnerských návštěvách vystří-
daly stovky dětí, jimž se tak náležitě rozšířily 
obzory.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Zelenina pod lupou ve školní jídelně

 Na základě Nutričního doporučení Minis-
terstva školství z roku 2015 by měla být dě-
tem v rámci školního stravování podávána 
teplá zelenina minimálně 4x měsíčně. 

Jak se vypořádat s tímto úkolem a připravit 
dětem chutnou, atraktivní zeleninovou pří-
lohu, která neskončí v odpadu, jsme se měli 
možnost seznámit v rámci školení Zelenina 
pod lupou v pátek 23. 2. 2018 v naší školní 

jídelně. Na školení dorazilo 25 vedoucích či 
kuchařek školních jídelen z okolí.

Hned před začátkem se rozvinula velmi 
vášnivá diskuze na téma konzumace právě 
tohoto příkrmu.

Většina vedoucích uváděla, že ji děti nejedí, 
ani neochutnají, v lepším případě si ji nene-
chají na talíř kuchařkou nandat.  Proto byly 
všechny zvědavé, jaké novinky a fígle si pro 

nás připravil kuchař od firmy Ardo, pan Jiří 
Horák.

Během několika minut nás nejdřív sezná-
mil s původem zeleniny, její výrobou a kva-
litou. Ukázal nám všechny výrobky a navrhl 
několik receptů a postupů přípravy zeleniny 
tak, aby byla pro naše malé strávníky atraktiv-
ní a chutná. Na konci jsme se podívaly přímo 
prakticky na přípravu zeleniny a samozřejmě 
také vše ochutnaly.

V závěrečné diskuzi jsme se shodly, že 
spousta receptů byla velmi přínosná a určitě 
stojí za vyzkoušení. Nejde totiž jen o plně-
ní závazných vyhlášek, ale také o atraktivitu 
školního stravování, všechny chceme vařit 
tak, aby naši malí strávníci byli spokojeni 
a jídla jim chutnala.

Za pomoc při organizování tohoto školení 
děkujeme firmě Jan Špilar - ryby, drůbež, zvě-
řina, která se postarala o občerstvení a drob-
né dárky pro účastníky. 

Dík patří také kuchařkám školní jídelny 
v Dobřanech, které vytvořily zázemí a podíle-
ly se na přípravě tohoto přínosného školení. 
Všechny věříme, že nabyté zkušenosti nám 
pomohou připravit teplou zeleninu tak, aby 
chutnala a nekončila ve zbytcích, proti kterým 
naše jídelna teď společně s dětskými strávní-
ky bojuje.

Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

Restaurace Scéna opět otevřena
Zaváděcí otevírací doba: pondělí–čtvrtek 15:00–23:00, pátek 15:00–24:00, sobota 15:00–24:00, neděle 11:00–23:00
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Recepty
Smažená rýže (Aufar, Indonésie)
600 g rýže, 125 g kuřecího masa, 3 vajíčka sma-
žená, červená cibule, bílá cibule, 3 kousky chilli 
(nemusí být, pokud nemáte rádi ostrá jídla), pó-
rek, 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžička soli, 1 lžička 
mletého pepře, olej
Rýži uvaříme do měkka, osmahneme kuřecí 
maso (nakrájené na tenké nudličky), osmahne-
me cibuli, pórek. Rýži poté osmahneme na oleji 
a postupně vmícháme všechny přísady. 
Rýže s bramborem (Manish, Indie)
500 g rýže, ½ kelímku hořčice, 1 chilli paprička, 
2 cibule, 2 rajčata, 1 zelená paprika, 2 brambo-
ry, kurkuma, chilli koření, garam masala (není-
li, nevadí), koriandr (čerstvý i mletý; nemáte-li, 
nevadí), olej
Syrníky (Maria, Rusko)
1 měkký tvaroh, 1 vejce, 70 g cukru, hl. mouka
Vše smíchat, klást na pánev s rozehřátým ole-
jem, osmažit dozlatova. Na hotové klást smícha-
nou kysanou smetanu s cukrem. 
Kuřecí salát (Sofia, Gruzie)
500 kuřecích prsou, 1 plechovka kukuřice, 1 ma-
jonéza, červená a zelená paprika, mletý pepř, sůl
Kuřecí prsa uvaříme v osolené vodě. Poté je 
roztrháme po vláknech na velmi tenké kousky. 
Smícháme v míse s paprikou (nakrájenou na 
tenké proužky), majonézou, kukuřicí a ochutí-
me pepřem, solí.
Masové knedlíčky (Sylvia, Čína)
Směs do knedlíčků: 500 g mletého masa, 2 ci-
bule, 1 pórek, 1 rajče, 1 vejce, 1 lžička octa, sůl, 
2 lžíce sójové omáčky, 2 nasekané stroužky čes-
neku
Všechny ingredience smíchat a poté lžičkou dá-
vat na těsto. 
Těsto: 320 g hladké mouky, 1-1,5 dcl studené 
vody, špetka soli 
Z uvedených ingrediencí zpracovat těsto, které 
se může zpočátku lepit. Těsto by mělo být hlad-
ké, vláčné a nepříliš tuhé (pokud se vám bude 
zdát tuhé, přidejte vodu). Utrhnout z těsta kou-
sek o velikosti většího vlašského ořechu, rozvá-
let na tenko a do kruhu dát náplň. Pevně těsto 
spojit a uvařit ve vodě. 

Globalvillage ve školní tělocvičně
Možná by bylo vhodné pro začátek vysvětlit, co to vlastně „Globalvillage“ je. V překladu jde 

o slovní spojení globální vesnice. Co si však pod tímto pojmem představit? V rámci mezinárod-
ního projektu Edison u nás týden před jarními prázdninami pobývali studenti z několika cizích 
zemí a jejich pobyt vyvrcholil v pátek 16. 2. 2018 právě touto akcí. Během dopoledne se v tělo-
cvičně vystřídaly čtvrtý až devátý ročník a nešlo jen o ochutnávky typických jídel jednotlivých 
zemí (Gruzie, Čína, Brazílie, Indie, Indonésie, Rusko, Ukrajina a Kolumbie). Žáci se zde seznamo-
vali i se zvyky daných států nebo s typickými předměty. Úspěch měl zástupce Kolumbie, když 
vytáhl fotbalový míč a s dětmi si zahrál. Znovu se tak ukázalo, že fotbal je sport prostě GLOBÁLNÍ, 
a myslím si, že všem se dopoledne opravdu líbilo. (Filip Umner, 8.B)

Bacha na to, co sníš
Jak víte, tak poslední den, 16. 2. 2018, nám dávali cizinci ochutnat svá jídla, ale ta také nějak 

museli připravit. Proto se ve čtvrtek 15. 2. sešli ve školní jídelně a začali vařit. Porce byly obrov-
ské, tudíž se muselo oškrábat hodně brambor, nakrájet a oloupat hodně cibule a také připravit 
různá těsta. Po půl hodině se připojily i děti z kroužku vaření, které jim poté pomáhaly. Na krou-
žek chodí převážně mladší děti, které neumí tak dobře anglicky, a když se chtěly zeptat, jestli 
mohou například Nicolasovi (Kolumbie) pomoci, tak nevěděly, jak se to řekne. Paní Černá toho 
měla opravdu hodně na starost (jeden potřeboval pánev, druhý zase něco jiného). Za to, jak vše 
paní Černá zvládla, ji obdivujeme. Děti proto také občas využily nás (redaktorky) k překladu. Mu-
sím říct, že je super pocit, když za vámi někdo přijde a zeptá se, jak se řekne třeba vidlička, anebo 
poprosí, jestli bych nemohla přeložit něco, co jim říkají. Děti se s nadšením pustily do pomáhání 
a cizincům dělalo radost se koukat na to, jak jsou ochotné, hodné, šikovné a umí dobře vařit. Naši 
cizinci (alespoň polovina z nich) zmiňovali, že neumí vařit, ale mně osobně doopravdy jídlo chut-
nalo a hlavně jídlo od Aufara z Indonésie. It was SUPER. (Dáša Brožková, 9.C)

Edison na dobřanské ZŠ
Naše škola uzavřela již před rokem smlouvu o spolupráci na projektu Edison se společností 

AIESEC. V rámci dohody hostila v termínu 11.–18. 2. 2018 zahraniční tým čtyř studentů a čtyř 
studentek vysokých škol z různých zemí světa. Projekt zaměřený na mezikulturní vzdělávání je 
navázán na program OSN SDGs (Sustainable Development Goals – Cíle udržitelného rozvoje). Bě-
hem pondělí až čtvrtka navštívily dvojice studentů všechny jazykové skupiny (vždy čtyři v roční-
ku), a to 4. a 5. ročník dvakrát a 6. – 9. ročník čtyřikrát. V rámci vyučovací hodiny žákům nejdříve 
prezentovaly s pomocí interaktivní tabule zemi, z níž přišly, její zajímavosti i každodenní život 
a odpovídaly anglicky na dotazy dětí. Někdo přidal výuku salsy, jiný hrál s dětmi různé hry či je 
učil čínskému nebo indickému písmu. Naši žáci byli tímto projektem motivováni k užití angličti-
ny, dozvěděli se mnoho nového (a jak potvrdili v závěrečném testu, i si mnoho nového zapama-
tovali). Pro lektory bylo zase zajímavé vstoupit do běžného života v naší zemi (stráví v Čechách 
celkem šest týdnů), jenž je pro ně někdy zcela odlišný od života v jejich vlasti.

Děkuji Mgr. Míše Hlaváčové, která myšlenku Edisona přinesla a spolu s Mgr. Natkou Bardouno-
vou se ujala realizace projektu, děkuji také dalším kolegyním jazykářkám i vedoucí školní jídelny 
za péči, již našim hostům věnovali. Děkuji ZUŠ J. S. Bacha za ubytování lektorů a také žákům 
8. a 9. ročníku, kteří vypomáhali v některých hodinách u mladších spolužáků jako jazykoví asi-
stenti, jako služba při Globalvillage i jako zvídaví reportéři. (Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany)

Kolumbijský fotbal s Nicolasem U ruského stolku s MášouU indonéského stolku s Aufarem
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Základní škola Dobřany, příspěvková organizace

Oznámení
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1 

stanovuji

zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2018/19

na den 5. 4. 2018 od 15 do 18 hodin.

Zápis se bude konat v budově I. stupně 
Základní školy, Školní 48 (u náměstí).

K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce 
děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 

Při zápisu je nutno předložit:
vyplněnou žádost (k dispozici v MŠ, ve škole, 

na webových stránkách školy – www.zsdobrany.cz)
občanský průkaz zákonného zástupce

rodný list dítěte
u cizinců: potvrzení o režimu pobytu

Pozn.: Pokud dítě nastupuje 3. září 2018 do 1. ročníku ZŠ Dobřany, 
neboť již bylo u zápisu dříve a bylo přijato, ale dítěti byl následně udě-
len (dodatečný) odklad školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany, dítě 
nemusí znovu k zápisu.

Mgr. Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Představujeme kandidáty do školské rady ZŠ Dobřany
Vážení čtenáři a především rodiče žáků naší Základní školy,
letos na jaře skončí tříleté funkční období školské rady Základní školy Dobřany. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem jejím členům, a to paní 

Dagmar Terelmešové, Evě Fekerlové a Radce Felzmannové a pánům Michalu Šaškovi a Pavlu Brejchovi, že pod vedením předsedkyně rady paní 
Miroslavy Palkoskové beze zbytku naplnili zákonné poslání rady a iniciovali řadu prospěšných aktivit ke zkvalitnění chodu školy, Vaší spokojenosti 
i užitku Vašich dětí.

24. ledna se konaly volby z řad pedagogických pracovníků školy a za členky rady byly opět potvrzeny paní učitelky Eva Fekerlová a Miroslava 
Palkosková. Za zákonné zástupce žáků se na výzvu školy přihlásili čtyři kandidáti, opět paní Radka Felzmannová a nově paní Ing. Lucie Korotvičková, 
pan Ing. Martin Štětka a paní MUDr. Jana Vimrová. Svým hlasem mohou voliči, tj. rodiče našich žáků, dva z těchto čtyř kandidátů potvrdit do funkce 
při konzultačním odpoledni ve středu 25. 4. 2018 od 15.00 do 18.00 hod. v budově 2. stupně školy (Dobřany, tř. 1. máje 618) a ve čtvrtek 26. 4. 2018 
od 14.00 do 17.00 hod. v budově 1. stupně školy (Dobřany, Školní 48).

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

PhDr. Radka Felzmannová Ing. Lucie Korotvičková Ing. Martin Štětka MUDr. Jana Vimrová

 

 

 

 

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY 

srdečně zvou rodiče žáků na 4. cyklus besed 

Kavárna po škole 
středa 21. 3. 2018 – od 17.00 do 19.00 hod. 

První pomoc 
 
 

Lektoři:  
Miroslav Ptáček a Josef Příhoda, 

pracovníci Záchranné služby 
 

Program:  
 

Nepodceňujte PRVNÍ POMOC! I v běžném životě 
mohou nastat situace, na které bychom měli být 
připraveni. Se základy toho, co dělat v různých 
případech ohrožení zdraví, nás seznámí zkušení 
zdravotníci s dlouhodobou praxí, kteří neztratili nadhled 
a dokáží vás zaujmout svým vyprávěním, radami 
i praktickými ukázkami. Mimo jiné pracovali i jako vodní 
záchranáři na Hracholuskách… 
 
 

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618) 

vstup zdarma do počtu volných míst 

malé občerstvení zajištěno 

Kandidáti do školské rady ZŠ Dobřany (z řad rodičů žáků) na období 2018–2021
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6. března 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
  
10. – 11. března 2018 / ZUŠ B. Smetany 
Plzeň, Zábělská ulice – Doubravka
Krajské kolo ve hře na dechové 
dřevěné nástroje – zobcové flétny

10. března 2018 / 17:00 / kostel sv. Víta
Klavírní recitál – Štěpán Kos
Na programu zazní klavírní skladby 
Ference Liszta. 
Koncert se uskuteční v rámci pietního aktu 
na počest Norberta Ormaiho při příležitos-
ti 170. výročí vypuknutí maďarské revolu-
ce a boje za svobodu 1848–1849.

13. března 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert  

17. – 18. března 2018
Konzervatoř Plzeň, Kopeckého sady
Krajské kolo v sólovém a komorním 
zpěvu

20. března 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert  

23. března 2018 / 18:00 / arkádová 
loggie státního zámku Nebílovy
6. Benefiční koncert na podporu stavby 
nových varhan v Dobřanech 
Žesťové kvinteto CONTRAST ze Slovinska
Gregor Turk – trubka, Blaže Avbar – 
trubka, Jože Rošer – lesní roh, Žan Tkalec 
– pozoun, Uroš Vegelj – tuba

24. března 2018 / ZUŠ B. Smetany 
Plzeň, Zábělská ulice – Doubravka
Krajské kolo ve hře na dechové 
dřevěné nástroje – příčné flétny

25. března 2018 / ZUŠ B. Smetany 
Plzeň, Zábělská ulice – Doubravka
Krajské kolo ve hře na dechové 
dřevěné nástroje – klarinety, saxofony, 
hoboje, fagoty

25. března 2018 / 16:00 / Malý sál 
Měšťanské besedy Plzeň
Setkání dětských lidových skupin
– vystoupí dětská lidová muzika 
Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

27. března 2018 / divadlo Klatovy
Krajské kolo postupové přehlídky 
dětských skupin scénického tance – 
taneční obor 

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

(13. 2. 2018 – Dobřany – příčná flétna, klarinet, saxofon)

příčná flétna
Šárka Samcová M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie III
Klára Maxová M. Vozárová 2. místo kategorie VI.
Kristýna Vápeníková E. Šustrová 1. místo s postupem kategorie VIII.
Veronika Dvořáková M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie IX.
klarinet
Vojtěch Hrubeš D. Kovář 1. místo s postupem kategorie I.
Ivan Raděj D. Kovář 1. místo s postupem kategorie II.
Jan Bouřil D. Kovář 2. místo kategorie IV.
saxofon
Julie Benetková D. Kovář 1. místo s postupem kategorie IX.

Absolutním vítězem okresní kola se stala Kristýna Vápeníková.
Nejúspěšnějším pedagogem okresního kola se stala paní učitelka Magda Vozárová.

1. února 2018 se uskutečnilo v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha Dobřany školní kolo ve hře na zobco-
vou flétnu, příčnou flétnu, klarinet a saxofon. Do okresního kola postoupilo celkem 17 žáků ve hře 
na zobcovou flétnu, 5 žáků ve hře na příčnou flétnu, 4 žáci ve hře na klarinet a 1 žákyně ve hře na 
saxofon. 

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

(13. 2. 2018 – Dobřany – zobcová flétna)

Františka Peksová M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie II
Ivan Raděj M. Vozárová 1. místo kategorie II.
Šárka Samcová M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie III.
Iveta Korotvičková M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie III.
Jan Bouřil M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie IV.
Stella Doubková E. Šustrová 1. místo s postupem kategorie IV.
Anna Marie Klinkovská E. Šustrová 1. místo kategorie V.
Inka Radějová M. Vozárová 1. místo kategorie V.
Klára Pokorná M. Vozárová 1. místo s postupem kategorie VI.
Jana Eisenhammerová E. Šustrová 2. místo kategorie VI.
Magdalena Grünthálová J. Faltýnová 2. místo kategorie VI.
Kristýna Vápeníková E. Šustrová 1. místo s postupem kategorie VIII.
Markéta Regentová J. Faltýnová 1. místo s postupem kategorie VIII.
Radka Štádlerová J. Faltýnová 1. místo s postupem kategorie VIII.
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Přátelé dobřanských varhan, nadační fond  /  č. ú. : 279515107/0300   
veřejná sbírka / č.ú. : 280176237/0300

dobranskevarhany / info@dobranskevarhany.cz  /  tel. : (+420) 734 787 092 

Koncert se koná ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
státním zámkem Nebílovy a ZUŠ J.S. Bacha Dobřany

www.dobranskevarhany.cz

Vstupné
dobrovolné

6. benefiční koncert slovinského kvintetu na podporu 
stavby nových varhan v Dobřanech

arkádová lodžie státního zámku Nebílovy

Gregor Turk (trubka)
Blaže Avbar (trubka)
Jože Rošer (lesní roh)
Žan Tkalec (pozoun)
Uroš Vegelj (tuba)

Žesťové
Contrastkvinteto

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

vyhlášené MŠMT 
(16. 2. 2018 – Přeštice – sólový a komorní zpěv)

zpěv
Nela Coufalová J. Šístková 2. místo 
  kategorie 0.
Agáta Vozáková J. Šístková 2. místo 
  kategorie 0.
Františka Peksová L. Bínová 2. místo 
  kategorie 0.
Jakub Reiser L. Bínová 1. místo s postupem 
  kategorie I.
Kristýna Málková L. Bínová 1. místo s postupem 
  kategorie I.
Adéla Bartoníčková L. Bínová 1. místo 
  kategorie I.
Veronika Chamolová L. Bínová 1. místo s postupem 
  kategorie III.
Karolína Saboová J. Šístková 2. místo 
  kategorie V.
Tomáš Duchek L. Bínová 1. místo s postupem 
  kategorie VI.
Štěpánka Vyletová L. Bínová 1. místo s postupem 
  kategorie VIII.

komorní zpěv
Štěpánka Vyletová L. Bínová 1. místo s postupem 
Štěpánka Jindrová  kategorie III.
Zuzana Sobotková

Štěpánka Vyletová L. Bínová 1. místo s postupem 
Zuzana Sobotková  kategorie III.
Tomáš Duchek
Vojtěch Kordík

Nejúspěšnějším pedagogem okresního kola se stala 
paní učitelka Lucie Bínová.

16. února 2018 se uskutečnilo v ZUŠ Přeštice okresní kolo v sólovém a ko-
morním zpěvu. Do krajského kola postoupilo celkem 5 žáků v sólovém 
zpěvu a 2 soubory v komorním zpěvu. Gratulujeme a držíme palce v kraj-
ském kole.

varhany PRO
BACHOVSKÉDobřany

č. ú. : 280176237/0300
č. ú. : 279515107/0300

info@dobranskevarhany.cz  /  tel. : (+420) 734 787 092
  dobranskevarhany  /  www.dobranskevarhany.cz  

Staňte se přáteli 
dobřanských varhan!
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Přispět můžete také v Dobřanech. Zapečetěnou kasičku najdete 
na pokladně kina Káčko v době promítání.
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Bylo veselo
Babský bál v kulturním domě Psychiatrické nemocnice se konal za 

účasti nejen seniorů, ale byla bohatá účast i těch, kterým seniorský 
věk ještě dlouho nehrozí. Paní předsedkyně klubu Jarmila Štěpařová 
přivítala přítomné hosty včetně pana starosty Martina Sobotky s man-
želkou a pana Vozára s manželkou, kteří v Radě města Dobřany o náš 
klub důchodců finančně pečují. Popřála všem příjemnou zábavu, a co 
Vám budu povídat, bylo veselo už díky tomu, že si kromě hudby pana 
Vinklárka přišel zahrát i pan Zapletal, a tak nám hráli „na střídačku“. 
Bylo to sice náročné, ale bál měl úžasnou atmosféru. Dobřanské bá-
binky předvedly v premiéře předtančení „Švadlenky“, které veselými 
písničkami a tanci pobavilo přítomné. No a pak přišla bohatá tombola 
– díky sponzorským dárkům dobřanských podnikatelů, kterým velice 
děkujeme a omlouváme se, že je jednotlivě nejmenujeme. Každý, kdo si 
zakoupil los, měl radost tu větší, tu menší, ale všichni si odnášeli dáreč-
ky domů. Někdy se přihodilo, že věci do tomboly vyhrál ten, který dárek 
do tomboly přinesl. To z řad členů klubu důchodců. A tak jsme se s chutí 
bavili do konce bálu a budeme se zase těšit na příští rok, kdy určitě opět 
slavný Babský bál uspořádáme (hudba už je zamluvená).

Zvláštní poděkování patří Městskému kulturnímu středisku Dobřany 
- pí Umnerové za podporu a panu Švábovi za obětavou péči o méně po-
hyblivé seniory, které odvážel hasičským mikrobusem na bál a hlavně 
z bálu v pozdních nočních hodinách.  Děkujeme!

Zdeňka Blažková

Dobřanské bábinky
Tak jsme vykročily do nového roku! Věříme, že bude pro nás stejně 

úspěšný, jako byl ten předchozí.
S rokem 2017 jsme se rozloučily spokojené. Bilance i odezva od po-

řádajících organizací byla skvělá a my jsme si ten závěrečný večer užily, 
o čemž svědčí i naše foto.

V prvním pololetí nás čeká bohatý program, který jsme zahájily pre-
miérou nového pásma "Švadlenky" na Babském bále. Doufáme, že se 
naše vystoupení líbilo a že s ním potěšíme mnoho dalších diváků.

Za bábinky Marie Paroubková

Plán akcí na I. pololetí 2018
 1) 17. 2. Dobřany: Babský bál
 2) 10. 3. Nezvěstice: Svaz tělesně postižených
 3) 16. 3. Dolce: Setkání seniorů
 4) 17. 3. Stod: Svaz invalidů                                                      
 5) 29. 3. Prachatice: Senior Talent
 6) 5. 5. Májové oslavy
 7) 19. 5. Plzeň: Senioři baví seniory
 8) 21. 5.–26. 5. Zájezd do Děčína
 9) 16. 6. Chudenice – 100 let ČR
 10) 23. 6. Křimice: setkání rodáků
 11) 3. 7. Zahradní párty u Vozárů

Rybáři
V lednu a únoru obvykle moc rybářů u vody nepotkáte, většinou si 

teprve vyřizují nové povolenky. Řeka letos kvůli mírné zimě vůbec ne-
zamrzla a prý v lednu a začátkem února na řece a hlavně na přehradě 
brali kapři. Já jsem ještě u vody nebyl. Ne že by se mi nechtělo, ale v led-
nu jsem ještě nemohl moc chodit, a tak jsem si povolenku vyzvedl až 
v únoru. Potom se již ale začalo ochlazovat a noční mrazíky dosahovaly 
až na -9°C.

Výbor MO teď zajišťuje výdej povolenek, domluvily se termíny jarních 
výlovů na 7. 4. pro Horní Černoblata a současně Horní Kotynku, 28. 4. 
pak Dolní Kotynku. Rybářské závody pro dospělé budou na Dolní Kotyn-
ce v sobotu 21. 4. a pro děti hned v neděli 22. 4. V sobotu 17. 3. se bude 
konat výroční členská schůze od 14:00 v hasičárně. Únor byl vyplněn 
hlavně přípravami rybářského bálu, také se uskutečnila první brigáda 
na vyřezávání dřevin okolo rybníků. Letos zatím díky mírné zimě nebylo 
třeba prosekávat otvory v ledu na rybnících.

Dětský kroužek se schází stále v klubovně Budulínka. Vlivem chřip-
kové epidemie chodí poslední dobu méně dětí, většinou tak 8-10.

Pomalu se budu muset připravit na jaro. Z tašky vyhodit štikovák 
a těžší prut a nahradit je jemnějšími proutky se slabšími vlasci, lehčími 
olůvky, menšími háčky a splávky. Snad se již brzy oteplí a budu moci 
vyjít k řece ještě do 15. března. Od toho dne jsou totiž hájeni jelec tloušť, 
jelec jesen, podoustev a parma. Tyto ryby bývají častým jarním úlov-
kem. Také pozor na okouna, ten je totiž spolu s dravci hájen od 1. 1. do 
15. 6., a pokud je uloven a má háček polknutý hluboko v jícnu, je třeba 
vlasec ustřihnout a okouna pustit.

Vladislav Šefl

UPOZORNĚNÍ
Prodejna ponožek je dočasně přemístěna do domu 

č. p. 111 na náměstí T.G.M. (místo optiky, za fotografem).



Školství, spolky a neziskové organizace

19www.dobrany.cz |

Výroční členská schůze 
Zahrádkářů Dobřany

Dne 10. února proběhla výroční členská schůze v klubovně naší or-
ganizace. S uspokojením jsme mohli konstatovat, že jsme v uplynulém 
roce dokázali splnit všechny naše plány.

• Uspořádali jsme dva zájezdy – do Litoměřic a do Čimelic.
•  Konaly se 2 přednášky: Pan Hacaperka z Plzně hovořil na téma 

Drobné ovoce a ochrana před škůdci. Jeho přednáška vyvolala 
velké množství dotazů z řad zahrádkářů. Další přednášku provedl 
instruktor Pavel Diviš o pěstování fíkovníku.

•  Na termín 15. 9. si připravil př. Kučera besedu o chemické ochraně 
rostlin před škůdci.

•  Ve dnech 23.–25. 9. 2017 se konala výstava ovoce a zeleniny v naší 
klubovně. Ke zhlédnutí bylo mnoho jablek, hrušek, švestek, hroz-
nového vína, zeleniny i květin a melounů. Výstavu navštívilo 343 
osob. Výbor děkuje všem svým členům, obětavým Dobřaňákům 
i dvěma vystavovatelům z Vodního Újezda, kteří se výstavy zú-
častnili se svými výpěstky. I při neúrodě ovoce byla výstava dobře 
připravena. Navíc byla doplněna výkresy žáků ze Základní školy 
v Dobřanech, za což také děkujeme.

Další akce: 
Vítání roku při harmonice
 Pálení čarodějnic  - ve spolupráci s pionýrskou skupinou, akce je pro 
děti, zahrádkáře i širokou veřejnost. Naši členové připravují soutěže 
pro děti /rybolov hraček, sázení fazolí. 
 Den zahrádkářek - pro naše členky každoročně připravujeme oslavu 
při harmonice p. Brady. 
Přátelské setkání při hudbě p. Zapletala se konalo 13. 10.

Na naší letošní výroční členské schůzi vystoupili hosté: Pan Kovařík 
předal vyznamenání krajské organizace Českého svazu zahrádkářů 
dvěma našim členům: Libuši Kopejtkové a Petru Sobotkovi - republi-
kové ocenění – bronzový odznak. Dále vystoupili pan Martin Sobotka, 
starosta města Dobřany, který ocenil naši brigádnickou činnost pro 
město a navrhl další směry naší činnosti, a paní Ing. Lenka Tomanová, 
místostarostka Dobřan, která nás seznámila se stavem stromů v Dobřa-
nech. Za město také vystoupila slečna Vladyková, městská zahradnice, 
která pohovořila o plánech města na úpravu městské zeleně.

Po ukončení schůze se konala přednáška pana Pavla Sedláčka, 
majitele sadu ve Spáleném Poříčí.

Pan Sedláček nám ná-
zorně ukázal, jak máme 
stříhat nové i starší strom-
ky. Zajímavá byla ukáz-
ka jak správně seříznout 
větvičky na rouby. Také 
nám rozdal ukázky drá-
těných rozpěr, které nám 
pomohou zajistit, aby vět-
ve měly horizontální růst, 
nutný pro vyšší výnosy. 
Dále vysvětlil, jak vybírat 
švestky, aby byly odolné 
proti šárce, a doporučil nám vysazovat jahody z frygo sadby. Ty se dají 
sázet celý rok s vynikajícími výsledky. Pan Sedláček také velmi ochotně 
zodpověděl všechny otázky z pléna. 

Zora Richterová

Příměstské tábory Mikroregionu 
Radbuza

I v tomto roce připravujeme na letní měsíce příměstské tábory Mik-
roregionu Radbuza, na které je možné se přihlásit už od 1. 3. 2018. Díky 
finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost se můžete těšit 
na sedm letních turnusů. Projekt má pomoci zaměstnaným rodičům ško-
lou povinných dětí vyřešit problém, jak zaopatřit své děti v době jarních 
a letních prázdnin. 

Na děti čeká opět putování po 
území našeho mikroregionu, což je 
společné téma pro všechny turnu-
sy. V létě budou tábory zaměřeny 
na putování světem sportu, světem 
různých kultur a světem animova-
ného filmu. Maximální kapacita 
každého turnusu je stanovena na 
30 dětí, které budou vyzvedávány 
na svozových místech po území 
mikroregionu a autobusem pře-
praveny do místa konání tábora. 

Prozradíme, že na turnusech 
zaměřených na sport nebude chy-
bět trenér fotbalu, softbalu, výuka 
tance, různá bojová umění, florbal, 

basketbal a ani oblíbené rybaření. Po úspěchu z loňského roku jsme do 
dvou turnusů přidali i splutí řeky Radbuzy. Při poznávání zemí různých 
kultur se setkáme s rodilými mluvčími a ochutnáme speciality např. fran-
couzské, italské nebo japonské kuchyně. Na své si přijdou i děti s tvůrčími 
dovednostmi, pro které je připraven první letní turnus, v rámci kterého 
si vyzkouší animaci filmu na téma tajuplná historie kláštera v Chotěšově. 

Naším záměrem není za jeden týden udělat z dětí přeborníky v da-
ném sportu nebo jazyce, ale chceme, aby si čas strávený s námi a na 
území Mikroregionu Radbuza všichni pořádně užili a něco nového se 
dozvěděli a vyzkoušeli!

Andrea Kubernátová, manažerka Mikroregionu Radbuza

Včelaři
Naše základní organizace sdružuje včelaře z Dobřan, Chlumčan, 

Vodního Újezda, Dnešic, Hradčan, Vstiše, Přestavlk, Černotína a Nové 
Vsi. Členové se sešli 10. 2. 2018 na výroční členské schůzi. Proběhlo 
hodnocení činnosti za uplynulý rok, ocenění práce dlouholetých členů 
organizace a zároveň jsme mezi sebe přijali nové členy. Potěšilo nás, že 
o včelařství projevili zájem i mladí lidé. V zimních měsících se členové 
věnují údržbě včelařského zařízení. Také průhledový úl umístěný na 
Martinské stěně prošel řádnou údržbou, v plánu je i brigáda na úpravu 
jeho okolí. Již brzy bude úl opět osazen včelami a umístěn na svém mís-
tě, kde bude moci veřejnost pozorovat život včel. 

Srdečně zveme včelaře i ostatní zájemce do hotelu Modrá hvězda dne 
5. 4. 2018 od 17:00 hodin na přednášku na téma nové směry v léčení 
včel. Přednáší MVDr. Martin Kamler.

Zdeněk Šváb

Informace pro včelaře
Krajský úřad Plzeň vypisuje dotační program jak pro organizo-

vané, tak i pro neorganizované včelaře. Bližší informace a podmín-
ky najdete na stránkách Krajského úřadu Plzeň nebo na stránkách 
www.vcelarstvi.cz.
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Šneci jdou do ostrých bojů

Jarní boje již vypukly a jako první se představili v ostrém mistrov-
ském utkání extraligy naši mladší dorostenci. Soupeřem nám byli pl-
zeňští mladíci, tedy lépe řečeno tým HBC Plzeň. Čili derby na úvod jara 
a hned start jako hrom. Bohužel jsme svůj úvodní part coby hostitelé 
zápasu byli nuceni odehrát v třemošenském azylu, neboť výstavba naší 
nové arény ještě není dokončena. Klubu Tatran Třemošná tak náleží po-
děkování za poskytnutí jejich stadionu včetně perfektního zázemí, kte-
rým se nově Třemošenští mohou pyšnit. Co se týká zápasu, pak prohra 
0:3 není pro tuto kategorii extrémně důležitá. Navíc soupeř poskládal 
tým tradičně z Plzně a okolí, resp. byl doplněn např. i o hráče z Třemoš-
né. Do „centrální“ Plzně chodí totiž hráči z okolních týmů, vyjma ale 
toho našeho. I my jsme navázali kontakty a prozatím spolupracujeme 
s nedalekým Stříbrem. Zápas ukázal hlavně to, že šlo o úvodní utká-
ní po delší zimní přestávkové odmlce. V dalších týdnech se rozjedou 
i ostatní republikové soutěže, kde se všichni Šneci a Šnečci představí 
a budou hájit barvy našeho klubu a města. Už jsme všichni natěšení, ne-
boť zimní pauza není u žádného hokejbalisty v oblibě. Vše umocní naše 
přestěhování do nové kryté haly. Je tedy na místě potvrdit, že Dobřany 
patří mezi baštu a právem jsou tučně zapsané v hokejbalové mapě ČR.

Tabulka extraligy ml. dorostu po 20. 2. 2018
1. Suchdol n./L. 13 12 0 0 1 72:23 36
2. Kert Park Praha 14 10 0 0 4 69:29 30
3. HBC Plzeň 14 10 0 0 4 58:26 30
4. Ped. Č. Budějovice 13 8 0 0 5 57:40 24
5. Snack Dobřany 13 5 0 0 8 41:46 15
6. HBC Prachatice 13 4 0 0 9 44:54 12
7. KOVO Praha 13 2 0 0 11 24:75 6
8. Olymp J. Hradec 11 1 0 0 10 15:87 3

Další informace hokejbalového klubu TJ Snack Dobřany najdeš na 
www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na klubových fb stránkách.  

Václav Šlehofer, TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – BŘEZEN

st 7. 3. 14 – 17 po 19. 3. 14 – 17
út 13. 3. 14 – 17 čt 22. 3. 14 – 17
pá 16. 3. 9 – 12 út 27. 3. 14 – 17

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

21. dubna 2018
PŮLMARATON

KRAJSKÁ DESÍTKA
KRAJSKÁ PĚTKA

DĚTSKÉ BĚHY
ŠTAFETA

registrace spuštěny
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Jarní ples květin 
 

 

sál Kulturního domu Psychiatrické nemocnice 

•  
K poslechu a tanci hraje skupina FORTUNA 

•  
Čeká vás půlnoční překvapení a bohatá tombola 

Těšíme se na Vás!!! 
 

Předprodej vstupenek od 10. února 2018 v MKS Dobřany. 
 

Vstupné: 110 Kč 
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Turisté vás zvou
6. března
ZE STAŇKOVA PŘES
MALÝ MALAHOV 
DO SEMOŠIC
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. 

/z Plzně v 8,18 hod./ do Staňkova. Budeme se 
řídit modrou tz., po které dojdeme do Puclic, 
kde vystoupíme na vyhlídkovou věž Puclice. 
Vrátíme se a pokračujeme do Malého Mala-
hova. Zde přejdeme na zelenou tz. a budeme 
ji sledovat do Doubravy a Semošic. Délka vy-
cházky 14 km. Odjezd bude upřesněn dle situ-
ace. Ukončíme-li vycházku v Malém Malaho-
vě, délka vycházky bude 9 km. Odjezd BUSem 
v 14,08 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

10. března
POCHOD K MDŽ + program na náměstí 
v Dobřanech od 13 hod.
Sejdeme se u kruháku v 9,00 hod. Půjdeme 
kolem řeky, bude-li mokro po silnici, do Vod-
ního Újezda. Přejdeme silnici a polní cesta 
směr Líně nás dovede k odbočce, která vede 
k chotěšovské hájovně, kde odbočíme na láv-
ku přes řeku Radbuzu a dojdeme do Vstiše 
a Dobřan.Vycházka bude zkrácena. Vedoucí 
Karel Bohmann.

13. března
Z TŘEMOŠNÉ DO HORNÍ BŘÍZY
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. /z Plzně v 8,17 
hod./ do Třemošné. Půjdeme po žluté tz. 
k rozcestníku „Českobřízský mlýn“, kde sejde-
me ze značky, pokračujeme asi 500 m po silni-
ci, odbočíme vlevo na cestu, která nás dovede 
do Horní Břízy. Délka vycházky 12 km. Odjezd 
vlakem v 13,16, nebo v 14,23 hod. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

17. března
PŘES TŘI ÚJEZDY
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. /z Plzně v 8,18 
hod./ do Nýřan. Půjdeme do Kamenného 
Újezda a přes Huboltku do Uherců. Potěšíme 
se na první pouti v kraji a vrátíme se do Dob-
řan přes Červený Újezd,  Vodní Újezd a dále 
kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 17 km. 
Kdo zvolí vycházku kratší, půjde do Zbuchu na 
vlak. Odjezd v 13,15 a 15,16 hod. Délka této 
vycházky 12 km. Vedoucí Karel Bohmann.

20. března
NAUČNOU STEZKOU LUDVÍKA OTČENÁŠKA
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. /z Plzně v 8,17 
hod./ do Plas. Povede nás zelená tz. přes Lo-
many do Horní Bělé. Délka vycházky 10 km. 
Odjedeme BUSem v 13,03, nebo v 13,45 hod. 
Vedoucí Jindra Šmatlák.

24. března
ZBIROŽSKÝMI LESY 
Akci pořádá odbor Optimist Plzeň na trasách 
8, 10, 20 km. Odjedeme vlakem v 7,53 hod. 
/z Rokycan v 9,01 hod./do Kařízku. Start v re-
stauraci Pod kaštanem od 7 do 11,00 hod. Cíl 
do 17,00 hod. tamtéž. Odjezd v 14,39 a 15,26 
hod. Vedoucí Karel Bohmann.

27. března
Z POCÍNOVIC PŘES SV. MARKÉTU 
DO LOUČIMI
Odjedeme vlakem v 8,30 do Klatov a v 9,10 
do Pocínovic. Budeme sledovat zelenou tz. 
k Dobré Vodě, zde přejdeme na žlutou, která 
nás dovede k rozhledně sv. Markéty a přes 
Libkov dojdeme do Loučimi. Délka vycházky 
10 km. Odjedeme zpět v 14,40, nebo v 16,04 
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

31 března 
Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ PŘES TUHOŠŤ 
DO ŠVIHOVA
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. do Červeného 
Poříči. Povede nás zelená tz. přes Červené 
Poříčí, Lhovice, Tuhošť, Mezihoří. Na svahu 
Bělče odbočíme doleva a neznačenou cestou 
přejdeme na modrou tz., po které dojdeme do 

Švihova. Stoupání 386, klesání 377 m. Délka 
vycházky 12 km. Odjezd v 13,26, 14,58 hod. 
Vedoucí Karel Bohmann.

3. dubna
Z PAČEJOVA DO BŘEŽAN
Odjedeme vlakem v 6,40 hod. /z Plzně v 7,08 
hod./ do Pačejova. Vyjdeme po modré tz., 
kolem kolejí 1 km k Lindovskému lesu, kde 
odbočíme na neznačenou cestu, která nás do-
vede do Týřovic. Pokračujeme ke Keltskému 
oltáři a kolem turistického přístřešku do Bře-
žan. Délka vycházky 10 km. Odjezd dle situa-
ce.  Vedoucí Jindra Šmatlák.

7. dubna
JARNÍ  POCHOD
Akci pořádá KČT Fakultní nemocnice v Plzni 
na trasách 6,12,18,30 km. Odjedeme vlakem 
v 7,53 hod. do Plzně a MHD do Černic. Start: 
Dům hasičů od 7,30 hod., cíl tamtéž do 16,00 
hod. Spojení zpět v hod. Vedoucí Karel Bo-
hmann.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho 
města. Chodíme za každého počasí. Případné 
změny plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce ve-
dle KB.   Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Za rozhlednou „Štěpánkou“
Dnešní vycházku – pochod směřujeme do okolí Merklína, kde se nachází historická vy-
hlídková věž, která připomíná repliku obranné věže z doby historického osídlení českých 
zemí římskou říší v období starověku.

Autobusem odjíždíme z Dobřan do Merklí-
na. Odtud se dáme po zelené turistické znač-
ce, která nás přivádí na pokraj obce Chalupy. 
Vycházíme z lesa a před námi se otevírá po-
hled na nedaleký pahorek, kterému vévodí 
již zmíněná obranná věž, „rozhledna Štěpán-
ka“. Bohužel v současné době je nepřístupná 
z důvodu její dostavby. Obcházíme stavbu, 
která je již před dokončením. 

Nedaleko rozhledny se nachází dětské hři-
ště spolu s dřevěným přístřeškem, který vy-
užíváme ke krátkému posezení spojenému se svačinou. Zapisujeme se do návštěvní knihy a od-
cházíme.

Další naše cesta vede lesem, jdeme po červené značce, která směřuje ke „Křížovému vrchu“. 
Původně jsme měli v plánu vrch navštívit, ale měníme trasu. Vrch obcházíme, lesní cesty jsou 
rozježděné, a tedy pro nás neprůchodné, proto jsme nuceni dále pokračovat po silnici, která nás 
přivádí do Stodu. Vzhledem k tomu, že máme v nohou 17 km a jsme již značně unaveni, využí-
váme místního penzionu k tomu, abychom si odpočinuli a poobědvali. Po krátkém odpočinku 
odjíždíme busem do Dobřan.

Doslov: Od místního občana se dovídáme, že výstavbu věže provádí místní obyvatelé svépo-
mocí, mnohdy bez nároku na odměnu. Je dobré, že se ještě najdou lidé, kteří dokáží společně vy-
tvářet takové hodnoty. Svojí činností naplňují heslo „když se chce, tak to jde“. Dávají svému okolí 
krásný příklad o tom, že lze i v dnešní rozhádané době spolupracovat. Díky vám.

S pozdravem „Ať nám to šlape“  Jindřich Šmatlák
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Řádková inzerce
	 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček 

a čalouněného nábytku. Tel.: 775 285 102
	 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová 

výuka, tel.: 724 015 347, 
 www.anglickyjazyk.net
		Podlahářské práce – PVC, vinyl, 

plovoucí podlahy, koberce atd. 
 Tel. 721 396 017
		Hledám pronájem bytu 2+1 v Dobřanech. 

Tel. : 720 140 947
		Hledám pronájem bytu 1+1 nebo 2+1 
 v Dobřanech.  Jsem pracující účetní.
 Silvia Mlynaříková, tel.: 736 143 070,  
 e-mail: silvamlynarikova@seznam.cz
		Hledáme doučování angličtiny  

v Dobřanech. Tel.: 774 118 132 

Na problémy nejste sami

Otevírací doba poradny 
v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 

9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45 

Kontakty: tel.: 777 944 563, 
www.opplzen.cz,

e-mail: poradna@opplzen.cz

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, 
nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména 
v těchto oblastech:

 bydlení  rodina a mezilidské vztahy  systém 
sociálních dávek a pomoci  občanskoprávní 

vztahy  ochrana spotřebitele  finanční 
problematika  sociální a zdravotní pojištění  

správní řízení (jednání s úřady)  majetkoprávní 
vztahy  pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň 
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

6. března 2018 uplyne 35 let, 
co nás navždy opustil 

pan Jaroslav Šašek.

14. dubna 2018 by se dožil 70 let.

Vzpomíná manželka Libuše 
a děti s rodinami.

Dne 31. března 2018 oslaví 85. narozeniny 

pan Jiří Bělohlávek 
z Dobřan, ul. Sokolovská. 

Do dalších let hlavně zdraví a pohodu 
přeje dcera Hana, vnučky Šárka a Michaela 
a pravnoučata Bára, Rebeka, Filip a Agáta

Blahopřání

Vzpomínka

Kruhové objezdy 
v Dobřanech

V minulém čísle DL padla zmínka o připra-
vované výstavbě kruhového objezdu v Dob-
řánkách. Jelikož je toto téma ve spoustě měst 
či obcí poměrně časté, rozhodl jsem se k tomu 
napsat pár krátkých postřehů. Kruhový ob-
jezd je dopravní typ stavby, který se v naší 
republice za poslední roky stal téměř syno-
nymem dopravní bezpečnosti. Skutečnost je 
ale mnohdy bohužel jiná. Téměř každá obec 
chce mít na svém katastrálním území alespoň 
jeden takový objezd, aby se poté hrdě tváři-
la, jak dbá o bezpečnost silničního provozu. 
Někdy se vytváří úplně nové objezdy, většina 
jich ale vzniká pouhou přestavbou klasické 
křižovatky. Kruhový objezd je bezesporu dob-
rá stavba, ale pouze na vhodném místě a ve 
vhodném provedení. A kdy je tedy vhodné 
umístění kruhového objezdu a kdy je to spí-
še na škodu? Výhoda objezdu se pozitivně 
projeví v případech, kde se například spojují 
více než čtyři silnice anebo se jedná o křížení 
silnic bez dominantního směru jízdy. Městem 
plánovaný objezd v Dobřánkách ale ani jednu 
tuto podstatu nenaplňuje. V tomto konkrét-
ním případě je dominantní provoz vozidel po 
hlavní silnici Dobřany – Vodní Újezd. Většina 
obyvatel Dobřan mi dá jistě za pravdu, že při-
pojit se z vedlejší ulice Komenského na hlavní 
ulici Chotěšovská bývá snadné, rychlé a pře-
hledné. Jedním z velkých negativních dopadů 
pro obyvatele v blízkosti objezdu bude znatel-
ný nárůst hluku. Nyní tímto místem projede 
tranzitní doprava ustálenou rychlostí, po vý-
stavbě objezdu budou muset všechna vozidla 
před objezdem brzdit a po opuštění objezdu 
opět výrazně akcelerovat, zvláště ve stoupání 
na výjezdu z Dobřan na Vodní Újezd. Často se 
také po výstavbě kruhového objezdu zhoršu-
je celková přehlednost a předvídatelnost do-
pravní situace v daném místě. A v neposled-
ní řadě jde i o vzhled této dopravní stavby. 
Osobně si dovedu představit jako lepší řešení 
moderní rekonstrukci a zachování stávající 
křižovatky než výstavbu vzhledově fádního 
objezdu. Přeci jen je to první dopravní „stav-
ba“, která vítá návštěvníky města při příjezdu 
od Chotěšova a Plzně.

Na samý závěr tohoto tématu chci požádat 
zastupitelstvo města Dobřany o zvážení zá-
měru výstavby kruhového objezdu na úkor 
možné modernizace současného vzhledu kři-
žovatky. Dále se přikláním k vytvoření veřej-
ných anket na webových stránkách města při 
řešení podobných témat.

Děkuji.
Drahomír Hajdúk, občan města

14. března 2018 by se dožila 90 let 
naše maminka, 

paní Josefa Marková 
z Dobřan, Plzeňské ul.

Vzpomíná dcera Jarka a syn Josef 
s rodinami.

Vzpomínka



Inzerce

23www.dobrany.cz |

AUTOBOND GROUP a.s.
Koterovská 170, 326 00 Plzeň – Slovany, tel.: +420 371 651 031,  www.autobond.cz 

AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS

Nechejte si zkontrolovat váš vůz 
po zimní sezoně v naší provozovně 

v Plzni. Po předložení tohoto kuponu 
vám bude poskytnuta

sleva 500,- Kč 
na seřízení geometrie 

při zakoupení 4 kusů letních pneumatik 
nebo 

na kompletní servis klimatizace

Sleva platí při předložení kuponu na provozovně 
AUTOBOND GROUP a.s v Plzni, pouze do 15. 5. 2018 ✁

ABG_PLZ_186x128-5.indd   2 20.2.2018   9:56:18
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„Kvalifikovaný pracovník je pro firmu nenahraditelný,“ říká k novým 
investicím v Chlumčanech výrobní ředitel Václav Růžička.
Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. je jediným výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se řadí k největším evropským výrobcům obkla-
dových materiálů. Jedním z pěti závodů, kde se vyrábí dlaždice víc jak 135 let je závod v Chlumčanech. 
„Nyní probíhají největší investice společnosti právě na závodě v Chlumčanech. V lednu 2017 jsme zprovoznili distribuční centrum za 300 milionů korun 
se skladovací kapacitou 30 000 metrů čtverečních. V polovině roku 2017 jsme začali budovat novou halu a linku na velkoformátové dlaždice za 800 mi-
liónů korun. Bude spuštěna v červnu tohoto roku,“ shrnuje situaci Václav Růžička, se kterým jsme si na toto téma povídali v našem rozhovoru.

Jaké jsou rozdíly mezi závody na výrobu keramických obkladů co 
do velikosti a technického vybavení?
Čím větší závod, tím je průmyslová automatizace na vyšší úrovni. V Ra-
kovníku a Chlumčanech je řada činností zajištěna automaty. Výroba je 
zde na vyspělé úrovni automatizace, která je v keramice možná. V Pod-
bořanech a Borovanech jsou rovněž plně automatické linky, ale jde 
o starší vybavení, což v praxi představuje větší podíl ruční práce. Výro-
ba v Horní Bříze má odlišný charakter. Tady je výroba založena přede-
vším na ruční práci, menších sériích a malovýrobě. Místní pracovníci si 
s výrobou musí pohrát a věnovat se jí,  jejich práci nelze měřit z pohledu 
výkonu, ale podle různorodosti výroby. 

Lze ve výrobě sledovat nějaké změny, trendy?
V posledních letech je to výrazná automatizace a efektivní práce na 
úrovni linek, zvýšení požadavků na kvalifikaci výrobních dělníků 
a techniků závodů. Navyšování počtu dělníků extenzivním náborem 
není smysluplné, naopak se posiluje role technologie a přípravy výro-
by. Pro představu, v roce 2007 jsme měli v technologii 3-5 lidí, dnes, 
o deset let později máme 10-12 pracovníků v technologii, včetně po-
mocných laboratoří je to 15-20 kolegů. Došlo k výraznému posílení prá-
ce laboratoří, což je základ technologie keramiky, technologie glazur, 
pigmentů. Přibyla zcela nová oblast, která se rychle rozvíjí, a to jsou 
digitální tisky s využitím digitálních keramických inkoustů.  

Které další oblasti výroby se rozvíjí?
Například výstupní kontrola, kontrola kvality… laboratoře, laboratorní 
zkoušky, laboratorní testy. Na výstupní kontrolu jsou kladeny stále vyš-
ší nároky, legislativa, naši zákazníci požadují stále kvalitnější výstupy. 
Ve firmě dochází k zásadním kvalitativním a procesním změnám -  dnes 
všude fungují digitální stroje, výroba je automatizovaná, mechanizova-
ná. Technická báze je mnohem složitější a náročnější – je potřeba, aby 
se pracovníci učili nové věci.  

Dnešní výkon jednoho zaměstnance naprosto nelze srovnávat 
s výkonem před 20 lety.  Výkon na jednoho zaměstnance roste, 
přitom je ale výroba výrazně složitější, co do výrobků a jejich pa-
rametrů, dekorací, ale také obsluhy strojů. To klade na pracovníky 

velké nároky. A když ne na ně samotné, tak na úzkou součinnost 
vývoje, výroby, údržby i technologie. 

Hodně se mluví o změnách v Chlumčanech …
V Chlumčanech funguje nové třídění na linkách vyrábějích neglazované 
dlaždice, dále zcela nové části logistiky okolo pecí, po generální opravě je 
pec na neglazované dlaždice. Do těchto pecí ( v závodě značené S7 a S8) 
jsme investovali 50 milionů Kč, s generálkou pece se dostáváme až na tech-
nickou inovaci v rozsahu 70 milionů Kč. V Chlumčanech byl pak výrazně po-
sílen digitální tisk dekorů na dlaždice, nazývaný jako keramický HD print.
 
Přibyly tedy nové stroje?
Dokoupili jsme další HD printy na linku pro glazované dlaždice, takže 
se v Chlumčanech dostáváme na celkem čtyři špičkové stroje. S náku-
pem digitálních dekorací na novou linku to bude celkem šest velkých 
digitálních strojů. Kromě toho zde investujeme do třídění a balení, 
středních i větších technických zlepšení,  které vedou k celkovému 
zkvalitnění produkce. 

Hlavní investicí v Chlumčanech ale zůstává nová linka “S9”?
Nová linka v Chlumčanech, v závodě značená S9, je pro firmu největ-
ší investice v historii. Firma Lasselsberger zde investuje částku na 
úrovni téměř 800 milionů korun. S touto investicí jsou spojené zá-
sadní technické změny. Jde totiž o kompletně novou výrobu, investice 
je srovnatelná s jakoukoliv investicí zahraničních firem, ať už polských, 
německých, italských. Investice svým rozsahem pokrývá přípravu hmoty, 
sušení hmoty, skladování, dopravu, velkou výrobní linku s kapacitou 3,5-
4 milionů m2, a to vše včetně výrobních prostor, obslužných činností kolem 
výroby, budou tam vybudovány nové prostory pro vedení výroby, vedení 
linky, mistry linky, nové zázemí pro pracovníky, sociální zařízení, nové la-
boratoře, nová výstupní kontrola. Takže 800 milionů není jen za linku. Tato 
kompletní výroba je situovaná do středu výrobní haly D1 v Chlumčanech. 

Co považujete za nejkomplikovanější na této investici?
Kromě toho, že je to investice rozsáhlá, je velmi složitá i z pohledu 
technologií. Úplně nejsložitější je budovat nové prostory v závodě 
v Chlumčanech, ve stávajícím prostředí. Budování infrastruktury upro-
střed 135leté historie přináší spoustu otevřených problémů. 

Kdy plánujete start nové linky a co to bude obnášet s ohledem na 
obsluhu?
Nová linka by měla být v provozu od června 2018. Do té doby by-
chom chtěli dokončit instalace a začít připravovat linku na výrobu. 
Půjde o vysoce automatizovaný provoz s automatizovanou logisti-
kou. Takže bude potřeba zkušených, kvalitních a pečlivých pracov-
níků, řádově asi 50-55 osob. 

Jaké čekají pracovníky s ohledem na nová technická zařízení pod-
mínky?
S ohledem na investice je třeba se zamýšlet, jaké podmínky je možné 
nabídnout pracovníkům, jak tvořit mzdové podmínky, mzdovou struk-



25www.dobrany.cz |

Inzerce

turu. Máme mnoho motivačních příplatků, kvalifikačních příplatků. 
V posledních 2 letech byl růst mezd relativně nadprůměrný, a to i v roce 
2018, ale musíme pracovat s reálnými možnostmi, odpovídajícími vý-
robně-zpracovatelskému sektoru, jakým je keramický průmysl. 

Bude nebo je o místa v nové výrobě zájem?
Nová výroba, to jsou radosti i strasti, takže to záleží na povaze ka-
ždého jednotlivce. Radost přinese práce s novými zařízeními, kte-
rá jsou opravdu na nejvyšší technické úrovni. Na druhou stranu, 
bude třeba se s novým zařízením naučit pracovat.  A ne všichni 
jsou stavění na to, aby změna pro ně byla jednoduchá a příjemná. 
Nicméně, uvědomujeme si, že technická změna může znamenat 
i osobní obavu pracovníka z toho, zda svou práci zvládne. Firma 
by však měla svým zaměstnancům vytvořit zázemí. Vedoucí by se 
měli postarat o to, aby se lidé do nového prostředí začlenili. 

LASSELSBERGER, s.r.o.,  Adelova 2549/1,  320 00 Plzeň

Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá uchazeče na pozice:

REFERENT EXPEDICE
Náplní práce bude příjem výrobků na sklad, příprava podkladů pro skladníky, 

odbavení zásilek včetně potřebných dokladů apod. 
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Požadujeme:
• střední odborné vzdělání s maturitou 
• spolehlivost, zodpovědnost, organizační schopnosti, smysl pro pořádek
• řidičský průkaz skupiny B
• praxe ve skladovém hospodářství výhodu
• uživatelská znalost práce s PC, SAP výhodou

Nabízíme:
• zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci
• zázemí silné stabilní mezinárodní společnosti s řadou sociálních výhod
• odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat
•  práci ve dvousměnném provozu, příplatky za odpolední směnu nad rámec 

zákona
•  zaměstnanecké benefity v roční výši 12.900 Kč, závodní stravování a další 

výhody
• 5 týdnů dovolené
• přátelské prostředí, ochotu a chuť zapojit nové kolegy

SKLADNÍK EXPEDICE (dvousměnný provoz)
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Požadujeme:
• spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost
• zkušenost s obsluhou VZV výhodou 
• platný průkaz VZV výhodou

Nabízíme:
• zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci
• zázemí silné stabilní mezinárodní společnosti s řadou sociálních výhod
• odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat
•  práci ve dvousměnném provozu, příplatky za odpolední směnu nad rámec 

zákona
•  zaměstnanecké benefity v roční výši 12.900 Kč, závodní stravování a další 

výhody
• 5 týdnů dovolené

Nástup dle vzájemné dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zašlete svůj životopis a kontaktní údaje na 
adresu:           

LASSELSBERGER, s.r.o.
Jindřiška Vollerová
U Keramičky 448,  334 42 Chlumčany
nebo na e-mail: jindriska.vollerova@rako.cz

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech +420 378 022 750, 
+420 739 685 016. 

Více o nás na www.rako.cz

 LASSELSBERGER, s.r.o.,  Adelova 2549/1,  320 00 Plzeň, 

Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá nové zaměstnance na OBSLUHU KERAMICKÉ LINKY

jedná se zejména o profese:
OBSLUHA LISU, OBSLUHA GLAZOVACÍHO ZAŘÍZENÍ,

OBSLUHA PECE, OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Co vás čeká:
• práce v plně automatizovaném moderním provozu
• nepřetržitý provoz

Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít:
• vzdělání – vyučen nebo maturita
• spolehlivost, zodpovědnost

co vám můžeme nabídnout:
• zajímavou samostatnou a zodpovědnou práci
• zázemí silné stabilní mezinárodní společnosti s řadou sociálních výhod
• odpovídající finanční ohodnocení, 13. plat, příplatky nad rámec zákona
•  pracovní dobu 7,5 hodiny/den, 5 týdnů dovolené – tedy 1 týden nad 

rámec zákona
• možnost zvýšení kvalifikace
• kariérní postup
•  zaměstnanecké benefity v roční výši 12.900 Kč, závodní stravování přímo 

v závodě a další výhody

Nástup dle vzájemné dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, zastavte se na personálním oddělení přímo 
ve výrobním závodě v Chlumčanech, nebo zašlete svůj životopis a kontaktní 
údaje nebo adresu:
LASSELSBERGER, s.r.o.
Jindřiška Vollerová
U Keramičky 448,  334 42 Chlumčany
nebo na e-mail: jindriska.vollerova@rako.cz

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme na tel. číslech +420 378 022 750, 
+420 739 685 016. 

Více o nás na www.rako.cz
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    od 29.1.2018 na adrese: 
 

DOBŘANY, Nová 956 - BÝVALÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
    

   Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů. 

    Poznejte rozdíl...  

Vážení klienti,  
děkuji za Vaši stálou důvěru.  

Těším se na další spolupráci       
v roce 2018 v nových prostorech. 

Dana Rottová  
finanční poradce 

hypotéky, investice, pojištění 
tel.: 724 169 879 

 DW

Přijmeme prodavačku 
do prodejny KOVO–ELEKTRO

(Náměstí T.G.M., Dobřany).

Informace na prodejně 
nebo na tel. č. 604 620 368.

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech 
a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:
 
• PLÁNOVAČ VÝROBY
• PRACOVNÍK ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
• PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY
• OBSLUHA CNC STROJE
• MONTÁŽNÍ DĚLNÍK
• SOUSTRUŽNÍK

Nabízíme: 
- 5 týdnů dovolené (1 týden nad rámec zákona)
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- práce na HPP

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



TRIKY S TRPASLÍKY
3. 3. v 17:00  4. 3. v 15:00
USA/Kanada, animovaný, 89 min, přístupný, dabing, 

režie: Peter Lepeniotis

Chloe a její maminka se už zase stěhují. Tentokrát 

do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný gotický 

dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků. Chloe si 

začne všímat, že se v domě dějí divné věci.

Vstupné: 120 Kč

RUDÁ VOLAVKA
3. 3. ve 20:00
USA, thriller, 136 min, 15+, titulky, režie: F. Lawrence

Bývalá primabalerína Dominika Jegorovová (Jen-

nifer Lawrence) žije v Rusku a se svou matkou čelí 

bezútěšné a nejisté budoucnosti. Díky tomu se stá-

vá snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby 

a dostává se do jejího kurzu, v němž školí „volavky“.

Vstupné: 120 Kč

JÁ, TONYA
4. 3. v 18:00 
USA, komedie/drama/životopisný, 120 min, 15+,  

titulky, režie: Craig Gillespie

Černočerná komedie „Já, Tonya“ přináší divoký a stě-

ží uvěřitelný příběh. Tonya Harding patřila svého 

času mezi nejlepší krasobruslařky světa, všichni si ji 

ale budou navždy pamatovat ve spojení s šokujícím 

útokem na její soupeřku Nancy Kerrigan.

Vstupné: 110 Kč

LADY BIRD
8. 3. ve 20:00
USA, drama, 94 min, 12+, titulky, režie: Greta Gerwig

Neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, 

která zoufale hledá to, co všichni ostatní – kluka 

a smysl života. Christine (Saoirse Ronan) je osmnáct 

a má pocit, že ještě nic nezažila. Jako většina jejích 

vrstevníků se rozhodne svůj život radikálně změnit.

Vstupné: 110 Kč

TÁTOVA VOLHA
9. 3. ve 20:00 17. 3. ve 20:00
11. 3. v 18:00  24. 3. ve 20:00
ČR, komedie/drama, 90 min, přístup., režie: J. Vejdělek

Eva (Eliška Balzerová) nečekaně ovdověla. Ludvík se 

jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Te-

rezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě nemanželského 

syna. To alespoň naznačuje objevená dětská kresba. 

Eva je rozhodnutá nečekané odhalení ignorovat, ale 

Tereza se k přízraku nevlastního bratra upne. Spo-

lečně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem 

volha GAZ 21 po stopách jeho bývalých milenek.

Vstupné: 130 Kč

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
10. 3. v 17:00 17. 3. v 17:00
11. 3. v 15:00
Německo/Austrálie, animovaný, 85 min, přístupný, 

dabing, režie: Noel Cleary, Alexs Stadermann

Mája zjistí, že její úl se nesmí zúčastnit Velkých 

medových her. V rozporu s přáním královny se Mája 

rozhodne odjet do Buzztropolis a osobně se postavit 

před císařovnu. 

Vstupné: 110 Kč

WINCHESTER: SÍDLO DÉMONŮ
10. 3. ve 20:00
USA/Austrálie, horor, 99 min, 12+, titulky, režie:  

Michael Spierig, Peter Spierig

Věříte na duchy? Okna, za nimiž je zeď, dveře ote-

vírající se do prázdna, schodiště, co nikam nevedou. 

Sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmosféra i historie. 

Děsivý příběh se slavnou Helen Mirren v hlavní roli.

Vstupné: 120 Kč

FELICIÍ DO ČÍNY
15. 3. v 19:00
Cestopisná přednáška

Čtyři vysokoškoláci ve Škodě Felicii urazili téměř 

20 tisíc kilometrů a cestou projeli 19 zemí. Dostali 

se až na hranice Číny. Přijďte si poslechnout zážitky 

z této dobrodružné výpravy.

Vstupné dobrovolné

TOMB RAIDER
16. 3. ve 20:00  25. 3. v 18:00
USA, akční, 122 min, 12+, titulky, režie: Roar Uthaug

Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a zdědila obrovské 

obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic a zná-

mý dobrodruh, Lord Richard Croft (Dominic West), 

před lety zmizel. Když si přečte záhadný vzkaz, který 

jí otec zanechal, rozhodne se opustit Londýn. 

Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
18. 3. v 15:00
64 min, přístupný Vstupné: 50 Kč

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
18. 3. v 18:00  

Norsko, fantasy pohádka, 104 min, přístupný,  

dabing, režie: Mikkel Brænne Sandemose

Espen potkal v lese tvrdohlavou princeznu Kristin, 

která je právě na útěku. Kristin nevěří na báchorky 

o Králi trollů, který má zálusk na princezny. Bohužel 

brzy zjistí, že povídačky o trollech jsou pravdivé.

Vstupné: 120 Kč

DEJ MI SVÉ JMÉNO
22. 3. ve 20:00
USA/Itálie, romantický/drama, 132 min, 15+, titulky, 

režie: Luca Guadagnino

Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do 

své italské vily hosta, jejich syn z toho není nadše-

ný. Zpočátku se zdá, že toho s americkým 24letým 

studentem Oliverem nemají mnoho společného, když 

však spolu začnou trávit více času, začne mezi nimi 

vznikat něco mnohem hlubšího než je přátelství...

Vstupné: 120 Kč

PACIFIC RIM: POVSTÁNÍ 3D
23. 3. ve 20:00 
USA, akční sci-fi, 111 min, 12+, dabing, režie: Steven 

S. DeKnight

Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimo-

zemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle, 

byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď.

Vstupné: 150 Kč

KRÁLÍČEK PETR
24. 3. v 17:00 25. 3. v 15:00 
USA, animovaný/rodinný, 95 min, přístupný, dabing, 

režie: Will Gluck

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný živ-

ot spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel 

statku (Domhnall Gleeson) se však o svůj životní 

prostor dělit nemíní - a už vůbec ne se zvířaty.

Vstupné: 120 Kč

MÁŘÍ MAGDALÉNA
29. 3. ve 20:00 
Velká Británie, historický/drama, 130 min, 12+, titul-

ky, režie: Garth Davis

Mářině (Rooney Mara) povaze se příčila představa, 

že skončí v domluveném sňatku. Neviděla však pro 

sebe jinou perspektivu, dokud se v její vesnici neobje-

vili poutníci v čele s Ježíšem (Joaquin Phoenix).

Vstupné: 110 Kč

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ
30. 3. ve 20:00 1. 4. v 18:00 (3D)
USA, akční/sci-fi/thriller, 140 min, 12+, titulky/3D  

dabing, režie: Steven Spielberg

Je rok 2045 a  svět se ocitá na pokraji chaosu a kola-

psu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, světě virtuální 

reality, který vytvořil geniální a excentrický James 

Halliday (Mark Rylance).

Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

SHERLOCK KOUMES
31. 3. v 17:00 1. 4. v 15:00 
USA/Velká Británie, animovaný, 90 min, přístupný, 

dabing, režie: John Stevenson

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skuteč-

ně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádro-

vá ozdoba zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. 

Naštěstí se po okolí potuluje jistý detektiv Sherlock.

Vstupné: 120 Kč

OPERACE ENTEBBE
31. 3. ve 20:00 
USA/Velká Británie, krimi/thriller/drama, 106 min, 

12+, titulky, režie: José Padilha

Thriller inspirovaný událostmi z roku 1976 o únosu 

letadla na cestě z Tel Avivu do Paříže. Němečtí radi-

kálové Brigitte Kuhlman (Rosamund Pike) a Wilfred 

Bose (Daniel Brühl) přinutí letoun přistát v Entebbe 

v Ugandě. Požadují výkupné a propuštění palestin-

ských vězňů v Izraeli, jinak začnou zabíjet rukojmí.

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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Informační přehled

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
Třída 1. máje 1300
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
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
tel.: 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
tel.: 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
tel.: 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
tel.: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
středa 9:00 – 17:00
pátek 7:30 – 15:00

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

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

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová
tel.: 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.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 12:00
 12:00 – 14:00 pro objednané

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
tel.: 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, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý 13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956

tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí 8:00 – 15:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 18:00 na objednání
středa 8:00 – 11:00 na objednání

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující 
péči – pečovatelská služba
Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Jana Šatrová, Dis.
e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek 7:00 – 9:00 11:30 – 14:00
  17:00 – 19:00

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

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

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

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

Sběrný dvůr
tel.: 721 529 770
pondělí  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
tel.: 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
tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150      Záchranka: 155 
Policie: 158 Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
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