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

Kulturní kalendář

Zachráněné stromy

BŘEZEN
 14. 2.–15. 3. / Dobřanská galerie
Vzpomínkové kufříky – výstava
 7. 3. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů
 9. 3. / 20:00 / sál PN Dobřany
Maškarní bál pro dospělé
 10. 3. / 11:00 / Martinská stěna
Běh Martinskou stěnou
 16. 3. / 9:45 / jednací sál MKS Dobřany
Fotíme mobilem – workshop
 16. 3. / 13:00
2. karetní turnaj PRŠÍ
 16. 3. / 14:00
Maďarský den (N. Ormai)
 18.–27. 3. / knihovna ve výpůjční době
Burza knih
 21. 3. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů
 23. 3. / pořádá MKS Dobřany
Zájezd na muzikál Mefisto
 23. 3. / 20:00 / sál PN Dobřany
Jarní ples květin
 25. 3.–30. 4. / Dobřanská galerie
	Bez obalu aneb Já v plastu nenosím –
výstava
 30. 3. / 20:00 / Centrum Šlovice
Maškarní bál pro dospělé Šlovice
 31. 3. / Centrum Šlovice
Maškarní bál pro děti Šlovice

DUBEN

 12. 4. / 20:00 / Káčko
Saturnin – divadelní představení
 13. 4. / 9:00–11:00 / jednací sál MKS
Burza oblečení a potřeb pro děti
 13. 4. / 9:00–15:00 / náměstí T.G.M.
Velikonoční jarmark
 13. 4.
Krajský půlmaraton
 13. 4. / 14:00 / Káčko
Oslavy založení souboru Dobřanské
bábinky
 14. 4. / pořádá MKS Dobřany
Zájezd na muzikál Kvítek mandragory
 17. 4. / 17:00 / sál hasičské zbrojnice
Komunitní setkání – kulturní zařízení
 20. 4.
Rybářské závody pro dospělé
 21. 4.
Rybářské závody pro děti
 27. 4.
Sousedský Bleší trh
 30. 4.
Předvečer 1. máje se soutěžemi pro děti
 30. 4.
Čarodějné hry

KVĚTEN

 4. 5. / louka u fotbalového areálu a náměstí
Oslavy osvobození a konvoj
 18. 5. / kostel sv. Víta
Fashion Art Show
Výhled je průběžně doplňován.
Podněty na kultura@dobrany.cz
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O tom, jak prodlužovat život stromů ošetřením a systematickou péčí, jsme již psali v Dobřanských listech mnohokrát. Další zásadní
změnou ve prospěch zeleně je nový přístup
k projektování staveb, které v minulosti často
bezdůvodně upřednostňovaly kácení a novou
výsadbu. Pojďme se společně podívat do minulosti, abychom si připomněli, které stromy
byly pokáceny „zbytečně“ a které se naštěstí
podařilo rychlým jednáním zachránit.
Určitě si všichni pamatujete lipové stromořadí v bývalých kasárnách. Velmi pěkně
rostlé, dotvářející veřejný prostor kolem komunikace k domu s pečovatelskou službou
Harmonie. Pokáceno bylo jen proto, aby zde
developer mohl zahájit svoji činnost. S letitým
povolením ke kácení a uzavřenou plánovací
smlouvou už se nemohlo nic dělat. Podrobněji
jsme o tomto informovali v Dobřanských listech v článku „K čemu jsou dobré koncepce?“
v listopadu 2017.
Naštěstí se nám podařilo zachránit jiné
hodnotné stromy, které byly navrženy ke kácení a byly součástí poděděných projektových
dokumentací v různých stupních rozpracovanosti.
Na jaře 2015 bylo v plánu vyhlásit soutěž
na stavebně povolený projekt rozšíření parkovacích míst v Ústavní ulici. Tuto realizaci
jsme zastavili, znamenala by vykácení všech
lip od biotopu až k hřišti na pétanque. Už jen
pouhé zaštěrkování, které bylo provedeno

v kořenovém prostoru stromů v roce 2011
před areálem biotopu, mělo pro lípy fatální
důsledky a budou muset být pokáceny. Jsem
velice ráda, že se nám podařilo najít finanční
prostředky a alej jsme na sklonku roku mohli
nechat ošetřit.
Dalšími nešťastnicemi se měly stát lípy
v Lipové ulici naproti budově Policie ČR. Spojením správné technologie a osvěty majitelů
sousedících nemovitostí mohou při realizaci
opravy chodníku na stanovišti zůstat.
Pro zachování stromů v zahradě hasičské
zbrojnice jsme změnili celý projekt. Vzrostlé
stromy původně měly být nahrazeny rastrem
stromů ve zpevněných plochách. Životní prostor nových výsadeb by se omezil na několik
metrů čtverečních. V takovýchto podmínkách
by nikdy nemohly správně prosperovat.
Velká škoda měla být napáchána v tzv. třetím parku (po levé straně za odbočnou na
„starou Vysokou“). Ten měl zmizet pod novou
čtyřramennou okružní křižovatkou.
Zachránit se podařilo i vegetaci kolem dálniční odpočívky. Ta měla být nahrazena odolnými taxony, které zvládají zasolení. Nikdo si
již neuvědomil, že stanovištní podmínky jsou
natolik degradované, že ujmutí nové výsadby
je téměř nereálné.
Věřte, že současné vedení města se bude
nadále snažit o eliminování podobných projektů a kvalitní péči o zeleň.
Lenka Tomanová, místostarostka

Jelikož si dobře uvědomujeme cenu papíru, tisku a distribuce Dobřanských listů, nemíníme
nadále zveřejňovat naše odpovědi na opoziční články touto cestou. Výjimkou budou jen konkrétní podněty a otázky, které by mohly zaujmout širší veřejnost. Reagovat budeme pouze na
webu a facebooku Aktivní Dobřany a na naší nástěnce v Lidické ulici.
Děkujeme za pochopení.
Martin Sobotka, Aktivní Dobřany
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Pořád se vyrovnáváme s hříchy minulosti

Máme za sebou další kus poctivé práce pro
naše stromy. Měsíc únor s sebou přinesl vhodné podmínky pro cyklické ošetření stromů.
Novou fazónu dostaly lípy a jasany v ulicích
Lipová, Široká a Studniční.
O stromy v těchto ulicích bylo v minulosti
nevhodně pečováno. Z prostorových důvodů
zde byly provedeny hlavové řezy, které, pravděpodobně z neznalosti, nebyly pravidelně
obnovovány. Sekundární výhony přerostly,
v korunách se objevily infekce a hniloby. Rozbalení těchto nestabilních dárečků zůstalo
tedy na nás. Koruny stromů byly před dvěma
lety odborně ošetřeny a první interval cyklického odstranění výmladků byl určen na
2 roky. Tento zákrok se bude opakovat pravi-

delně, aby nedošlo k dalšímu zanedbání péče.
Stromy tak na svých stanovištích zůstanou co
nejdéle a my si budeme moci užívat všechny
služby, které nám ve městě zajišťují.
Péče o městské stromy není věcí jednoduchou, obzvlášť když stav městské zeleně je silně zanedbán. Inventarizace dřevin, která byla
provedena v roce 2016, byla prvním impulzem, prvním vztyčeným prstem. Přinesla nám
komplexní přehled o tom, jak si stromy v našem městě vedou. To, že zeleň byla až donedávna jen na chvostu zájmu, je nevyvratitelné.
Ale nebojte, blýská se na lepší časy.
Starání se však s sebou nese i spoustu nepopulárních zákroků. Pojďme se společně
podívat na Pančavu. Domnívám se, že všichni dobře víme, jakým způsobem byla zeleň
v sídlišti založena. Pelmel taxonů zasazených
lesnickým způsobem, naprosto nevhodné výsadbové spony, absence odstraňování výplňových dřevin, nulová výchova. A situace dnes?
Nevhodné prostorové uspořádání, přeštíhlené koruny, defekty větvení, vzájemná konkurence dřevin. Všechny tyto aspekty mohou
zapříčinit selhání stromu, jak je vidět na přiložené fotografii. Jedná se o obrázek z městského lesa, kam každý vstupuje na vlastní nebezpečí, ve městě, v sídlišti, u dětského hřiště
tato situace nesmí nastat. Široká veřejnost
vidí zelený strom, odborník vidí všechna pro
a proti a ten jediný dokáže posoudit, zda je
strom bezpečný, perspektivní, na stanovišti
udržitelný.
Ing. Milena Vladyková, městská zahradnice

Zákaz tranzitu se zpřesní
U každého rozumného opatření se najde vykuk, který ho začne obcházet. Bezpečnostní komise
vyhodnocovala možnosti, kterými se někteří řidiči kamionů naučili projíždět městem, aniž by
mohli dostat pokutu. Konkrétně jde o krajně nelogickou variantu, kdy řidič vyjede z keramičky
v Chlumčanech starou cestou podél psychiatrické nemocnice, dojede Lipovou ulicí na křižovatku
s třídou 1. máje a odbočí vpravo. Zdánlivě nelogické jednání je zjevně motivováno snahou napojit
se na I/27 snadnějším způsobem, než který umožňuje hradčanská křižovatka. Nově bude řidič
upozorněný na zákaz tranzitu již na kruhovém objezdu Lipová x Přeštická, tudíž bude smět legálně dojet jen zpět do Chlumčan.
Lenka Tomanová, místostarostka

Prodej dřeva
Město Dobřany oznamuje, že pro občany zahájilo příležitostný prodej dřeva (většinou jehličnatého). Klády v délce 2 metry se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena
na 500 Kč bez DPH za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte lesního města Dobřany
p. Petra Čabradu, tel. 730 152 451, e-mail: cabrada@dobrany.cz. Bližší informace najdete na
webových stránkách v sekci „Lesy“.
Lenka Tomanová, místostarostka

Dobřany
GLOBÁLNÍ  DOTAČNÍ TITUL
MĚSTA DOBŘANY
na rok 2019
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy
a sportu, cestovního ruchu a turistiky,
vzdělávání, environmentální osvěty,
výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání
drog a kriminality za účelem obohacení kulturního a společenského života
ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd, budování
a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních
subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města
Dobřany na rok 2019 je dnem 04. 02. 2019
vyhlášena

VÝZVA č. 2
k podávání žádostí o dotace
na jednorázové projekty
v roce 2019

Žádosti na předepsaném formuláři
spolu s požadovanými přílohami
bude možné podávat v termínu
od 11. do 22. 03. 2019 do 13:00 hodin
do podatelny Městského úřadu
Dobřany, náměstí T. G. M. 1.
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu
č. 2 s podrobnými informacemi a formulář
žádosti spolu s přílohami, je možno získat
od 04. 02. 2019 na internetových stránkách
města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na liště
vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853,
e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa
dotací je rovněž konzultačním místem,
schůzku pro konzultaci je nutné předem
domluvit.
		
Bc. Martin Sobotka
		
starosta města Dobřany

www.dobrany.cz
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Slíbená opatření
v č. p. 1010

V lednu po konzultaci s paní Adamcovou
z MC Budulínek došlo k instalaci dvou elektrických topných zařízení s ventilátorem, která zlepšila teplotní klima na chodbě a hlavně
v prostorách šatny, kde se děti převlékají. Druhým krokem byla montáž vertikálních lamel,
zamezujících únik tepla, do zádveří chodby.
Poslední krokem bude výměna vchodových
dveří a okna v šatně. Doufám, že tato opatření
spolu s dobře nastaveným topným systémem
zvýší komfort užívaných prostor.
Michal Pokorný
vedoucí Technických služeb

Krátce

(tom) Sněhová nadílka udělala koníkům
radost, od neustálého spásání je neodradila a dle veterinárního lékaře se těší plnému
zdraví.
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Majetek TJ přechází na město

Městské zastupitelstvo schválilo
přijetí daru, který spočívá v převodu vlastnických práv ke zbývajícím nemovitostem ve vlastnictví
jednoty. Jde o krok, který má ulevit
největšímu dobřanskému spolku
od stále náročnější správy, údržby
a obnovy budov a sportovišť. Vedení města tak chce podpořit klasický nekomerční sport pro širokou veřejnost.
Martin Sobotka, starosta

Senioři mají možnost
vyjádřit se k fungování
pečovatelské služby
Na sklonku minulého roku se konalo pravidelné setkání se seniory, které je určeno
k tomu, aby mohli vznést své požadavky
bytového charakteru a případně se vyjádřit
ke kvalitě pečovatelských služeb. Zatímco
minulá léta to vždy končilo sérií úkolů na
bytového technika, letos se debata stočila
k některým pečovatelským úkonům. Z diskuze vyplynula potřeba anonymního dotazníku, ve kterém by uživatelé vyjádřili
otevřeně své názory. Důraz je kladen i na
to, aby si senioři sami řekli o zavedení služeb, které jim chybí. K vyplnění se konala
v únoru setkání v DPS Harmonie i Loudů,
zatím je možno ještě zpracovat dotazník
individuálně. Po jejich vyhodnocení vedení
města projedná s poskytovatelem případné
změny.
Martin Sobotka, starosta

Pečovatelky služby Jubilata pro osoby potřebující péči klienti a rodinní příslušníci již nepřehlédnou. Od ledna mají totiž pracovnice
Jubilaty krásné nové modré vesty v barvách
služby. Děkujeme městu Dobřany za finanční
podporu na jejich nákup.
Jana Šatrová, koordinátorka služby

Zprávy z radnice

Krátce
(jar) Většině studentů Univerzity 3. věku se
podařilo  získat zápočet, a proto se jich hodně
sešlo i na zahájení druhého semestru. Součástí jejich studia bylo i sepsání semestrálních
prací, z nichž některé udivily vysokou kvalitou. Dle názoru zaměstnanců univerzity by
některé stály za otištění.

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  
činí 500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019  (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní   
platbou  převodem na účty Města Dobřany:
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
2) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí  500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019  (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní  
platbou  převodem na účty Města Dobřany:
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(majitele nemovitosti)
3) P
 oplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí  200 Kč, ze psa chovaného
v ostatních obytných domech 800 Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, který je jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou  převodem na účty Města Dobřany:
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)

(sob) Další z pravidelných setkání s občany Vodního Újezda se neslo především ve
znamení posuzování připravených projektů
města. Jmenovitě o prodloužení chodníku,
výstavbu veřejného vodovodu a úpravu návsi
a nábřeží. Atmosféra byla dělná a přátelská,
jako tomu poslední dobou na těchto setkáních bývá.

(sob) Vedení města se sešlo s vlastníky
a manažery průmyslových podniků, které se
zapojily do systému 15krát metr, kdy dobrovolně přispívají městu 15 korun za metr
zastavěné plochy každý rok. Smlouvy jsou
desetileté a letos běží druhým rokem. Podnikatelé projevili zájem o seznam aktivit, které
by mohli podpořit a navázat s nimi dlouhodobé partnerství. Akce se konala v novém
konferenčním sále fary, který na lidi z firem
příjemně zapůsobil.

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

www.dobrany.cz
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Proč někteří pejskaři nesbírají?
Tuto otázku si vždy položím, když roztaje
sníh a ladovskou idylku vystřídá nehezká realita veřejných prostranství. Ano, řeč je o těch
méně slušných a zodpovědných majitelích
psích miláčků, kteří jaksi zapomínají na své
povinnosti. Snad ten pocit, že sníh vše nadobro ukryje a není třeba po svém pejskovi
uklízet? Nebo je skutečně tak málo míst, kam
mohou odhodit to, co by měli? Jedno je však
jisté. Pes si po sobě sám uklidit nezvládne a je
to pouze na jeho majiteli!
Po celém městě je vytvořena určitá síť odpadkových košů, z nichž některé jsou doplněny ještě o zásobníky pro pytlíky na psí exkrementy. Smyslné rozmístění probíhalo i na
základě tipů pejskařů, a to s ohledem na oblíbenost některých vycházkových tras. Snahou
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bylo to, aby vzdálenost mezi koši nebyla větší
než cca 250 metrů. Většinou je však tato vzdálenost menší, což je patrné z přiložené mapy.
Občas dostaneme podnět na doplnění košů,
ale věřte, že není moc spoluobčanů, kteří touží
po tom, aby se před jejich domem vyjímal odpadkový koš pro potřeby druhých. Mnohdy je
těžké jednomu vyhovět a druhému neublížit.  
Jelikož dochází každoročně k nárůstu spotřeby pytlíků na psí exkrementy, věřím ve
zlepšení i v této problémové oblasti. Jen za rok
2018 bylo v Dobřanech spotřebováno 66 tisíc
pytlíků, což je o 10 % více než v roce 2017. Vývoz odpadkových košů a doplňování pytlíků do
zásobníků probíhá dvakrát do týdne, a to vždy
v úterý a pátek. Tato služba pejskařům není
úplně zadarmo, proto bude sílit snaha města

zapojit do seznamu plátců poplatků i ty, kteří
si jaksi zapomněli svého pejska přihlásit. Velkým příslibem zlepšení evidence psů a tím pádem snazší odhalení neplatičů poplatků za psa
je novela veterinárního zákona, kterým bude
od roku 2020 zavedeno povinné čipování.
Není přeci správné, aby ti poctiví dopláceli na
ty méně poctivé. Další velkou výhodou řádné
evidence bude fakt, že při odchytu zaběhnutého pejska dokážeme rychle zjistit majitele.
Pevně věřím, že čas a novela veterinárního
zákona napraví i ty, kteří momentálně z nějakého, mně neznámého důvodu nesbírají nebo
neevidují. Přece nikdo neví, do čeho kdy šlápne, nebo bude potřebovat odchytit svého zatoulaného psa.
Michal Pokorný, vedoucí Technických služeb

Zprávy z radnice

Třiďme, má to smysl
Při většině činností produkujeme odpady,
s nimiž je třeba dále správně nakládat. Informace, podle kterých byste se měli při třídění
odpadu řídit, naleznete přímo na barevných
sběrných nádobách v podobě nálepek, které
ukazují, co do nich patří a co ne. V Dobřanech,
Šlovicích a Vodním Újezdě naleznou občané
stanoviště kontejnerů na třídění plastu, papíru, bílého a barevného skla. Občané mají
samozřejmě možnost odvážet tříděný odpad
i do sběrného dvora v Dobřanech. Víme, že
převážná většina obyvatel našeho města odpad bez problému třídí, a jsme za to velmi
rádi. Ale jsou obaly, u nichž si někdy nejsme

stoprocentně jisti, proto tento článek neberte jako poučování, ale jako pomůcku při třídění.
Loňský rok se naše město zapojilo do pilotního provozu ohledně třídění. Zástupci města ve spolupráci se svozovou firmou vybrali
v Dobřanech oblast Za Stodolami a Vodní
Újezd, aby zjistili, jak občanům tento systém
bude vyhovovat. MŠ Stromořadí a Městská
knihovna Dobřany stále vydávají občanům
vybrané lokality modré a žluté pytle a občané Vodního Újezdu mohou třídit do sběrných
nádob, které jsou k vyzvednutí ve sběrném
dvoře nebo po domluvě s panem Hojdou.

Na začátku února letošního roku jsme se
začali zabývat i lokalitou U Kotynky. Jelikož
postupně v této oblasti přibývají nové rodiny,
rozhodli jsme se oslovit je prostřednictvím letáčku (dostali ti, kdo měli schránku), jaký by
jim vyhovoval způsob třídění (zapojení do pilotního provozu nebo přidání kontejneru na
tříděný odpad). Těší nás, že obyvatelům není
lhostejný způsob, jakým nakládají s odpady,
a že prostřednictvím emailu nám sdělují své
názory. Po 15. březnu je vyhodnotíme a budeme se snažit vyjít všem co nejvíce vstříc.
Martina Jacková
referent pro oblast ŽP, stavební odbor

PLAST

PAPÍR

SKLO

Plast patří do žlutého kontejneru.
V průměrné české popelnici zabírají nejvíc
místa ze všech odpadů, proto je nejenom
důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či
zmačkání před vyhozením.

Papír patří do modrého kontejneru. Ze
všech tříděných odpadů právě papíru
vyprodukuje průměrná česká domácnost za
rok hmotnostně nejvíc.

Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého
kontejneru. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým
vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.

Do žlutých kontejnerů patří:
• PET lahve, plastové lahve od mléka
a mléčných nápojů
• kelímky (od jogurtů, pomazánek,
ale i krémů)
• obaly od šamponů, sprchových gelů,
tekutých mýdel
• igelitové tašky, mikrotenové a jiné sáčky
• potravinové fólie (ne celofán)
• plastové obaly od různého zboží
(drogistického i potravinářského)
• polystyren bílý (obalový) i tmavý
(plastové nádobí, kelímky…)
• plastové květináče
• textilie ze 100%  polyesteru
• obaly od CD, DVD, VHS
(včetně samotných nosičů)

Do žlutých kontejnerů nepatří:
• molitan, guma, lino, plastové trubky
• PVC (např. novodur)
• pneumaticky, těsnění, žvýkačky
• vícevrstvé obaly (např. nápojové kartony
pokud to není přímo uvedeno na
kontejneru)
• koberce, předložky
• mastné obaly se zbytky potravin nebo
čisticích přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek.

Do modrých kontejnerů patří:
• noviny a časopisy
• sešity, bloky, deníčky, diáře apod.
(není třeba odstraňovat kovové spony)
• paperbacky, brožurky, knihy
(bez tvrdých obalů)
• katalogy, telefonní seznamy
• kancelářský papír (i ze skartovaček)
• krabice, kartony, lepenky, balicí papír
(krabice by měly být sešlápnuté nebo
rozložené)
• nepotřebné účtenky, složenky apod.
(části obsahující citlivé údaje je vhodné
roztrhat, aby nemohly být zneužity)
• dopisy, pohlednice, obálky (není třeba
odstraňovat plastová okénka)
• různé papírové obaly s recyklačním
symbolem a kódem PAP, 20, 21 nebo 22

Do modrých kontejnerů nepatří:
• pauzovací papír, spodní strany samolepek,
kopíráky, termopapír (účtenky)
• papír s povrchovou úpravou (křídový,
parciální laky)
• papír nebo tapety zašpiněné od barev,
lepidel, krve, mastnoty
• zalaminovaný papír
• použitý toaletní papír, papírové
kapesníčky, plata od vajec bez recyklační
značky (ale lze je kompostovat)
• mokré nebo vlhké papírové utěrky,
hygienické vložky, dětské pleny
• většina nápojových kartonů

Do bílých kontejnerů patří:
• POUZE bílé sklo, tedy čiré lahve, sklenice
a nádoby z domácnosti (ale ne varné sklo)
Do zelených kontejnerů patří:
• tabulové sklo, sklenice
• nevratné lahve z barevného skla
(od piva, vína, limonád)
• obaly s recyklačním symbolem a kódem
GL, 70, 71 nebo 72
• skleněné obaly od léků

Do bílých a zelených kontejnerů nepatří:
• zrcadla, plexisklo, autosklo, drátované
sklo, zlacená a pokovená skla
• varné a laboratorní sklo
• keramika, porcelán, sklokeramika
• žárovky, zářivky, výbojky
• obrazovky televizorů, různé displeje

www.dobrany.cz
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Jak to vidí opozice

Lze zastavit masivní kácení stromů ve městě?
Náš spolek se sešel se zástupci města - starostou M. Sobotkou, místostarostkou L. Tomanovou a městskou zahradnicí M. Vladykovou. Ani
naší pozornosti totiž neuniklo masivní tečkování a následné kácení stromů, ke kterému se v posledních měsících město uchýlilo. I od vás,
spoluobčanů, jsme zaznamenali řadu dotazů, rozhořčených reakcí apod. Rozhodli jsme se proto zjistit, jak to se zelení ve městě je a bude.
Téměř před dvěma lety si město nechalo
vypracovat Studii sídelní zeleně. Ta vymezila
problematická místa a zároveň uvedla tipy na
lokality, které se mohou stát "zelenou oázou".
Následně byla najata městská zahradnice,
která měla mimo jiné opatřit každý strom ve
městě tzv. pasem - dokladem, který vypovídá o stavu stromu. Nejvíce problematickým
kusům pak měla zajistit péči, popř. jejich odstranění. Ale proč se kácí až teď? Proč tak
masivně? A proč i takové stromy, které nejsou očividně zdraví ohrožující? Nejen tyto
otázky jsme i za vás položili zástupcům města.
Bylo nám řečeno, že zpracování tzv. pasů
zabralo hodně času. Dále se prý řešila povolení ke kácení pro některé stromy. Pořád nám
ale nebylo jasné, proč se kácí všechny (s povolením i bez) až nyní. Přímou odpověď jsme
nedostali, ale mezi řádky se dala vyčíst. Podzimní volby. Kdo by se chtěl pouštět do této
činnosti, která vzbudí vlnu rozhořčení, před
volbami?!
Naší prioritou ale bylo dozvědět se, proč je
stromů ke kácení tolik! Odpovědí bylo hned
několik. Kořeny ničí inženýrské sítě, některé
stromy hrozí pádem, další se do města nehodí. Jako laikové můžeme jen těžko odhadnout,

jaké z těch s oranžovou tečkou jsou skutečně
problematické a které se jen "nehodí"...
Zajímalo nás také, jak funguje výsadba nových stromů. Každý, u kterého se žádá o povolení k pokácení, je prý ohodnocen a je vyčísleno,
kolik a jakých stromků se za něj musí náhradou
vysadit. Určeno je i, jak dlouho mají trvat pokusy o výsadbu (pokud selžou např. kvůli suchu)
a další péče. V Dobřanech je ale problém, kam
s náhradními stromy. Kvůli sítím se nové na původní místa po poražených mnohdy již nevysadí a dalších možností moc není. Ve hře je výsadba např. kolem plánované cyklostezky. To lidem
v sídlišti ale příliš chládku a stínu nezajistí.
Zeptali jsme se také, proč se kácení nezpomalí, když je vidět, že se nová výsadba kvůli
suchu nedaří. Odpovědí bylo, že povolení jsou
již vyřízená, takže toto kácení, při kterém
padne celkem více než sto stromů, bude dokončeno. V budoucnu budou prý poráženy
již řádově jen jednotky kusů. Vedení města se
prý také ponaučilo z loňského sucha a nakoupilo 40 kusů zavlažovacích vaků.
A jak město zajistí více zeleně v sídlišti, kam
se kvůli sítím mnoho stromů nevrátí? Odpověď nebyla v podstatě žádná. Na náš návrh
vysadit alespoň keře reagovali zástupci města

takto: S nákupem se zatím nepočítalo, tudíž
nejsou nyní v rozpočtu. Navíc všechny stávající dosud obhospodařovala městská zahradnice a dva pomocníci. Na větší množství by prý
již nestačili. Zástupci města tedy navrhli, že
by keře pořídili, pokud by se našli lidé ochotní
stříhat dodaným nářadím ty ve svém okolí.
Pokud je vám tedy z úbytku zeleně smutno
jako nám, pojďme do toho. Chtějme keře a postarejme se o ně... Keře nevadí sítím, nejsou
zdraví ohrožující, do sídliště patří a hlavně
nám zajistí alespoň trochu té zeleně, ptactvu
poskytnou útočiště a sídliště nebude jen vyprahlou pouští s obrovskými parkovišti.
Pokud máte zájem o výsadbu keřů u vašeho domu, prosím, napište nám na otevrene@
dobrany.eu vaše jméno a kontaktní údaje
(e-mail nebo tel. číslo), adresu domu, u kterého byste chtěli keře, a jména osob, které se
o ně budou starat. Seznam zájemců následně
předáme starostovi. Věříme, že vedení města
vaši aktivitu ocení rychlým zajištěním potřebných keřů i nářadí.
Děkujeme, že vám není jedno, jak se tu
žije vám, vašim dětem, rodičům, sousedům...
i nám. Vážíme si toho.
Vaše Otevřené město Dobřany

O Římě a betonové krávě
Vážení spoluobčané, musím se vám k něčemu veřejně přiznat, zapálil jsem Řím. Šel jsem
vám tuhle venčit psa a hlavou se mi honilo, co
vše jsem stačil provést za pár týdnů ve funkci (opozičního) zastupitele. Poštvat spolky,
odradit kupce od koupě pozemků v podnikatelském inkubátoru, nepřát výstavbě krásné
továrničky na plachetnice, prosazovat místního developera do rozvojové komise a další
nemravnosti. Tak mi to prostě nedalo a škrtl
jsem si. Tím se omlouvám císaři Neronovi
i křesťanům, jste nevinní.
Otázkou je, co poštvává spolky, jestli netransparentní přerozdělování veřejných peněz, či snaha o nastavení spravedlivého klíče
pro rozdělování. Snažíme se nyní usilovně pracovat na novém klíči pro rozdělování dotací jednoduchém, transparentním, spravedlivém.
Podnikatelé odstoupili od smluv pro jejich
absurdní nastavení, ne pro naši snahu poukázat na nekorektnosti při rozdělování těch pozemků. Věci se ujal kontrolní výbor a výsledky
budeme mít brzo k dispozici. Stran komisí to
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vidím stále stejně - upřímně se snažíme do
jednotlivých orgánů dosazovat odborníky.
Do komise pro rozvoj města máme dosadit
koho? Učitelku Marušku, astronoma Láďu či
zvěrolékaře Pepu? My se rozhodli dosadit tam
člověka, který se na rozvoji města dlouhé roky
aktivně podílí a zůstává za ním kus poctivé
práce. Argument střetu zájmu je lichý, komise
je pouze poradní orgán, který nota bene stejně
rada města nově mnohdy nevyslyší (to byl dříve vzácný jev, nyní běžná věc). Na každou robotu „třeba specialistu“, jinak to končí smutně
- příběhy typu, že prezidenta dělá zámečník, či
starostu někdo, kdo neumí vůbec nic.
Lidé se mě na věci města ptají, jsem za to
rád. Několik dotazů se týkalo výstavby hokejbalové haly. Konkrétně otázka zněla: „Proboha
proč jste postavili tuto betonovou krávu pro
pár kluků a nepostavili jste multifunkční halu
pro půlku Dobřan?“ Odpovídám, že nevím, nebyl jsem u toho. Hokejbal má v Dobřanech bohatou tradici, dělá městu pozitivní reklamu.
Nicméně pořád je to sport vedlejšího proudu.

Co by se stalo, kdyby se mu toliko nedařilo?
Kdyby tolik netáhl a děti by se více zajímaly
o jiné sporty? Přemýšlel o tomto někdo, když
vznikala zakázka za nemálo desítek milionů?
S hokejbalem jsem objel celou republiku, ale v
hale se střechou jsem jaktěživ nehrál. I mistři
republiky mají betonové plácky s mantinelem
(krom Plzně), neb na to jednoduše nemají
peníze. Přejme hokejbalu tedy vždy kvalitní hráčskou základnu, jinak nám zbydou oči
pro pláč a (pak už to tak lze nazvat) betonová
kráva. Čili kdybych osobně byl u rozhodování
tohoto projektu, podpořil bych multifunkční
sportovně-kulturní středisko, to zde dle názoru mnoha lidí Dobřanům chybí. Ale po bitvě je
každý generálem, že?
Naše sdružení dostalo možnost zúčastnit se
výročí Restartu, kde se pomáhalo nemocnému chlapci. Děkujeme Lucii Preisové za velmi
povedenou akci a možnost pomoci. Pomáhat
se náš spolek bude snažit i dalším potřebným.
Víte-li o někom, neváhejte se na nás obrátit.
Martin Straka, Za ještě lepší Dobřany

Rozhovor
Na titulní stránce loňského únorového vydání Dobřanských listů jsme vám představili početnou rodinu Jiřího Kohouta a Michaely Malátové a nyní, s odstupem jednoho roku, se k nim a jejich slečnám prostřednictvím rozhovoru vracíme.
V prosinci 2017 přibyla do vaší rodiny
velká radost a starost zároveň. S měsíčním
předstihem se narodila vaše tři děvčátka -  
Ella, Emma a Anna. Vzpomenete si na onoho 20. prosince?
Určitě, na ten den se nedá zapomenout. Moc
jsem se těšila, až budou děvčata venku. Nosit
tak „velký náklad“ bylo hodně obtížné. Po půl
deváté mě odvezli na operační sál, byla jsem
pod celkovou narkózou, takže průběh porodu
si nepamatuju. S porodníkem jsme se dohodli,
jak se která holčička bude jmenovat a v jakém
budou pořadí. Narodily se během 3 minut.
Poté následovalo více jak 24 hodin, kdy jsem
děti neviděla. Od přítele jsem věděla, že jsou
v pořádku. Mně se celou dobu honilo v hlavě:
„Co bude dál? Jestli to opravdu zvládnu.“
Trojčata se nerodí často a je to
velká událost... Kolem vaší rodiny
se v prvních týdnech života holčiček točila média a našlo se i několik
dárců. Utichlo to rychle, nebo jste
stále s někým v kontaktu?
Byl to opravdový kolotoč. Rozruch
okolo celostátních médií utichl velmi rychle. Objevilo se pár dárců, ale
většinou to byla jednorázová pomoc,
za kterou jsem ovšem velice vděčná.
Média mě kontaktovala opět po roce,
aby zjistila, jak se máme a jak holčičky
rostou.
Tady v Dobřanech mě lidé poznávají i díky Dobřanským listům. Občas se dáme
do řeči a mnozí se hodně diví, když zjišťují, že
krom jednorázové pomoci od dárců máme nárok pouze na rodičovský příspěvek.
Setkala jsem se i s názorem, že jsem se přistěhovala do Dobřan a využívám zdejší výhody.
Chtěla bych jen poznamenat, že v Dobřanech
žiju od svého narození. A jsem ráda, že mi město Dobřany pomohlo, ať už finančním darem
po narození trojčat, a i parkovacím místem,
které nám velmi usnadňuje cestování s dětmi.
První měsíce s miminkem jsou hlavně
o plenkách, krmení a procházkách. U vás
musíme vše násobit třikrát. Jaký byl první
rok?
Čtyřnásobně náročný (smích). Bez pomoci
mojí mami, která zajišťuje zázemí, vaří, zvládne pohlídat všechny děti, bychom to těžko
zvládali. V prvních měsících nám byla nabídnuta charitou i pečovatelka, zatím jsme tuto
službu nevyužili. Hlavně z toho důvodu, že pečovatelka by pečovala pouze o domácnost, ale
nemohu ji využít pro hlídání děti, což by pro

mě bylo daleko přijatelnější. Úklid domácnosti
je pro mě jedna z věcí, při které si dokážu odpočinout.

V jednom rozhovoru, který jste po narození děvčátek poskytla, jsem se dočetla
o povahových vlastnostech, které jste u novorozeňat pozorovala. Jak moc nebo málo
se Elinka, Emička a Anička změnily?
Nijak zvlášť se nezměnily. Elinka byla už
v porodnici hodně přemýšlivá. Prostě jí trvalo
hodně dlouhou dobu rozhodnout se, jestli si to
mlíko vypije hned, nebo až za chvíli. Teď nad
vším rozjímá úplně stejně. Emma byla takový
tahoun, musela být vždy první, jinak bylo zle.
Také jí to zůstalo. Anička byla vždy takové miloučké sluníčko, usmívá se pořád stejně, jen jí
z očiček začínají vykukovat čertíci.

Péče o děti a domácnost bývá někdy náročná i pro rodiče jednoho potomka. Můžete, prosím, čtenářům DL říct, jak vypadá
váš běžný den s trojčátky a jejich starším
bratrem Matýskem?
Mám štěstí, že jsou holčičky zlaté a hodně
trpělivé. Díky tomu toho zvládnu přes den docela hodně. Ráno vstáváme kolem 7. hodiny,
vypravíme Matýska do školky. Odvádí ho tatínek nebo dědeček. Po 8. hodině se budí holky,
dostanou své první mlíčko, poté je obléknu,
jdeme si společně hrát. Pak následuje svačinka a kolem 10. hodiny jdou spát. Já pak vařím,
poklidím, dám prát oblečení, vyluxuju. Kolem
12. hodiny se děvčata budí. Nakrmím je, opět
si hrajeme, svačinka a kolem 15. hodiny vyrážíme pro Matýska do školky a na procházku.
Vracíme se po 17. hodině. Matěj si hraje buď
sám v pokojíčku, nebo s holkami, já připravuju večeři. Holky se nají, po 18. hodině se jdou
koupat, mlíčko a spát. Pak přichází řada na
Matěje, vykoupat, navečeřet, ještě popovídat
a spát. Pak zase poklidíme, abychom si měli
kam sednout k televizi. Mam štěstí, že holčičky

od 5. měsíce spí celou noc, takže si i odpočinu. Během dne mi pomáhá přítel nebo mami,
přítel pracuje na směny. Snažím se co nejvíce
zvládat sama, ale někdy je to hodně náročné.  

Téměř každý den vás můžeme potkat
někde na procházce... Kolik času zabrala
příprava na vycházku v prvních měsících
a jaké je to nyní, když se z miminek stala
batolata?
Ono má každé období něco, snažím se oblečení dětí příliš nekomplikovat. Takže s přebalením a oblečením jsem s holkami venku
tak za 15 minut, když je doma i Matýsek, je to
o 5 minut delší.
Anička s Emičkou jsou jednovaječná
dvojčata a jsou si velmi podobné... Ptát se
rodičů, zda je rozeznají, je hloupost,
ale jak jsou na tom třeba prarodiče
nebo další příbuzní?
Hloupost to moc není (smích). Musím se přiznat, že kdyby holčičky neměly jinou barvu náušnic, tak mam
problém rozeznat je i já. Jsou si opravdu hodně podobné, a když nesedí přímo vedle sebe, tak je těžké najít ty nepatrné rozdíly, které mezi sebou mají.
Okolí to má podobně.

A co Matýsek, rozená je od sebe?
Matěj pozná určitě Elinku, a u těch
dvou se občas trefí. Ale snaží se.
Děvčata reagují na jména.
Máte velkou rodinu, která potřebuje vaši
péči a pozornost. Jak a kdy relaxujete? Jak
byste strávila volný víkend?
Jak už jsem řekla, psychicky si odpočinu
při úklidu. Ale i to je občas oříšek, protože na
pořádný úklid, potřebuju pohlídat děti. Hodně mi pomůže, když si mohu vyjet občas bez
dětí, třeba na nákup. Volný víkend je pro mě
zážitek, který jsem na hodně dlouhou dobu
vyškrtla ze svého programu. Ale až jednou přijde, tak ho určitě prospím (smích).

Chtěla byste závěrem něco dodat?
Ano, chci moc poděkovat mojí mami, že
se snaží nám pomáhat, i když už je to pro ni
hodně fyzicky náročné, dále mému otčímovi
za to, že nám pomohl s bydlením, a také všem
sousedům, za jejich trpělivost, protože u nás je
občas opravdu rušno.
Děkuji za rozhovor a přeji vám i celé rodině
hodně sil a pohody. Jaroslava Umnerová
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Téma měsíce: Proměna autoparku
(red) V současné době dochází ke zvýšené stavební činnosti v bývalých kasárnách, v areálu, který sloužil jako autopark. V těchto dnech probíhá
napojení lokality na inženýrské sítě a přilehlé místní komunikace. Celá lokalita je v rukou soukromého investora, který zde dle vydaných povolení
plánuje výstavbu 30 rodinných domů a 5 třípodlažních viladomů.
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Paměť domova / Kultura

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 11.

(V předchozím díle navazuje pan Zymák opět na změnu orientace československého průmyslu po vzniku RVHP a všímá si i tzv. staveb socialismu v 50. letech.)
Ale měl bych se asi vrátit ke své osobě. Když
jsem začátkem roku 1951 byl na zdravotní
prohlídce, mé paní doktorce Petříkové se můj
zdravotní stav nezdál a pozvala mne ještě na
plicní kliniku do Kateřinské ulice. A tam jsem
se na hloubkovém rentgenu dozvěděl ortel,
který ovlivnil bez nadsázky celý můj další život.
Skončil jsem u prof. Jedličky, známé osobnosti
pro choroby plicní, který přednášel na lékařské fakultě. Rentgenový výsledek zněl, že mám
v pravém plicním hrotu infiltrát TBC. Všechno
se to na mne najednou zřítilo.
Znal jsem samozřejmě osud Jiřího Wolkera i
s jeho epitafem a básníka Karla Hlaváčka, oba
zemřeli na TBC ve věku 24 let a mně se blížil
23. rok. Postupně jsem zjistil, že podobný osud
potkal i spisovatele a satirika Jiřího Haussmanna, který také zemřel na TBC v 25 letech a zanechal po sobě vlastní epitaf: „Básník Haussmann
mlád jako kotě umřel tady na souchotě.“ A svůj
boj s touto metlou prohrál i spisovatel, básník
a učitel Josef Kocourek, který si rovněž v osudovém věku 24 let napsal svůj epitaf. A tak jsem
se v tom plácal, nevěděl jsem, co je to infiltrát,
udělala už se mi kaverna, nebo ještě ne, jsem
případ nakažlivý pro okolí a jakou mám šanci se

uzdravit. Věděl jsem z historie, že na tuberkulózu vymřely celé rody, šlechtické nevyjímaje. Za
války jsem viděl německý film o prof. Kochovi,
nositeli Nobelovy ceny, objeviteli bacilu TBC,
v žargonu se pak mluvilo o bacilu BK.
Doma samozřejmě po oznámení mé zdravotní situace nezavládlo žádné veselí, tatínek byl
i tak málomluvný a uslzená maminka se ptala,
jestli už jsem to sdělil Lídě. A já jsem se k tomu
chystal, jen jsem nevěděl, jak jí to mám říci, měl
jsem strach z dalšího vývoje mé nemoci i osobní situace.
V lednu 1951 byla moje maličkost přijata na
klinice TBC v Kateřinské ulici. Po příjmu mne
sestra odvedla na lůžko, v místnosti jsem pozdravil jako obvykle „Dobrý den,“ ulehl na lůžko a očekával věci příští. Soused na vedlejším
lůžku viděl můj zmatek a snažil se mě trochu
uklidnit.
Byl to zkušený pacient ve věku asi 35 let, který zápolil s touto chorobou již delší dobu. Na
kliniku ho poslali k prof. Jedličkovi ze sanatoria
v Kostelci nad Černými lesy, stav se mu tam nelepšil, a tak byl zvědavý, co s ním tady budou
dělat. Když viděl, jak jsem z toho všeho zdeptaný, tak mne optimistickým způsobem postup-

ně poučoval o různých úskalích této choroby.
Dodnes si pamatuji jeho první slova, že zkušení
pacienti se nezdraví „dobrý den,“ to prý dělají
jen začátečníci, ale „stálé zdraví vespolek.“
Ptal jsem se, co tomu říká jeho žena. „Žádnou
ženu zatím nemám, ono je to asi takhle lepší,
kdo ví, jak to se mnou vůbec dopadne. Aspoň
si třeba ušetřím zklamání.“ Když chtěl vědět,
jak je to u mne, nechal jsem se slyšet, že děvče mám už téměř tři roky a že nevím, jak to
přijme a co s námi vůbec bude dál. „Je to různé,“ vykládal dál, „některé známosti pokračují
klidně dál, ale jindy třeba ani zasnoubení nebo
připravovaná svatba nezachránila dlouholetou
známost. Mohu-li Ti radit, napiš otevřeně, co
s Tebou je, nic neskrývej, v takových situacích
se právě ukáže, jaký kdo je.“
Pamatuji si dodnes, že když přinesly sestry na
pokoj svačinu, o které se mně venku mohlo jenom zdát, někteří pacienti se jí ani nedotkli, nechápal jsem to. Od souseda se dozvídám: „Když
někdo dlouho pořád jen leží, mnoho už toho nesní. Poznáš to za několik týdnů třeba sám. Jestli
chceš, můžeš ty zbylé svačiny dojíst sám. Nikdo
se jich nedotkl, tak nemusíš mít obavy.“
(Pokračování příště.)

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2019
ŽIVOT A VODA

(tj. též ve vodě, u vody, na vodě, pod vodou, za vodou ...)

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ D – starší a dospělí

Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

Uzávěrka soutěže: pátek 17. 5. 2019
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři ZŠ Dobřany, příp. zaslat
poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku
prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Soutěžní práci je nutno
označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem práce.
Další informace: 377 972 480 (MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).
1. Výtvarná soutěž

2. Literární soutěž

3. Fotografická soutěž

www.dobrany.cz
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Kultura
do tajemného světa intrik a klamu. Postupně
si začíná uvědomovat pravý význam slova láska, loajalita a zrada…

KNIHY PRO DĚTI

TICHÝ František: Transport za věčnost
Píše se rok 1940. Gestapo právě zatklo Jendova otce a dvanáctiletý kluk nemůže tušit, co
přijde dál. Kniha je inspirovaná skutečnými
událostmi a příběhy chlapců, kteří žili v Praze i v Terezíně. Je pravdivá, až z ní mrazí, ale
nezříká se ani fantazie a dobrodružství. Autor
se snaží přiblížit válečné osudy Židů dětem
či mladým dospívajícím. Je to kniha nanejvýš
důležitá. Skrývá mimo jiné i pravdu o tom, že
správné kamarádství trvá i v těžkých časech.
To platí dnes stejně jako tenkrát.

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
FRIEDRICHS Kay: Rakovina prsu
Poznejte nepřítele a porazte ho.
Kniha sepsaná předními odborníky podrobně informuje o diagnostice a léčbě. Poskytuje
návod ženám, jak se vyznat v džungli terapií
a spoluurčovat svou léčbu. Najdete zde odpovědi i na otázky, jak tuto náročnou životní
situaci zvládnout psychicky.

PETRO Jozef: České klenoty UNESCO

Turistický průvodce po jedinečných památkách.
Objevte kouzlo českých památek, které jsou
natolik cenné, že byly zapsány na Seznam
světového kulturní a přírodního dědictví
UNESCO, aby se uchovaly dalším generacím.
V knize najdete mimo jiné i tipy na výlety za
neméně krásnými a zajímavými památkami,
které usilují o zápis na seznam.

PALMER Daniel: Odpusťte mi

Šestnáctiletá Nadine má pocit, že je rodičům, kteří se o ni nestarají na obtíž. Po hádce
s matkou uteče z domova. Uprostřed nákupního centra ji osloví příjemný muž. Slibuje jí
kariéru filmové herečky a modelky. Nadine
uvěří, ale vzápětí svého rozhodnutí lituje.
Únik z rychle jedoucího auta je naprosto nemožný. Po příjezdu do cíle ji únosci nadrogují,
dostane jiné jméno a je vystavena hrůznému
sexuálnímu zneužívání a brutálnímu fyzickému násilí. Matka ohlásí zmizení své dcery
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FOŘTÍK Václav:
Zábavná matematika a logika pro bystré
děti
Rozvíjejte nadání svých dětí! Podpořte jejich
talent! Úlohy jsou vhodné pro školáky od 8 let.
Je skvělá pro děti, které hledají mezi informacemi souvislosti, logiku a smysl.
a současně požádá o pomoc soukromou detektivní agenturu. Podaří se objasnit únosy
dívek, které utekly z domova?

HAMPSON Amanda: Vůně Francie

Mladá Angličanka Iris už má dost šedého
a nudného Londýna. Neváhá přijmout práci
stenografky v jižní Francii. Brzy zjistí, že nic
není tak, jak si představovala. Záhy se ponoří

TUHÁČEK Michal: Berta a Jan hledají kešky
Hurá za nekončícím dobrodružstvím.
Obuj dobré boty, popadni GPS a hurá za nekončícím dobrodružstvím. Dají se ještě dnes
najít poklady? Jasně. Tato kniha vás nasměruje
na ta nej.. místa v celé České republice.
PAJALUNGA Lovena: Jóga na dobrou noc
Uvolňující pozice pro děti před spaním.
Pro všechny malé děti, jež překypují energií
i v době, kdy je čas jít spát.

PÁSMO POHÁDEK
50 Kcˇ
70 min

pro nejmenší
Krtek a houby • Krtek a metro • Loupežnická pohádka
O Mikešovi – Mikeš se ztratil • Dorotka a plamínek

Jak Žofka odhalila zloděje • Brundibáři – Stavitelé pyramid
Mach a Šebestová – Páni tvorstva
Pojďte pane, budeme si hrát – Co to bouchlo

17. brezna
ˇ 2019 v 15:00 hodin
Kino Kácko,
ˇ Dobrany
ˇ

Kultura

Kufříky plné vzpomínek

Po téměř roční přípravě,
celé řadě společných sezení
a tvoření spatřila ve středu 13. února světlo světa
výstava s názvem Vzpomínkové kufříky. Na její
úspěch si v Dobřanské galerii společně s tvůrci připili
zástupci ze spolupořádajících
organizací - Diakonie Západ, města
Dobřany a Městského kulturního střediska
Dobřany. Kufříky vznikly během reminiscenčních setkání v pečovatelské službě Jubilata
pro osoby potřebující péči, v Domech s po-

Brigáda v městském
kulturním středisku

skytováním pečovatelské služby
Harmonie a Loudů Dobřany.
Mezi řadou vzpomínek
a „pokladů“ z rodinných
sbírek máme na výstavě
jeden předmět, o kterém
bohužel ani majitelka netuší, jak se jmenuje a k čemu
a jak byl používán. Pokud víte,
budeme velmi rádi, když se o to
s námi podělíte. Děkujeme. Výstavu můžete navštívit do pátku 15. března.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS
Tisková zpráva Diakonie západ

Dobřanské děti zabodovaly ve výtvarné soutěži
Devítiletý Dobřaňák
David Šmůla obstál
v konkurenci dalších
153 malířů ve věku
3 – 15 let ve výtvarné soutěži „NAMALUJ
VESELOU RYBU“ pořádané v rámci veletrhu FOR FISHING a byl odbornou porotou vybrán
jako vítěz. V kategorii společná kresba bodovala
se svým leporelem i Základní škola Dobřany a ze
„zlata“ se radují děti ze třídy 4. C.
Ceny v podobě prutů byly slavnostně předány
v sobotu 16. února na jubilejním desátém ročníku
rybářského veletrhu.
Velmi mě těší, že máme ve městě takové talenty.
Blahopřeji dětem a děkuji Gábině Klinkovské za
skvělé pedagogické vedení jak ve Výtvarné dílničce, tak ve vyučovacích hodinách.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS

Pro doplnění našeho týmu pracovníků
informačního centra hledáme
brigádníka na víkendové služby
a zástupy za dovolené.
Vhodné pro studenty, rodiče na RD
i aktivní seniory. Jedná se o sezónní práci
od května do října (cca 25 hodin/měsíc).
Požadujeme komunikativnost, zájem
o cestovní ruch a znalost práce na PC.
V případě zájmu se v průběhu března
ozvěte na email: kultura@dobrany.cz

DÍLNIČKA SV. ANEŽKY
DOBŘANY
Je určena dětem s rodiči či prarodiči.
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hod.
Tvoříme převážně z přírodních
materiálů a na jaře se začneme
více věnovat zahradnickým
dovednostem.
19. 02. 2019 – mini zahrádka
19. 03. 2019 – opravdová zahrádka
16. 04. 2019 – opravdová zahrádka
21. 05. 2019 – opravdová zahrádka
18. 06. 2019 – opravdová zahrádka
Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany
tel. 730 588 580, dobrany@koinonia.cz

DÍLNA SV. JOSEFA

Každý čtvrtek na faře v Dobřanech
od 16 do 18.30 hod. mimo státní svátky
a školní prázdniny. Učíme se pracovat
se dřevem a vyrábíme všechno možné.
www.dilnasvatehojosefa.cz

Nadačnímu fondu Klíček byl v únoru
odeslán výtěžek z Mikulášského jarmarku,
který činil 50 650 Kč.

www.dobrany.cz
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MAĎARSKÝ DEN
NA POČEST NORBERTA ORMAIHO

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

DOBŘANY, 16. března 2019

PROGRAM:
14:00

Pietní akt u rodného domu Norberta Ormaiho
náměstí T.G.M. 112
KLADENÍ VĚNCŮ U PAMĚTNÍ DESKY NORBERTA ORMAIHO
Norbert (Auffenberg) Ormai, plukovník armády maďarské revoluce a boje
za svobodu 1848–1849, rodák z Dobřan, který zahynul mučednickou smrtí, byl
prvním popraveným po revoluci proti Habsburkům v roce 1849.

14:30

Vernisáž
kostel svatého Víta, nám. T.G.M.
MAĎARSKO NA KŘIŽOVATCE EVROPSKÝCH KULTURNÍCH CEST
Rada Evropy zahájila svůj program kulturních cest v roce 1987, aby předvedla kulturní
dědictví různých evropských zemí. Výstava představuje maďarské stanice evropských
kulturních cest.

17:00

Filmová projekce
kino Káčko, Sokolovská 1011
SZABOLCS HAJDU: RODINNÉ ŠTĚSTÍ

81 min., v původním znění s českými titulky (2016)
Živě a autenticky vykreslené rodinné setkání během nějž graduje výbušná situace
do sledu vtipných, dramatických i absurdně banálních historek. Dílo získalo na
51. MFF Karlovy Vary hlavní cenu i ocenění pro nejlepšího herce a zahájilo tím
úspěšné tažení po filmových festivalech i kinech v mnoha zemích.
Vstupné zdarma.

Dobřanská galerie
náměstí T.G.M 5, Dobřany

14. 2.–15. 3. 2019
Vernisáž výstavy se koná
13. 2. 2019 v 15:00 hodin.

Vzpomínkové kufříky
uživatelů DPPS Harmonie a DPPS Loudů Dobřany

Výstavu připravila
Diakonie Západ ve spolupráci
s městem Dobřany a Městským
kulturním střediskem Dobřany.

Otevřeno:
pondělí–pátek 8:30–16:00

(12:15–13:00 polední přestávka)
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Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY
POŘÁDÁ

BURZU KNIH
18. - 27. března 2019
v oddělení pro dospělé ve výpůjční době
Knihy budeme přijímat v knihovně do 13. března 2019
(ve výpůjční době knihovny – oddělení pro dospělé).

Knihy musejí být zachovalé, čisté,
označené a popř. oceněné.
Máte doma knihy, které Vám překážejí nebo
ke kterým se již nechcete vracet?
Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.

Městské kulturní středisko Dobřany zve na výstavu

BEZ OBALU
aneb

JÁ V PLASTECH NENOSÍM
25. 3. - 30. 4. 2019
Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 25. 3. v 17:30 hodin.
K vidění i ke koupi jsou látkové tašky, ekodrogerie, ekoobaly a
další ekopředměty denní potřeby.

DEN
ZEMĚ

22. dubna

Městská knihovna; Stromořadí 439, 334 41 Dobřany

Dobřanská galerie | náměstí T. G. M. 5 | www.kacko.cz
PO - PÁ 8:30 - 16:00 (12:15 - 13:00 polední pauza)

Kurzy šití barefoot bot podle BB a Městské kulturní středisko Dobřany pořádají

KURZ VÝROBY KOŽENÝCH
BAREFOOT BALERÍN

30. 3. 2019, 10:00–19:00 | 31. 3. 2019, 10:00–17:00
Budulínek, z. s., U Trati 1014, Dobřany

Přihlášky a informace: Karolína Částková (lektorka)
e-mail: karolina.castkova@seznam.cz, tel.: 776 829 323
Cena kurzu: 1900 Kč + podíl na nájmu prostor
(V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě.)
Předem se vybírá záloha 1000 Kč na účet 2001551380/2010.
( Do zprávy k platbě prosím připište datum konání a balerínky Dobřany.)
Na kurzu budeme vyrábět kožené balerínky přesně na svoji nohu. Materiál je přírodní třísločiněná kůže,
kterou si nabarvíte do požadovaného odstínu - výběr z cca 25ti barev. Na podrážky použijeme obuvnické
plotny - výběr z několika dezénů, barev i tloušťky (1-4 mm). Na lepení používám lepidlo bez toluenu.
Boty jsou šité ručně. Výběr střihu - klasický nebo flexible bude zvolen podle preferencí většiny účastníků.
S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo letáky, staré bavlněné triko na rozstříhání na hadříky, fén,
oblečení, ve kterém se můžete ušpinit a 2 skleničky od přesnídávky nebo kelímky.

www.dobrany.cz
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S akordeonem do Vídně
Dne 24. 2. 2019 se ve Vídni v Rakousku konal již 37. ročník mezinárodní akordeonové
soutěže pro amatéry se zastoupením hráčů
z Rakouska, Polska a České republiky.
Přestože se akordeonisté ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany připravují na „ministerské“ soutěže
v rámci ČR, jsou mezi nimi i tři žáci, kteří byli
za svou píli a výsledky odměněni učitelem
Petrem Vackem možností účasti i na soutěži ve Vídni, kde zatím žádný z žáků naší ZUŠ
nevystupoval. Tuto šanci a dá se říci „výzvu“
využili: Anička Sobotková a Martin Chodl, kteří soutěžili v kategorii 1A (t.j. věk do 10 let),
a David Brant zařazený do kategorie 1C (t.j.
věk do 15 let).

zleva Martin Chodl, Anna Sobotková, David
Brant , p. uč. Petr Vacek

Mohu-li posoudit, náročnost repertoáru
soutěžících byla opravdu na vysoké úrovni,
ale naše děti se mezi ostatními vůbec neztratily a přinejmenším získaly cenné zkušenosti.
Martin Chodl obsadil ve své kategorii 2. místo a Anička Sobotková 3. místo. Při vyhlášení
získali spolu s diplomem nádherný pohár.  David Brant v kategorii 1C obsadil 5. místo, kdy
spolu s diplomem získal pamětní medaili. Dá
se říci, že se svými výkony byli spokojeni všichni tři účastníci, ale hlavně pan učitel Petr Vacek.
Ze soutěže se všichni vrátili s veselou náladou a úsměvem, i když unavení po dlouhém
dni a hlavně po cestě.
Monika Brantová
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace
v krajském kole 24. ročníku pěvecké
soutěže Karlovarský skřivánek
(21. 2. 2019 – ZŠ a ZUŠ T. Brzkové Plzeň)

Veronika Chamolová
1. místo s postupem do celostátního kola
kategorie C1

Jakub Reiser
6. místo (1. náhradník do celostátního kola)
kategorie C1

Zajímavý koncert česko-německé hudební tvorby se uskutečnil 21. 2. 2019 v sále Základní umělecké
školy. Vystoupili umělci a zároveň profesoři pražské Konzervatoře Ladislav Horák – akordeon, Jára
Novák – kytara a Milan Polák – klarinet. Dětem a posluchačům byly zábavnou formou vysvětleny
souvislosti, zajímavosti a okolnosti vzniku soudobých skladeb, které zazněly v programu.

Školního kola Národní soutěže ZUŠ (konaného dne 12. 2. 2019) se v hudebním oboru zúčastnilo téměř 40 dětí. V tomto roce soutěží žáci hrající na akordeon nebo hráč(ka), který(á) je zapojen(a) do
komorní hry s převahou dechových dřevěných nástrojů. Mezi dětmi se školní kolo těší velké oblibě.
Cenou za kvalitně odvedenou práci a vytrvalou píli jim bývá plyšová hračka.

16

|

březen 2019

Veronika Chamolová
4. místo s postupem do celostátního kola
kategorie C2

zleva pí uč. Klára Vlahačová Kartáková, Jakub Reiser, Monika Chamolová, pí uč. Michaela Vacková

Školství, spolky a neziskové organizace

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Masopust ve Šlovicích

8.–10. března 2019
Klingenthal – Německo
Malé dny harmoniky – Klingenthal 2019
47. ročník Mezinárodní akordeonové
soutěže

12. března 2019 / 17:30 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
14. března 2019 / 14:00 / PD Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
15. března 2019 / 15:00 / sál ZUŠ

Krajské kolo v komorní hře na dechové
žesťové nástroje
16.–17. března 2019 / 9:00 / sál ZUŠ
Krajské kolo v komorní hře na dechové
dřevěné nástroje
19. března 2019 / 18:00 / sál ZUŠ
Koncert klavírního oddělení
Plzeňského kraje
– vystoupí žáci ZUŠ Plzeňského kraje

26. března 2019 / 17:30 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
29.–30. března 2019
SOUE, Vejprnická Plzeň
Krajské kolo ve hře na akordeon
(včetně komorní a souborové hry)

Valná hromada
SDH Šlovice
Uplynulý rok hodnotil sbor dobrovolných
hasičů Šlovice na valné hromadě 26. 1. 2019.
Hasiči jsou tradičně hlavním hybatelem dění
v obci. V roce 2018 pořádali šest společenských akcí, například masopust, dětský maškarní bál, dětský den, mikulášskou nadílku.
Také pomáhali s čerpáním a výlovem rybníku
na návsi, zajištěním sportovní akce Půlmaraton PK, prováděli kácení dřevin, v parném
létě zalévali obecní zeleň. Mimo již zmíněné
jednotka v loňském roce vyjížděla k 10 událostem. Jednalo se 4 požáry a 6 technických
zásahů.
Michal Trdlička, starosta SDH Šlovice
Michal Balvín, velitel JSDH Šlovice

Krásné slunečné počasí přálo účastníkům
masopustu ve Šlovicích v sobotu 19. února
2019. Po dvanácté hodině se dal do pohybu
průvod masek od Centra Šlovice směrem na
náves, kde starosta Dobřan pan M. Sobotka zahájil akci symbolickým vydáním klíče od obce
do rukou zástupce masopustního průvodu.
Šlovičtí si i letos dali záležet na výběru a zhotovení masek. Kobylu, Rákosníčka, Jů a Hele, krtečka, šmoulu, smrtku s kosou, horkovzdušné
balóny s posádkou, vojáka, čarodějnice, rytíře
a spoustu dalších doplnilo oblíbené koňské
spřežení i jezdec na koni. Velkou atrakcí byla
živá koza, která část trasy posloužila "slepé
bábě" jako vodicí pes a těšila se velkému zájmu
dětí. Nechyběl vozík s občerstvením a nezbytným soudkem piva. Veselou náladu podpořil i
muzikant s harmonikou. Průvod prošel téměř
celou obcí a zastavil celkem u 33 domů, kde se
hospodyňky předháněly s pohoštěním, jaké
k masopustu patří. Koblihy, koláče, chuťovky,
pečené maso a další dobroty, doplněné rozmanitým výběrem alko i nealko nápojů. "Medvěd"
měl co dělat, aby v tanci vytočil všechny do-

mácí paní u každého domu. Vydatně mu s tím
pomáhal "kocour v botách".
Ukončení masopustu proběhlo po 16. hodině opět u Centra Šlovice, kde odolnější nátury
pokračovaly ve zdolávání starostova soudku.
Masopust ve Šlovicích se stává hezkou tradicí, při které se sejdou nejen obyvatelé Šlovic, ale přijíždějí i další účastníci, ať už dospělé šlovické děti, které se sem vracejí se svými
potomky, nebo další přespolní příbuzenstvo
a přátelé Šlovičanů.
Poděkování patří členům SDH Šlovice, kteří
obětavě tuto akci každoročně připravují, a samozřejmě, i všem občanům, kteří se jí s maskou nebo bez ní účastní a vytvářejí skvělou
atmosféru.
Akce byla finančně podpořena Městským
kulturním střediskem Dobřany. Za podporu
děkujeme.
Fotografie z akce najdete ve fotogalerii Petra Šístka www.dobrany2019.rajce.idnes.cz
a na Facebooku obce Šlovice.
Jana Hájková,
knihovnice Místní knihovny Šlovice

www.dobrany.cz
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Zimní soutěžení mladých hasičů

V sobotu 26. ledna uspořádal náš sbor již
33. ročník “Zimní soutěže MH“. Na soutěž
přijela družstva mladých hasičů z okolních
sborů, ale i naši kamarádi z Rožmitálu pod

Třemšínem. Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 26 tříčlenných družstev mladých
hasičů, a to např. z Chotěšova, Dnešic, Přeštic,
Oplota, Želčan, Blovic, Chlumu a Nepomuku.

Mladí hasiči soutěžili v určování topografických značek, zdravotní přípravě, určování
technických prostředků, využití hasicích přístrojů a v požárním útoku CTIF. Za náš sbor
soutěžila 2 družstva starších a 3 družstva
mladších hasičů.
A jak to dopadlo? Naši mladí hasiči se
předvedli, jedno družstvo /Míša Kudličková,
Kája Kuželová, Matěj Jírovec/ získalo první
místo. Druhé družstvo starších /Anička Umnerová, Anička Urbancová, Adélka Tremlová/
získalo 4. místo. A ani ti mladší nezůstali pozadu, mezi kolektivy vrstevníků získali 2., 4.
a 6. místo. Dobřanská hasičská zbrojnice byla
zase nacpaná k prasknutí. Na ocenění kolektivů se podíleli i naši tradiční sponzoři, jako
např. Město Dobřany, HZS Plzeňského kraje,
MěKS Dobřany, cukrárna „U Broučků“ apod.,
za což jim děkujeme.
No a teď nás čeká např. příprava na soutěž
v Oplotě, ta bude koncem března, v dubnu nás
čekají zkoušky z hasičských odborek, soutěž
v Chlumu, v květnu soutěž opět u nás v Dobřanech – běh na 60 m, v červnu okresní kolo
hry Plamen v Nepomuku, soutěž ve Dnešicích
a pak už se těšíme na letní soustředění.
Za vedení kolektivu MH – Helena Dvořáková

Pohádkový týden ve školní jídelně

Víte, jak chutná Jiříkův had, nebo která kouzelná věc uměla přičarovat pečenou kachnu
se zelím a knedlíkem? Určitě ano a vědí to
i děti a ostatní strávníci naší školní jídelny.
V rámci projektu „100 let společně“ jsme po-
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řádali pohádkový týden. Na jídelníčku se objevily pokrmy jako sedminásobná loupežnická
polévka, buchty Honzovky, krkonošské kyselo
a pomazánka Dr. Voštěpa.
Tímto týdnem jsme splnili další úkol pro-

jektu, který má za cíl hravou formou dětem
přiblížit netradiční pokrmy, kterých se v českých pohádkách vyskytuje nepřeberné množství.
Děkuji dětem a pedagogům školy za krásnou a velmi vtipnou výzdobu a paním kuchařkám za výborné pokrmy, doufáme, že všem
chutnalo. Během měsíce března budeme plnit
další bod, kterým je cizokrajná kuchyně. Na
jaké pokrmy se můžete těšit? No uvidíte...
Renáta Černá a Lenka Šístková

Školství, spolky a neziskové organizace

Na Šlovickém vrchu roste téměř 500 druhů
rostlin!
Loňský podrobný botanický průzkum Šlovického vrchu pod taktovkou zkušených západočeských botaniček Ivony Matějkové a Sylvie Pecháčkové přinesl stěží uvěřitelná čísla
– můžete zde potkat minimálně 472 druhů
cévnatých rostlin, z toho 31 druhů zapsaných
v červeném seznamu jako druhy ohrožené!
Takovéto počty se zcela vymykají poměrům
v běžné české krajině, a jsou dokonce nadprůměrné i ve srovnání s velkými přírodními rezervacemi národní kategorie. Za zmínku stojí
také výskyt více než 44 druhů stromů a keřů.
A čemu za toto mimořádné bohatství vděčíme? Základem je určitě členitý terén Šlovického vrchu a úživný horninový podklad, tvořený
starohorními vyvřelinami – spility. Rozhodující měrou však přispěli lidé. Nejprve sedláci
se svými políčky, sady a skalnatými obecními
pastvinami, plnými voňavých smldníků a mateřídoušek. Po nich přišli vojáci, kteří jistě
neměli v plánu pečovat o zdejší rostlinstvo,
ale přesto se jim to dařilo na jedničku. Díky
pojezdům vozidel zůstávala krajina otevřená

a rozmanitá a vzniklo něco, co zde dosud nebylo – desítky větších i menších tůní a louží,
plných nejen erbovních listonohů, ale také například zajímavých řas parožnatek. Některé
vzácné rostliny sem zřejmě doputovaly přímo
na pásech tanků. No a dnes leží osud zdejší
květeny v rukou všech příznivců Šlovičáku, ať
už motorkářů, offroaďáků nebo bikerů, kteří
se starají o to, aby vše nezarostlo křovím a třtinou. Od podzimu jim navíc vydatně sekunduje šest Exmoorských koní, takže stačí jen
sledovat, v jakém rajónu to pokvete více.
Z pohledu návštěvníka je trochu škoda, že
ty nejvzácnější a nejzajímavější druhy, jako
bělolist žlutavý, jetel žíhaný nebo odemka
vodní jsou vesměs drobné a nenápadné. O to
dobrodružnější ale může být jejich hledání
a třeba takový jetel žíhaný není v území nijak
vzácný. Nejlepší je samozřejmě vypravit se na
Šlovičák v doprovodu botanika, ale budete-li
se pozorně dívat, určitě najdete spoustu zajímavých rostlin sami.
Jiří Koptík, biolog

Kdo chce na vlastní oči spatřit vzácný bělolist
žlutavý, musí hledat skutečně pozorně. Každoročně vykvétá pouze několik málo rostlinek
u cesty v severní části koňské pastviny. Mnohem častěji potkáte příbuzný bělolist rolní.
Autor: Jiří Koptík

Jetel žíhaný patří mezi kriticky ohrožené zástupce české květeny. Na Šlovičáku ho však najdete poměrně běžně na zarůstajících cestách.
Autor: Sylvie Pecháčková

Pozvánka na přednášku
Dne 15. 3. 2019 v 18 hodin proběhne v klubovně zahrádkářů přednáška s besedou na téma

Jarní práce na zahradě,

kterou povede městská zahradnice paní Ing. Milena Vladyková.
Všichni jste srdečně zváni.

Zahrádkáři
Dne 9. února 2019 se konala výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu
městské organizace Dobřany.
Sešli jsme se v hojném počtu, zhodnotili
uplynulý rok a odhlasovali si plány na rok příští. Budeme pořádat přednášky, na které chceme pozvat co nejširší veřejnost, uspořádáme
naši tradiční výstavu ovoce a zeleniny. Budeme
také společně pracovat na brigádách a bavit se
u harmoniky. Těšíme se na další společný rok.

Tato výroční členská schůze byla schůzí
volební. Své funkce se vzdala naše dlouholetá
předsedkyně, přítelkyně Libuše Kopejtková,
a novou předsedkyní byla zvolena Zora Richterová. Přítel Jaroslav Smola obdržel druhé nejvyšší ocenění republikové rady za celoživotní
dílo a přítel František Holý obdržel vyznamenání třetího stupně. Obě vyznamenání předal
za republikovou radu pan Kratochvíl. Ocenění
za svou práci dostala i odstupující předsedkyně Libuše Kopejtková od územního sdružení.
Tato vyznamenání dostali dále přítelkyně Baborová, Krištofová, Havlová a př. Kučera. Od
naší základní organizace dostalo diplom a ocenění k životnímu jubileu dalších deset členů.
Na výroční schůzi promluvil jako host starosta města Dobřany pan Bc. Martin Sobotka
a seznámil nás s postupem inventarizace stromů v katastru města a s plánovanými pozemkovými úpravami.

Po schůzi jsme měli přednášku pana Ing.
Jana Kratochvíla na téma Vinná réva na našich zahradách, doplněnou názornou ukázkou
předjarního řezu a informacemi o ochraně
proti padlí.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Městu Dobřany, které tuto naši akci prostřednictvím Městského kulturního střediska finančně podpořilo.
Zora Richterová

www.dobrany.cz
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Jak bylo na Babském
bále
Každoročně pořádaný ples seniorského
klubu se konal v KD PN za účasti cca 100 tančících a přihlížejících účastníků. Přípravy na
tento bál nesl na svých bedrech výbor Klubu
seniorů v čele s Jarmilou Štěpařovou. Nebylo
jednoduché vše zařídit ke spokojenosti, i tak
se naše seniorky dokonale postaraly o dopravu na bál ve spolupráci s p. Pokorným, který
zajistil mikrobus, a pan V. Brada nám dovezl
vše, co bylo třeba, hlavně účastníky bálu, a to
nejen tam, ale i z bálu domů.
Chceme tímto moc poděkovat také pí Umnerové z MěKS a představitelům MěÚ Dobřany v čele s panem starostou Sobotkou, kteří
nás podpořili příspěvky do tomboly a hlavně
svojí účastí na tanečním reji. Mohu Vám říci,
že bylo veselo až do "rána bílého".
Velké díky patří téměř všem prodejnám
a podnikům ve městě, které nám na naše
požádání dodaly do tomboly hodnotné ceny,
takže každý lístek vyhrával. Mohli bychom je
jmenovat, ale byl by to dlouhý seznam, proto
ještě jednou díky.
Už se těšíme zase za rok!
Za Klub seniorů Z. Blažková

Cyklovýlet
První letošní vyjížďka za krásami okolím
Dobřan je naplánovaná na druhou sobotu
v dubnu, tj. 13. 4. Sraz bude v 9.00 hod. na náměstí u kašny, cíl první etapy na zámku Kozel.
Další vyjížďky se uskuteční vždy druhou sobotu v měsíci. Každý z cyklistických nadšenců
je vítán a může přinést i svůj nápad na lokalitu, kam by se mohlo v létě vyjet. Těšíme se na
Vaši účast.
Josef Hájek a Josef Polívka

Dětský maškarní karneval v Dobřanech

Rej v maskách pro děti se konal v neděli
27. ledna v sále KD PN. Akci pořádala Pionýrská skupina v Dobřanech a zčásti se potvrdily
i obavy, že účast bude z důvodu nemocnosti
dětí nižší. Nakonec se sešlo přes 50 masek od
nejmenších až po ty větší. K tanci hrál DJ Tomáš, připraveny byly i soutěže – jako vždy
o nejhezčí masku – hodnotili přítomní rodiče a hosté, děti si zatancovaly s míčky mezi
čely a později se proběhly i s míčkem na lžíci.
A aby to rodičům nebylo líto, mohli si zatancovat s dětmi a zkusit tanec s balonkem. A jak
dopadla soutěž masek? Nejvíce bodů získala Majdalenka Albertová v masce „panda“,
o 2. místo se podělili Viktorka Mišterová jako
„kytička“ a Dominik Konšal jako „klaun“. Také
o 3. místo se podělili dva soutěžící: Páťa Silovský jako „vlkodlak“ a Daniel Štantejský jako

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

„spidermann“. Cenu poroty za masku „pirát“
získal Libor Hříšný. Odměněny byly nejen
masky, ale i ostatní děti, takže nakonec nedošlo na slosování dětských vstupenek. Navíc
jako tradičně byl zajištěn v předsálí prodej
cukrové vaty a balonků. Radost měli všichni
a věříme, že se karneval líbil dětem i dospělákům, a tak bychom chtěli poděkovat všem, co
přišli, vzorné obsluze v bufetu, DJ Tomášovi
za hudbu, městu Dobřany za pronájem sálu
a vedoucím a instruktorům, kteří pomohli při
zajištění akce.
Takže za rok ...
Libuše Nejedlá
Foto ve fotogalerii na adrese:
dobrany.pionyr.cz a část i na facebooku
Pionýrská skupina Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

KVÍTEK MANDRAGORY
sobota 23. 3. 2019 od 14:00 hodin
Divadlo Hybernia, Praha

neděle 14. 4. 2019 od 15:00 hodin
Divadlo Broadway, Praha

Odjezd: v 11:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 590 Kč (+ autobusová doprava)

Odjezd: ve 12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 599 Kč (+ autobusová doprava)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–16:00)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–16:00)
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Pionýrské zprávičky

Úvodem bychom rádi poděkovali našemu
městu za příspěvek z Globálního dotačního
titulu města Dobřany na provoz klubovny
v roce 2019, protože bez zázemí bychom nemohli zajistit našim členům tak bohatou nabídku činností, připravovat akce pro veřejnost
ani se na akcích pro veřejnost podílet.
V lednu a únoru si naši nejmladší povídali

o zvířecích stopách a učili se je poznávat, bavili se o pohádkách a jednu zkoušeli i zahrát,
tvořili stejně jako ti starší kočku, sněhuláky,
obrázek sněhuláka a ptáčka, navlékali korálkový náramek. Z her v klubovně se jim nejvíc
líbil „citron“ a venku dovádění na cvičících
strojích, které jsou kousek od klubovny v bývalých kasárnách.

Na „jarní“ prázdniny jsme připravili program pro zájemce z řad členů i nečlenů, připravujeme i akci pro veřejnost „Jarohraní“,
pobyt na velikonoční prázdniny, Čarodějný
slet, výlet do Farmaparku v Soběhrdech a letní tábor, který už je plně obsazený.
Jak vidíte, není toho možná moc, ale málo
zrovna také ne. Takže kdo má zájem, může se
u nás zastavit. Jsme v klubovně každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin a informace najdete i na našem webu: dobrany.pionyr.cz nebo facebooku
Pionýrská skupina Dobřany.
Za kolektiv Libuše Nejedlá

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

„Jarohraní”
aneb výroba velikonočních dekorací
Koná se v sobotu 23. března 2019 od 14.00 hodin
v klubovně skupiny v bývalých kasárnách (U Trati 1014) Dobřany.
Zájemce prosíme o předběžné přihlášení (z důvodu zajištění potřebného materiálu)
do 10. března na tel. č. pí Nejedlé 603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz,
příspěvek na materiál 50 Kč, akce fin. zajištěna MŠMT.

Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá

BURZU DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
HRAČEK A POTŘEB PRO DĚTI
Jaro/ léto
Kdy:

sobota 13. 4. 2019 od 9,00 do 11,00 hodin
Kde: jednací sál MěKS Dobřany

Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém kusu oblečení) + jmenný
seznam věcí přineste v pátek 12. 4. 2019 od 16 do 18 hodin.
Omezen počet položek – max 100ks (větší množství pouze po telefonické domluvě předem).
Podrobná pravidla najdete na místě prodeje nebo https://mcbudulinek.webnode.cz/
Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063

www.dobrany.cz
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Rybáři

100 let od bojů o Těšínsko

V únorovém čísle jsem se odmlčel. Měl jsem sice
článek výjimečně připravený včas a bylo domluveno, že je v deskách na stole a že ho ty moje ženské dopraví do Káčka. Ale pečlivě připravená akce
selhala. Když jsem článek v únorovém čísle marně
hledal, tak jsem otevřel desky a tam pěkně ležel.
Vrátím se tedy ještě do prosince loňského roku.
Po prvním úlovku štiky v polovině prosince mi za
týden volal bratr, že chytil dvě štiky 60 a 64 cm
a jestli bych s ním nejel ještě 23. 12. Nabídku
jsem rád přijal, chtěl jsem chytit štiku ještě pro
druhou dceru. A opravdu se mi to povedlo. Měla
sice jen 53 cm, ale dcera měla radost. Mezi svátky volal bratr znovu, že Kuba ulovil štiku 78 cm
a že bychom to mohli také ještě zkusit. Když jsme
tam přijeli, u přítoku bylo již obsazeno, a že prý
nic nejde. Slezl jsem kousek níž, kde bylo v rákosí
vyšlapané místo. Bratr mi mezitím přinesl tašku
s pruty, židli a rybičky. Vzal jsem si dvě, nastražil
na udice a nahodil. A hned přišel záběr. „Hele ho,
my tu sedíme od rána a on sotva přijde, už má štiku!“ komentovali můj úspěch kolegové. Ale byla
těsně pod míru, a tak šla zpátky do vody. Teď jsem
nastražil takovou větší odřenou a polomrtvou
plotičku. Chvíli nic, pak se splávek zahoupal, rozjel se a potopil. Povoloval jsem a sledoval vlasec,
jak ujíždí. Náhle se zastavil a splávek vyskočil na
hladinu. Sakra, pustila to! Již jsem chtěl udici vytáhnout, když splávek dvakrát ťukl a zase se dal
do pohybu. Chvíli jsem ještě počkal a zasekl. Ta
už měla 54 cm. Nakonec jsem chytil ještě jednu
57 cm. Bratr měl dva záběry, ale oba minul. Na
zpáteční cestě jsme se ještě domluvili, že na Silvestra půjdeme na řeku. Ale dcera musela do práce,
tak jsem hlídal vnoučka. Bratr mi potom vyprávěl,
že někde u mostů chytali na přívlač. Ulovili jen tři
malé štičky a potom již nic nebralo. Tak to zkusil
na položenou na mrtvou rybku a k tomu si rozbalil
ještě feeder. A na ten mu na rohlík vzal kapr 53 cm.
Tak takhle úspěšně jsme zakončili r. 2018.
V lednu a v únoru pokračovaly práce na vyřezávání a pálení křovin okolo rybníku Vysoká
a jeho odbahňování. Také se provedlo vyvápnění všech rybníků. Hodně úsilí vyžadovala také
příprava bálu. Letos se nám podařilo vyprodat
úplně všechny vstupenky do sálu. I v minulých
letech jsme mívali hojnou účast, ale přece jen tu
a tam byla u stolu jedno dvě místa volná.
Povolenku na letošek jsem si vyzvedl až
2. února. Kdybych měl nohy, určitě bych si pospíšil. Skoro celý leden šlo na řece chytat, větší mrazy a sněžení přišly až začátkem února. Poslední
termíny výdeje povolenek budou ve středu 27. 3.
od 17:00 do 18:30 a v sobotu 13. 4. od 9:00 do
11:00. Výroční členská schůze se bude konat
v sobotu 16. 3. od 14:00 v hasičárně. Zveme tímto k účasti všechny naše členy.
Vladislav Šefl

Po I. světové válce zůstala Habsburkům jen
malá část Slezska, zahrnující Opavsko, Krnovsko a Těšínsko, a v této podobě zánikem monarchie v říjnu 1918 se stala součástí nově se
tvořícího československého státu pod názvem
České Slezsko. Československá vláda jej považovala za součást novodobého státu vedle
Čech, Moravy a Slovenska.
Avšak Poláci rovněž vznesli nárok na Těšínsko a vytyčovali hranici mezi česky a polsky
hovořící oblastí. Svým osídlením nebyl kraj
mezi Vislou a Ostravicí jednotným etnickým
celkem. Až do druhé poloviny 19. stol. tu byly
zastoupeny dvě národnosti, česká a německá.
Teprve s růstem industrializace a rozvojem
těžby uhlí se na Těšínsku začínají usazovat
Poláci ze sousedního Slezska a Haliče, přilákáni pracovní příležitostí v dolech a hutních
provozech.
Češi byli od počátku přesvědčeni, že bývalé
Knížectví těšínské bude bezproblémově přiřčeno čs. státu a dlouho se poměry na Těšínsku
nezabývali. To bylo dosti sebevědomé, neboť
Poláci zatím konali a v oblasti upevňovali své
pozice.  Zemský národní výbor pro Slezsko na
straně jedné a polská Rada narodowa v Těšíně na straně druhé uzavřeli 5. listopadu 1918
dohodu o dělbě správy. Zemský národní výbor
uplatnil svou suverenitu nad úzkým pásem
ohraničeným na jihu řekou Morávkou a na
severu městem Orlová. Pod správou polské
Rady narodowe zůstala hlavní průmyslová,
kulturní a dopravní centra: Jablunkov, Těšín,
Karviná a Bohumín. Z lokálního hlediska šlo
o rozumné řešení, postavené na národnostním složení obyvatel. Chápalo se jako provizorní, usnadňující denní život v oblasti až do
doby, kdy o příslušnosti Těšínska rozhodne
mírová konference. Záhy se však ukázalo, že
polská vláda hodlá obsazené území považovat
za své státní území. Prvním krokem k tomu
bylo, že těšínskou úmluvu schválila, čímž jí
dala státní garance. Česká vláda naopak místní dohodu ignorovala a dále věřila, že velmoci
přiznají čs. státu celé Těšínsko. Český zájem
o Těšínsko byl motivován především karvinským kamenouhelným revírem a železniční tratí, která Těšínskem procházela a byla
jediným velkokapacitním spojením Čech se
Slovenskem. Ještě v prosinci 1918 Češi počítali, že spojenci vyzvou Poláky k vyklizení
Těšínska. Povzbuzovala je francouzská nóta
z 21. prosince 1918, v níž se mimo jiné uvádělo, že Čs. stát má mít až do rozhodnutí mírové
konference dosavadní hranice historických
zemí Čech, Moravy a rakouského Slezska.
V lednu 1919 dali však Poláci důrazně najevo, že Těšínsko opustit nehodlají. Dne 26. led-
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na se v Polsku konaly volby do Varšavského
sejmu a polská vláda se rozhodla uspořádat je
i na Těšínsku. Zároveň tam vypsala odvody do
polské armády. Oba tyto kroky znamenaly, že
sporné území považuje za integrální část Polska. Na tuto hozenou rukavici reagovala česká
vláda vojenským zákrokem, jenž měl polský
záměr zmařit.
Vojenská operace začala po vypršení dvouhodinového ultimáta 23. ledna ve 13 hodin
a skončila bitvou u Skočova v Polsku 30.
a 31. ledna 1919, kdy byl Skočov obklíčen čs.
vojskem a Poláci se vzdali.
Čs. vojsko přišlo v bojích o 53 padlých,
raněných vojáků bylo 63 (v tom i omrzlí)
a 97 nezvěstných. Polská armáda přišla o 92
padlých, 855 bylo raněných a 813 nezvěstných. Nehledě na poměrně malé ztráty jsou
uvedená čísla bolestná. Oběti totiž nebyly
nutné. Československá strana nevyčerpala
všechny možnosti diplomatického zákroku,
a vezmeme-li v úvahu, že pod tlakem mírové
konference se obnovil víceméně původní stav,
nebyl ani zisk úměrný ztrátám.

Tohoto bojového vystoupení krátce po
vzniku republiky se zúčastnila i 1. pěší eskadrona 2. dragounského pluku z Dobřan. Proto
po sto letech se vydali příslušníci Klubu vojenské historie z Dobřan zpět do Skočova, aby
opět bojovali. Dne 2. února proběhla ve Skočově rekonstrukce již výše zmíněného boje za
účasti klubů z celého Česka a Polska. Vše bylo
organizátory pečlivě připraveno a mimo to
nás hodně překvapilo velmi vlídné přijetí. Na
rekonstrukci se přišlo podívat na 500 diváků,
což bylo pro nás dalším milým překvapením.
Miloslav Faifr

Školství, spolky a neziskové organizace

P. Pius Josef Peterka

P. Pius Josef Peterka O. Praem.
Josef Peterka se narodil roku 1928 v Sepekově. Byl ministrantem a byl činný ve skautu, kde měl skautské jméno Tulipán. Vyučil se
velmi úspěšně zahradníkem. Získal hned dva
výuční listy a několik diplomů a ocenění.
Po 2. svět. válce otevřel tepelský klášter
v Mariánských Lázních tzv. juvenát. Sem se
Josef Peterka odebral a pracoval zde v zahradnictví. Od nového školního roku bydlel
v tepelském juvenátě a studoval na gymnáziu.
Zažil stěhování gymnázia do Plané a vyhazování studentů z politických důvodů. Naštěstí
se mu povedlo vším projít a úspěšně složit
maturitu. Nastoupil na Bohosloveckou fakultu v Praze a opět zažil stěhování školy do
Litoměřic, kde neměla být tak na očích. Opět
se mu povedlo vše zdárně přežít a roku 1954
byl v Praze vysvěcen na kněze. Mezitím tajně
vstoupil roku 1951 do Tepelského kláštera,
kde dostal řádové jméno Pius. V té době už
mužské řehole pouze živořily v ilegalitě a většina řeholníků byla ve vězení, internačních
táborech nebo u PTP.
P. Peterka byl poslán na faru do Močidlce
a docházel i na Rabštějn a Stvolny. Rabštejn
byl tehdy plný sedláků, kteří byli jako kulaci
vystěhováni z jižních Čech. Po třech týdnech
musel Močidlec opustit, neboť mu tam nedali
„státní souhlas“. Bylo to šťastné řízení. Kdyby
byl v Močidlci zůstal, záhy by se ocitl ve vězení. Byl poslán jako kaplan do Kostelce n. Č. l.
a po pár měsících byl povolán na vojnu. Většinu vojny prožil jako topograf při mapování
Slovenska.
Po propuštění ze základní vojenské služby
spravoval farnost Tuchlovice a k tomu ještě
Stochov a Lány, později mu ještě přibyla farnost Řevničov. Roku 1959 nastoupil na děkan-

ství do Nového Strašecí. Tuto farnost převzal
v zbídačeném stavu. Dobrou ilustrací je jeho
první příchod do novostrašeckého kostela.
Bylo zrovna po prudkém dešti, musel se tedy
brodit loužemi, které byly v kostele po podlaze. Stavební stav byl však ještě tím nejmenším problémem. Věnoval se tomu, čemu se
věnovat mohl. Veškerý náboženský život byl
postupně omezen jen na bohoslužby. Ty vykonával svědomitě po všech stránkách a vlastnoručně opravoval kostely. Novostrašecká farnost byla považována za jednu z nejhorších už
kvůli tomu, že farář neměl kde bydlet. Na faře
sídlila zvláštní škola a na faráře zbyla jen kuchyň a takové dva kamrlíky. Tam žil i se svými
starými rodiči a díky své skromnosti byl vlastně spokojený. Nehrozilo mu, že by ho chtěli za
trest dát někam, kde to bylo ještě horší. Čas
běžel a vyrostly generace, které si už v Novém
Strašecí nedovedly představit jiného děkana
než P. Peterku.
Roku 1990 byla možnost, aby se premonstráti vrátili do svých farností. Jedna z těchto
farností byla od 13. stol. i v Dobřanech. Tak
nastoupil o prázdninách 1990 P. Peterka na
faru do Dobřan. Tehdy jsme na něj všichni
koukali jako na takového hodného starého dědečka a nikdo netušil, jak dlouhý život ho ještě
čeká. Měl potíže s tím, že, jak říkal, uměl jezdit
jenom s kravama. Jeho pravidelný život tehdy
spočíval v tom, že kromě breviáře, kanceláře,
výuky náboženství v Dobřanech, Chlumčanech, Vstiši a Chotěšově sloužil mši v neděli v Dobřanech, Chotěšově a Chlumčanech,
v pondělí v Dobřanech, v úterý na ústavě, ve
středu v Dobřanech, ve čtvrtek v Chotěšově,
v pátek v Dobřanech a v sobotu na ústavě a ve
Vstiši. To vše většinou bez auta. Například ve
čtvrtek jel autobusem do Vstiše, učil tam ve
škole náboženství, obešel nemocné babičky, které ho očekávaly, a šel pěšky do Losiné
a Mantova, kde také obešel nemocné, pak
šel do Chotěšova, kde učil ve škole náboženství, obešel nemocné v Chotěšově, večer tam
odsoužil mši a nakonec ho kostelník přivezl
autem do Dobřan. Nedovedu si představit, že
by dnes nějaký mladý kněz dělal to, co tehdy
zvládal tento stařec. V té době spadla římsa
a část stropu předsíně kostela svatého Mikuláše. P. Peterka s jedním ministrantem postavil lešení a předsíň opravil. Kostel sv. Víta
byl obklopen domy a pozapomenut. Téměř
třicet let se tam nic nedělo a oltář nebyl 90
let opravován ani čištěn. Nebylo zřejmé, jak je
oltář barevný. Byl spíše celý šedivý, neboť byl
pokryt prachem a pavučinami. P. Peterka tedy
se dvěma ministranty postavil lešení. Byl toho
názoru, že vlhkým hadrem se oltáři neublí-

ží. Tak byl oltář otřen a byl k nepoznání. V té
době, když se na tom pracovalo a bylo otevřeno, zašel tam tehdejší starosta, nadchl se pro
tuto barokní krásu a věci okolo kotela sv. Víta
se daly do pohybu.
O pouti v Mariánských Lázních roku 1995
se dohodl tehdejší administrátor tepelského
kláštera a tehdejší plzeňský biskup na tom,
že premonstráti opustí Chotěšovsko. Věci
vzaly rychlý spád. P. Peterka poslušně odešel
do Mariánských Lázní. Tak to dotáhl při vší
poslušnosti z děkana až na téměř to nejnižší,
co je možné, totiž na člena společné duchovní
správy.
Roku 1996 se přestěhoval P. Peterka do
kláštera v Teplé s tím, že jde na odpočinek.
Odtud však spravoval farnost Úterý a vypomáhal, jak mohl. Nevlídné podnebí, jaké je na
Tepelsku, mu činilo stále větší zdravotní potíže. Proto odešel roku 2008 do Domova pro
staré kněze do Českých Budějovic. Zde pilně
vypomáhal svému kolegovi, také někdejšímu
dobřanskému faráři, P. Pitlovi ve farnostech
Třeboň a Majdalena. Nakonec se odstěhoval
do Domova sv. Františka ve Veselí n. L. Ráno
15. 1. 2019 ještě odsloužil mši svatou a pak
zemřel. Byl pohřben 23. 1. 2019 v tepelském
klášteře. Pohřbíval ho bývalý plzeňský biskup
za účasti dvou opatů, kněží, řeholníků a mnoha jeho bývalých farníků, ministrantů a různých lidí, které nějak ovlivnil.

Tepelský opat Filip Lobkowicz u rakve P. Peterky.
P. Peterka byl jeden z nejpoctivějších lidí,
které jsem kdy poznal. Nebyl to člověk na první pohled vtipný, populární, výřečný. Nebyl to
někdo, komu by se hned klepalo na rameno,
protože je šoumen, protože to umí zahrát. Kdo
jej poznal, vážil si ho pro jeho poctivost, zbožnost, skromnost, prostotu, pokoru a pečlivost.
Někdy se zdálo, že jeho rozhodnutí nejsou ta
nejlepší, a pak se vždy ukázalo s odstupem
několika dní, měsíců nebo let, že to vlastně to
nejlepší bylo. Žil skoro 91 let, v řeholi byl skoro 68 let a knězem téměř 65 let. Ať odpočívá
v pokoji.
Rudolf Eisenhammer

www.dobrany.cz

|

23

Sport

Šneci odstartovali zimu
1. liga – muži:
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík st., vedoucí: Jaroslav Tauer   

Mužské áčko začíná svoji jarní pouť doma s Brnem. Už tento zápas hodně napoví, o tom není pochyb. Máme mladý tým a myslím, že si důležitost zápasu naši kluci ani
nepřipouští, proč taky. Příprava proběhla podle plánu a v rámci možností. Krom pravidelných tréninků, které jsou hráčům servírovány, jsme
absolvovali domácí mezinárodní turnaj, kde jsme viděli všichni rozdíl
mezi světovou špičkou a naším hokejbalem.
Kvalita v podání Kertu Praha coby posledního mistra ČR, Pardubic
(poslední vicemistr ČR) a slovenské Skalice (mistr Slovenska 2017)
byla zřetelná. Mohlo by to pro náš klub být i jakési vodítko či motivace
alespoň se snažit k této jakosti přiblížit. Úvodní duel 4. 3. doma s Brnem
tedy může „maličko“ odkrýt karty v 1. lize i určit směr, jakým půjdeme.
Ovšem je třeba brát v potaz, že jeden zápas jaro neudělá, ať dopadne
jakkoliv.
Tabulka 1. ligy mužů
1. HBC Prachatice
2. HBK Bulldogs Brno
3. TJ Snack Dobřany
4. SK Jihlava
5. HBC Hostivař
6. Polička
7. SHC Opava
8. Přelouč
9. Svítkov Pardubice
10. Olymp Jin. Hradec

9
10
10
10
10
10
10
9
10
10

8
7
7
4
4
4
4
2
3
2

0
1
0
1
0
0
0
1
0
1

0
0
0
0
2
1
0
1
0
0

1
2
3
5
4
5
6
5
7
7

42:14
33:29
42:24
28:30
32:36
36:24
21:30
14:28
28:45
32:48

24
23
21
14
14
13
12
9
9
8

TJ Snack Dobřany 9. 2. 2019 po turnaji, na kterém hrály týmy: Kert Praha,
Autosklo Pardubice a Hokejmarket Skalica
Zleva stojí: Zelenka, Truchlý, Holý, Koželuh, Čech, Matoušek, Smola, J. Kovařík, V. Šlehofer ml., D. Kovařík st., Voves, Sloup, O. Šlehofer a Málek
Pod nimi zleva: Jánský, A. Duchek, Vajda, V. Šlehofer st., L. Hrubý, Neumaier, Stránský, T. Duchek a D. Kovařík ml.
Klečící: Malotín a M. Hrubý
Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st. vedoucí: Jaroslav Tauer

Juniorka je tradiční zásobárnou mužského áčka, ale i záložního týmu
mužů, tedy béčka. Nemáme zde hráče věkem ideálně poskládané a v extralize nám hrají třeba i loňští žáci. Nehoníme tedy zápasové výsledky
za každou cenu, ale snažíme se pracovat koncepčně s určitou vizí do
budoucna, což ale není novina, neboť v tomto trendu jedeme již několik
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let. Nechci nic zakřiknout, poněvadž za ty roky vím, že led bývá hodně
tenký, ale už nyní sklízíme ovoce. Rostou nám totiž noví talenti.
Tabulka extraligy juniorů
1. Letohrad
13
2. HBC Plzeň
13
3. Autosklo Pardubice
12
4. HC ŠD Písek
13
5. Kert Park Praha
12
6. Elba Ústí n. Labem
10
7. HBC Hostivař
9
8. Hradec Králové
12
9. KOVO Praha
11
10. ALPIQ Kladno
11
11. Snack Dobřany
12
12. Buldoci Stříbro
12
13. Česká Třebová
13
14. Tygři Ml. Boleslav
11
15. Nové Strašecí
12

9
8
8
6
7
7
7
5
3
4
3
4
3
2
0

1
1
0
3
2
1
1
0
2
0
1
0
0
0
0

1
1
2
1
0
1
0
3
0
0
1
0
1
1
0

2
3
2
3
3
1
1
4
6
7
7
8
9
8
12

54:19
58:22
49:14
47:23
39:30
37:14
37:19
38:47
38:41
32:36
27:39
24:40
28:78
31:43
14:88

30
27
26
25
25
24
23
18
13
12
12
12
10
7
0

Přebor ČR, sk. Jih–Západ
Realizační tým: Petr Úbl, Marek Chamola a Václav Šlehofer st. Vedoucí:
Hradská Alice

Mladší žáci jsou věkem také spíše přípravkáři, ale v této kategorii je
to úplně jedno. Chuť pracovat máme a v trenérském kvartetu zmíněném výše se snažíme nejen děti něčemu naučit, k čemuž náleží to nejhlavnější, a sice zaujmout je. To je v dnešní době velký rébus. Ne ovšem
neřešitelný. Zmíněné kvarteto trenérů, vychovatelů funguje a navzájem
se doplňuje. Dětí jsou vnímavé a bystré, i tohle pochopí jedna, dvě.
Trénujeme pondělky, úterky a čtvrtky od 16.15 h. Chodíme rovněž do
zdejší tělocvičny v neděli od 14 h.
Kluky narozené 2005 a mladší přibíráme do našich řad nadále. Starší
talentovaní chlapci si mohou rovněž trénink s hokejkou v našem klubu
vyzkoušet.

Snímek po tréninkovém utkání rodiče vers. děti dne 16. 2. 2019
Tabulka Přeboru ČR, Sk. Jih+Západ – MŽ
1. HBC Prachatice
10 8 0 1
2. Suchdol n./Lužnicí
9 7 0 1
3. HBC Plzeň
10 6 2 0
4. Snack Dobřany
10 7 0 0
5. Tatran Třemošná
10 3 2 0
6. Ped. Č. Budějovice
10 2 0 1
7. Blatná Datels
10 1 0 1
8. Olymp Jin. Hradec
9 1 0 0

1
1
2
3
5
7
8
8

70:15
113:26
67:20
58:72
30:42
19:71
17:75
22:75

25
22
22
21
13
7
4
3

Sport
Také již zmíněná mužská rezerva rozehraje svoji soutěž - 2. ligu Západ. I tato kategorie je pro klub důležitá. Hrají zde dle potřeby junioři
či mladí kluci, v některých případech i vytipovaní hráči áčka, ale také
starší a zkušení pardálové. Ani ovšem v této kategorii o zápasové výsledky nejde. Slouží prioritně mužskému A týmu, a to ze všech možných
pohledů či důvodů.
Tabulka 2. ligy Západ
1. Plzeň–Litice
11
2. Fireball 99 Plzeň
10
3. TJ Snack Dobřany B
11
4. Horní Bříza
12
5. HBC Plzeň B
10
6. Tatran Třemošná
11
7. Taurus Plzeň
11
8. SHC Viktoria Plzeň
11
9. HBC Rolling Balwans Plzeň 9
10. Plzeň–Litice B
9
11. Černíkovice
11

9
9
9
7
7
4
3
3
3
1
0

0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0

0 2 72:13
0 1 76:20
0 2 93:45
0 3 56:31
1 2 83:21
0 7 50:35
0 7 37:63
1 7 39:64
1 5 24:50
0 8 13:99
0 11 14:116

27
27
27
25
22
12
11
10
10
3
0

Všechny tabulky zde uvedené jsou aktuální před vstupem do jarní
části soutěží.
Více informací o našem klubu najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cznebo na fb stránkách snackdobrany.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

SSK Dobřany
Opět nám uběhl rok
a já bych Vás touto formou chtěl poinformovat o dění na Dobřanské střelnici. Minulý
rok 2018 proběhlo na
naší střelnici několik
zajímavých akcí. V září
to byla prezentace
dlouhých zbraní pro
držitele zbrojních průkazů a v říjnu jsme
uspořádali za přispění
Městského
kulturního střediska Dobřany
závod LOS (Lidové obranné střelby) kapesní
pistole. Závod byl postaven na osmi stanovištích s jednoduchými střeleckými situacemi. V listopadu jsme se na střelnici sešli na akci Dobřanská mířená pistole.
Střelnici samozřejmě využívají členové SSK Dobřany na střelecké
tréninky, nastřelovaní zbraní a obdobné střelecké akce, které probíhají
v průběhu celého roku.
V tomto roce nás čeká několik akcí, se kterými bych Vás rád seznámil: 24. 3. – Dobřanská mířená pistole, 28. 4. – Mířená puška pro klony
vz. 58 a AR-15, 1. 6. – LOS Dobřanská puška, 14. 9. – LOS kapesní pistole.
Dále spolupořádáme s Klubem střelců z kuší Bohemia (http://strelcizkusi.wz.cz) závod ve střelbě z historické kuše, který proběhne v měsíci
květnu. Všechny podrobnosti k akcím budou zveřejněny na sskdobrany.
wz.cz.
Za SSK Dobřany Pavel Königsmark

Poděkování našim nelhostejným
spoluobčanům

Dne 3. 2. 2019 se konala charitativní akce RESTARŤÁČCI CVIČÍ PRO
DANIELA v Káčku. Celý projekt zaštítil sportovní dům RESTART, který
oslavil touto akcí již jeden rok své existence. Děti nacvičovaly společně
se svými lektory několik měsíců svá vystoupení, aby pomohly získat
finanční prostředky pro Daniela Úporského (18), který od svých deseti let trpí svalovou dystrofií. Jejich všechna představení byla úžasná
– trampolínky, box, poledance, baby fit, sestava malých tanečnic, dovednostní kruhový trénink, H.E.A.T. program. Děti se zúčastnily v dopoledních hodinách generální zkoušky a vystoupení od 13 hod. a 15 hodin. Tento pro ně náročný den zvládli i ti nejmenší na jedničku. Toto
by nebylo možné bez podpory jejich rodičů, z jejichž řad byla vybrána
nemalá finanční částka. Akci přijel podpořit triatlonista Přemysl Švarc,
účastník olympijských her v Londýně. Shodneme se s ním, že všestranný sport by měl neodmyslitelně patřit k našim životům a stát se součástí životů našich dětí. Dále tuto akci svojí přítomností podpořil pan
starosta Martin Sobotka.

V neděli 4. 2. se ve sportovním domě RESTART cvičilo pro Daniela.
Sdružení Za ještě lepší Dobřany věnovalo Danielovi 10 000 Kč, symbolický šek předal na vystoupení osobně zástupce pan Tomáš Kobsa. Na
vstupném bylo vybráno 25 200 Kč a 22 540 Kč přispěli klienti a lektoři
sportovního domu RESTART.
Celkem bylo vybráno skvělých 57 740 Kč.
Televize ZAK odvysílala reportáž z tohoto úžasného sportem nabitého dne 7. 2. 2019.
Všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tomto DOBRU, děkujeme!!!!!!!!!

www.dobrany.cz
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Dobřaňák, jak ho neznáte
Dne 27. 11. 2018 na slavnostním večeru u příležitosti 25. výročí založení sportovního klubu Halma, který zastřešuje různé typy para sportovních
aktivit v rámci Plzeňského regionu, byl Karel Davídek oceněn jako nejlepší sportovec za rok 2018. Jeho životní pouť nebyla jednoduchá. Z osobního
rozhovoru s tímto původně dobřanským sportovcem, nyní pracujícím a žijícím ve Zbůchu, je patrné, že pokud existuje vůle a okolí ochotné pomoci,
lze zvládnout všechno.
                 Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka CPTS Zbůch

Jak pomohla lukostřelba Karlu Davídkovi porazit závislost
Karel Davídek neměl jednoduchý život před tím, než mu para lukostřelba dala možnost soustředit se na sport.

„Náš sportovní klub je velice blízce napojen na
Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Karel k nám přišel asi před osmi nebo
devíti lety jako velmi zoufalý mladý muž,“ popisuje Roman Suda, předseda sportovního klubu
v Plzni, kde Karel Davídek nyní střílí. „Zlomil si
krční páteř skokem do mělké vody, stal se z něho
bezdomovec se sklony k alkoholismu a užíváním
drog. Nejprve bydlel v Dobřanech společně se
svým bratrem, ale později skončil na ulici.“
S Romanovou pomocí začal Karel s lukostřelbou. Jeho prvním trenérem byla Barbora Horáčková (+2018), česká olympionička, která reprezentovala svoji zemi na Olympijských hrách
v Pekingu 2008. „Nicméně i ona nad Karlem již
málem zlomila hůl, protože stále nebyl v dobré
formě (afinita k alkoholu a drogám),“ říká Roman.
Karel dodává: „Musel jsem skončit s marihuanou, to byla podmínka, abych mohl začít
sportovat.“ Roman dal Karlovi nějaký čas na
rozmyšlenou.
„Za pár měsíců byl zpět, dnes reprezentuje
Českou republiku v lukostřelbě a je „čistý“. Ujasnil si priority a dokázal se vypořádat s minulostí,“ říká Roman.
V přípravě mu pomohl také kamarád z týmu,
světový šampion z  MS 2015, David Drahoninský.
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Nyní má Karel práci v chráněné dílně, kde
dělá mistra 30 lidem, a po práci se plně věnuje
lukostřelbě. Bydlí v malém chráněném bytě ve
Zbůchu a v místě bydliště má dokonce postavenu tréninkovou střelnici.
„Vstávám ve 4 hodiny ráno. V práci jsem od
šesti od rána do čtyř odpoledne a potom chodím trénovat. Kromě práce trávím veškerý volný

čas tréninkem lukostřelby. Kdybych nedělal lukostřelbu, nedělal bych nic,“ říká Karel.
Karel se poprvé zúčastnil Mistrovství světa
v německém Donaueschingenu v roce 2015
a následně Mistrovství světa v Pekingu 2017,
kdy si užil svůj první let letadlem.
„Musím říci, že Karel je aktuálně v našem klubu sportovní hvězdou,“ dodává Roman. „V naší
komunitě je nyní modelovým příkladem, jak lze
změnit život. Tu šanci mu dala lukostřelba.“
„Kdybych neměl lukostřelbu, cítil bych se bídně. Když se mi bude ve střelbě dařit a budu se
stále zlepšovat, očekávám, že za pár let budu
do pátého místa světového žebříčku World Archery,“ dodává Karel. „Jakmile uslyším slovo
lukostřelba, vybaví se mi stupně vítězů.“
Tento rozhovor pro World Archery (pozn.
Světová lukostřelecká federace) vznikl během
Mistrovství světa v para lukostřelbě 2017.
Z anglického originálu přeložil
Mgr. Roman Suda
Dodatek k článku v roce 2018:
Karel Davídek je aktuálně na 5. místě světového žebříčku v para lukostřelbě, takže jeho
cíl se mu podařilo naplnit přesně za jeden rok.
Jeho dalším cílem je kvalifikace na Letní paralympijské hry v Tokiu 2020.

Sport

Jednička
profesionálního boxu
v Dobřanech
RuKa JUDO, z. s., pořádá seminář klasického boxu se šampiónem profesionálního boxu
a několikanásobným mistrem ČR
PAVLEM ŠOUREM.
Pavel je v plné přípravě na obhajobu
svého titulu a nastoupí proti zatím
neporaženému Tomáši Šálkovi. Přijďte si zatrénovat
a zlepšit techniky
boxu s tím nejlepším. Trénink je určen pro všechny milovníky
bojových sportů, muže i ženy. Počet účastníků
je kapacitně omezen na 20.
RuKa JUDO
16. 3. 2019 v 10:00–12:00 hod.
RuKa JUDO, z. s., Sokolovská 1010
(naproti kinu Káčko), Dobřany
Rezervace a informace: Karel Fojtík
tel.: 725 171 748, e-mail: rukajudo@seznam.cz

Judisté trénují i v neděli

V neděli ráno se někteří naši judisté a trenéři sešli na 3hodinový seminář, jehož účelem bylo
zvýšení technické dovednosti. Po úvodním přivítání přišla na řadu krátká rozcvička a protažení,
poté jsme se přesunuli k nácviku technik ne-waza, které jsou při boji na zemi velmi důležité.
Následoval odpočinek a zdravá svačinka. V druhé polovině jsme se věnovali trénování chvatů
potřebných ke zvýšení judistického stupně a závodní přípravě. Nově nabyté dovednosti budou
moci všichni využít nejen při reprezentaci města Dobřany, ale i při zkouškách, které nás již brzy
čekají a ve kterých svůj bílý pásek budeme moci vyměnit za žluto-bílý nebo žlutý. Jsme rádi, že
děti mají o judo tak velký zájem a neváhají trénovat i o víkendu.
Lenka Oravcová

www.dobrany.cz

|

27

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Zimní turistika
Tak nám začal nový turistický rok 2019. Začali jsme tradičně již 1. 1. 2019 výstupem na Šlovický vrch a dále již podle zaběhnutého scénáře,
to znamená vždy v úterý a sobotu – viz měsíční
plán.
Jednou z vycházek byla vycházka do Mladotic
a Manětína.
Odjíždíme ranním vlakem směr Manětín
zastávka, kam přijíždíme v 9:30 hodin. Po vystoupení z vlaku seznamuji účastníky vycházky
s programem.
Čeká nás pochod cca 12 km, pohybujeme se
zimní přírodou, obdivujeme se mnoha přírodním krásám. Cesta vede dílem po lesních cestách, nejkrásnější jsou úseky cesty podél Střely
a Manětínského potoka. Zastavujeme se na místech, kde se nám otevírá nádherný pohled do
zasněžené krajiny. Cesta není náročná, při družném hovoru nám pěkně ubíhá. Posléze scházíme
mírný kopec a již se blížíme k Manětínu, procházíme městem, prohlížíme si místní barokní
sochy, zámek a kostel. Poté zajdeme do místní
restaurace na oběd a odjíždíme busem domů.
Závěrem: Naše překrásná příroda nám dává mnoho možností, jak se pohybovat v krásném zdravém prostředí, tak i duševní pohodu. Toto vše je
ještě umocněno množstvím památek, které nám naši předci zanechali. Važme si toho!
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Za tajemnými vodopády
Připravili jsme pochod k Odlezelskému jezeru a nedalekým vodopádům.

Něco málo o jezeru samotném.
Jezero vzniklo 27. a 28. května 1872 po mohutné bouři spolu s průtrží mračen. Tehdy se
doslova otevřela nebeská stavidla, kdy spadlo
velké množství vody. Mohutný déšť uvolnil
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masy okolní zeminy, která se sesula a přehradila místní potok, čímž vzniklo jezero. Délka
jezera 500 m, šířka 70-100 m, hloubka až
8-9 m, z jezera vytéká potok s množstvím vodopádů, které tvoří celou kaskádu.

Přijíždíme do ž. st. Potvorov, odtud se
vydáme po turistické modře značené cestě
k jezeru. Cesta vede kolem chat, upoutala
nás jedna chata srubového typu s množstvím ozdobných prvků, zahradním krbem
a indiánskými totemy. Překračujeme potok
a již stoupáme cestou vedoucí lesem a posléze nás cesta přivádí k jezeru. Od výtoku
vede pěšina kaňonem, kterým protéká potok ke kaskádě s několika vodopády. Vzhledem k značnému množství vody vytékající
z jezera jsou vodopády (velmi impozantní)
plné vody s mohutnou zvukovou kulisou.
Samotné místo působí velmi tajemně, působí na nás svojí zvláštní atmosférou – prostě
krása! Vychutnáváme si tuto atmosféru, posléze odcházíme a ještě daleko po cestě nás
doprovází zvuková kulisa vodopádů. Cesta
nás dovádí do osady Potvorov, procházíme
Přehořovem, vycházíme z lesa a již v dáli vidíme cíl naší cesty – Žihli.
Závěrem: Opět se můžeme přesvědčit o krásách naší české země. Važme si toho!
Ať nám to šlape.
Jindřich Šmatlák

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
Členská schůze se koná ve středu
27. 3. 2019 v 18.00 hod. v klubovně, výborová schůze v 17.00 hod.
tamtéž.
5. března
Údolím Kosího potoka
Odjedeme vlakem v 6.40 hod., z Plzně v 7.05
do Ošelína (příjezd v 7.48). Z žel. st. Ošelín
půjdeme po zelené TZ k rozc. „U Mže“, dále
po červené TZ do osady „Kosí potok“. Poté NS
„Kosí potok“ až ke stanici busu „Planá Caltov
rozcestí“, odkud odjedeme v 14.10 hod. do
Plané a odtud v 15.05 (15.53), z Plzně v 16.11
(17.10). Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

9. března
Chotěšov – Křížový vrch – Stod
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.53 hod., z Plzně do Chotěšova v 8.18. Půjdeme po zelené TZ
k rozcestníku pod Křížový vrch, kam vyjdeme,
vrátíme se zpět a po červené TZ dojdeme do
Stoda. Odtud vlakem zpět v 15.07, z Plzně do
Dobřan v 15.50, nebo v 16.12 hod. Délka trasy
10 km.
Vedoucí Jirka Nový.

12. března
Pochod k Madoně (hrad Buben) – Tlučná
Odjedeme vlakem v 8.31, z Plzně v 9.13 hod. do
žel st. Plešnice. Dále půjdeme po modré TZ na
hrad Buben „k Madoně“, kde si opečeme špekáčky, a poté půjdeme stále po modré TZ přes
Myslinku do Tlučné. Vracíme se vlakem z Tlučné v 14.25 hod. (nebo 15.27), z Plzně v 14.47,
15.10 (nebo 15.50). Délka vycházky 11 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
16. března
Kolem Ejpovických útesů podél Klabavy
do Rokycan
Odjedeme vlakem z   Dobřan v 7.53, z Plzně
do Ejpovic v 8.37 hod. Půjdeme po žluté TZ
podél nádrže Ejpovice, přejdeme na zelenou
TZ a podél říčky Klabavy dojdeme do Rokycan
(možná odbočka na vrchol Vršíčku). Odjedeme vlakem z Rokycan v 14.29 nebo 14.59 hod.
a z Plzně v 15.50 nebo 16.12 (popř. rychlík
15.29 z Rokycan do Dobřan). Délka trasy včetně odbočky 12 km.
Vedoucí Jirka Nový.
19. března
Za tajemnými kameny
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.24 do Plzně,
z Plzně v 8.08, v Jetenovicích žel. st. budeme v 9.08 hod. Odtud půjdeme po zelené TZ

(modré) do Chanovic. Dále pojedeme busem v 15.03 hod. do stanice Oselce-Kotouň
a v 15.35 do Nepomuku. Odtud odjedeme vlakem v 16.09 hod. do Plzně a v 17.10 do Dobřan. Délka trasy 7 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. března
Nová Hospoda – Valcha – Nová Ves –
Dobřany
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.53 do Plzně.
V Plzni pojedeme MHD na Novou Hospodu.
Půjdeme po zelené TZ přes Valchu, Novou Ves
do Dobřan. Délka vycházky 12 km.
Vedoucí Jirka Nový.

26. března
Na koláče do Krchleb – Merklína
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.53 hod. do
Plzně a dále v 8.18 do Staňkova. Z žel. st. Staňkov jdeme po modré TZ k rozc. “Holubí hlava“, přejdeme na žlutou do Krchleb, dále po
cyklo č. 2185 přes Lhotu do Merklína. Délka
trasy 15 km. Ze Staňkova můžeme pokračovat také po cyklostezce: Staňkov – Krchleby – Merklín = 10 km. Z Merklína odjedeme
busem v 14.00 hod. do Dobřan (nebo bus
14.22 /15.50/ do Přeštic a z Př. vlak v 15.14
/16.19/, nebo bus 15.39 do Stoda a bus
v 16.02 ze Stoda).
Vedoucí Jindra Šmatlák.
30. března
Z Točníku do Klatov
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.05 hod. do
Klatov a v 8.46 do Točníku. Z nádraží půjdeme
po zelené TZ, hned přejdeme na modrou, která vede přes Štěpánovice k rozcestníku „Nad
Štěpánovicemi“, zde přejdeme na červenou,
která nás dovede do Klatov. Vlakem pojedeme
zpět v 15.17 hod. Délka trasy 10 km.
Vedoucí Jirka Nový.

2. dubna
Z Lužan do Roupova
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.30 do Lužan.
Z žel. st. Lužany půjdeme po zelené TZ (silnici) přes Dlouhou Louku do Roupova (hrad),
odtud po silnici – cyklo č. 38 do Merklína.
Odtud busem. (Spojení zpět: viz 26. 3.) Délka
vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme za každého počasí. Případné
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční
banky.

HLEDÁME PRACOVNÍKY

Pečovatelka
v pečovatelské službě
Jak práce vypadá?
• pečovatelka poskytuje úkony
pečovatelské služby v terénní formě
v lokalitě Dobřany a okolní obce
• administrativní úkony spojené
s poskytovanou službou
Co je potřeba umět a znát?
• řidičský průkaz skupiny B
– aktivní řidič
• výhodou je kvalifikační kurz pro
pracovníky v sociálních službách
v rozsahu 150 hodin
• slušné jednání a profesionalitu
• spolehlivost
Co prací získáte?
• odměna 95,- Kč /hodinu
• termín možného nástupu: ihned
• místo výkonu práce: Dobřany a okolí
• možnost dlouhodobé spolupráce
nebo pokračování v pracovním
poměru
Pošlete svůj životopis e-mailem na:  
jana.satrova@diakoniezapad.cz
Nebo nás kontaktujte telefonicky na
733 141 900.
Další informace o naší organizaci
najdete na www.diakoniezapad.cz

Informace
pro přispěvatele
 Příspěvky do Dobřanských listů
posílejte na e-mailovou adresu:
listy@dobrany.cz.

 Maximální rozsah textu je 2500 znaků
vč. mezer.

 Uzávěrka je vždy do 20. dne v měsíci.

www.dobrany.cz
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Napsali jste nám

Kritická poznámka ke kácení
stromů na sídlišti
V zimním období jsme svědky kácení stromů na sídlišti. Stromy se
kácí na základě znaleckého posudku z r. 2015. Konkrétně mezi domy
v ul. 17. listopadu 797-798 a 791-6 byly poraženy 2 jehličnany, keř
a javor. Stromy byly vysazeny kolem r. 1975 v rámci „akce Z“. Když byl
likvidován javor před mým oknem, šel jsem na městský úřad, neboť
na stromě nebyly žádné vady vidět /ani na obou jehličnanech/. Zde
jsem se dozvěděl, že javor je kácen proto, že měl mrazovou desku, tj.
prasklou kůru na kmeni, a dřevo tam hnije, jsou tam kvasinky a je to
cítit. Vyzval jsem Ing. Tomanovou, aby mi vady ukázala. Čekalo se asi
hodinu na paní ze životního prostředí, a když jsme ke stromu přišli,
zbylo z něj jen torzo. Na kmeni bylo vidět, že se prasklá kůra za 4 roky
zacelila. U jedné uříznuté větve bylo vidět hnědé jádro. Je tedy jasné, že strom byl zdravý, prasklou kůru si zacelil, a tedy byl poražen
zbytečně. Nevím, jaké vady byly na jehličnanech, ale ani zde žádné vidět nebyly. U keře byla suchá větev, takže stačilo uříznout tuto větev
a keř mohl růst dál. Jedno staré přísloví říká "2 x měř a jednou řež".
Zcela jistě by nebylo na škodu, kdyby byly stromy prohlédnuty před
likvidací ještě jedním znalcem, pokud možno jiným. Také by bylo rozumné zjištěné vady ošetřit a likvidace stromů by měla být až krajním
řešením. Výsadba nových stromů, asi třešní, byla přislíbena do 2 let,
ale než strom doroste, trvá to řadu let, aby byl pro zlepšení životního
prostředí něco platný. Když zde byly odstraněny jehličnany, měly by se
vysadit jehličnany - jedle, smrky nebo borovice, aby zelení oživovaly
prostředí po opadu listí.
Strom je živý organismus - list přijímá oxid uhličitý, vodu a světelné
záření a produkuje kyslík, který zlepšuje městské prostředí. Stromy
navíc účinně zachycují prach a vysílají do vzduchu rostlinné esence
(u některých druhů prokazatelně léčivé), což je zvláště důležité ve
znečištěném městském prostředí - od aut i kamionů, které byly formálně zakázány, ale protože to nikdo nepostihuje, jezdí zde dále. Koruna stromu o průměru 5 m zaujímá 20 čtverečních metrů. Na takovou korunu dopadne za letního dne 120 kWh sluneční energie. Je-li
strom dostatečně zásoben vodou, odpaří za den více jak 100 l vody
a tím své okolí ochladí. Pod košatým stromem je tak až o 10 °C nižší
teplota než na ulici. Udržováním vzrostlých stromů, zejména listnatých, ve městě i mimo něj se zadržuje voda v krajině a předchází se
přívalovým dešťům, vichřicím a zátopám. Stromy tak přispívají ke
zlepšení klimatických podmínek. Je tedy nutné postupovat uvážlivě
a stromy zbytečně neničit.
Pracovníci technických služeb by byli zcela jistě užitečnější, kdyby
místo likvidace stromů prováděli úklid lesoparku Martinská stěna
a na cestu mezi mlýnem a lávkou navezli škváru nebo kamennou drť
a udusali ji, aby se tam lidé nebrodili v bahně v deštivém období.
Ing. Karel Lev

Poděkování
Začátkem ledna nám byla odcizena 3 jízdní kola v hodnotě přes
100 000 Kč. Díky skvělé práci policistů z Dobřan a Plzně-Bor včetně
nasazení policejního psa jsou 2 z 3 kol již nalezena. Upřímně děkujeme
a držíme palce v další práci.
Nikola, Tereza, Kateřina a Martin Strakovi
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O divadle
Vracím se k divadelnímu představení Brouk v hlavě, které v našem
městě sehrál 16. února t. r. lužanský divadelní ansámbl. Krásné představení, které si zasluhovalo mohutný potlesk. Avšak nikoliv jen za samotný obsah hry, jako spíše za výkon jmenovaného souboru. Jednodu
-ché, nápadité jeviště, bezvadná garderoba a precizní hra všech herců.
Ptal jsem se režisérky paní Szlachtové, jak dosáhli tak vysoké herecké
úrovně, blížící se výkonům profesionálních herců. Odpověď byla jednoduchá: „Všechno je to v organizaci divadelnictví. Je třeba vyhledat dva
nebo tři zapálené lidi, kteří jdou do toho naplno a kolem sebe dokážou
nabalit pak ostatní. Je nás skoro dvacet a máme na výběr.“
Když jsem odcházel z divadla, měl jsem dva smíšené pocity. První
šťastný z dobře prožité-ho večera, druhý smutný - proč takový divadelní soubor nemají také Dobřany? Vždyť v našem městě dobře funguje
veliká spousta organizací a spolků, proč právě divadelnictví nevzkvétá?
Musíme si přiznat, že lužanská režisérka má zřejmě pravdu. Je potřeba
vyhledat a získat něko-lik zapálených lidí, vytvořit jim podmínky a pak
už se práce jistě podaří. Ale kdo je má vyhle-dat? Na to snad umějí odpovědět orgány, které mají na starost kulturu v našem městě.
Jaroslav Smola

Poděkování
Vřelý dík Městskému úřadu Dobřany za blahopřání k mému jubileu.
Marie Homrová

Společenská rubrika

Vítání občánků
Dne 02.02.2019 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito
noví občánci města:
Barbora Bártíková, Jan Cvetan, Jan Ebelender, Karolína Kondelíková, Barbora Kadečková,
Ondřej Lochmann, Dominik Piskáček

Blahopřejeme
Dne 27. března
oslaví 95. narozeniny
paní
Helena Nováková.
Mnoho zdraví do dalších
let přeje rodina.

Blahopřejeme

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 15. 3. 2019 oslaví
90. narozeniny

26. února uplynul 1 rok,
co nás navždy opustila
moje milovaná dcera, sestra, teta,
švagrová a manželka

16. 2. uplynulo 14 let,
co nás opustil

paní Pavla Málková.

pan Otto Skála.

paní Anna Skálová z Dobřan.

Do dalších let hlavně zdraví a pohodu
přejí děti, vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínáme a nezapomeneme.

Vzpomíná rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 4. 3. 2019 uplyne 14 let,
co nás navždy opustil

14. března 2019 tomu bude 1 rok,
co navždy odešla naše maminka

Dne 31. března by oslavil
své 40. narozeniny

pan Josef Drbohlav.

paní Marie Zavadilová.

pan Josef Novák.

S láskou vzpomíná manželka,
dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

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

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

www.dobrany.cz
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Inzerce

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Poběžte
s námi!

Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz

Z důvodu konání půlmaratonu budou probíhat 13. 04. 2019 od 09:50 do
13:00 hodin úplné uzavírky silnic na trase Plzeň-Bory – Litice – Šlovice
– Dobřany – Lhota – Valcha. V rámci uzavírky budou na základě
povolení pořadatelské služby umožněny kolmé přejezdy vozovky. Dojde
také k omezení spojů MHD linky č. 21 a 26. Děkujeme za pochopení.

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a po-

Generální partneři

Partneři

vinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a 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
 systém sociálních dávek a pomoci
 rodina a mezilidské vztahy
 finanční problematika
 občanskoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele
 majetkoprávní vztahy
 sociální a zdravotní pojištění
 pracovně-právní vztahy
 správní řízení (jednání s úřady)

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
BŘEZEN 2019
čt 7. 3.

14 – 17

čt 21. 3.

14 – 17

út 12. 3.
čt 14. 3.

Dobřany
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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út 26. 3.

pá 29. 3.

14 – 17
14 – 17
14 – 17
9 – 12

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

Inzerce
Společně podporujeme náš region
... a to dává smysl

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, PŘIJĎTE OCHUTNAT DO PRODEJNY
DOBŘANY,
Sokolovská 967 NAŠE VYNIKAJÍCÍ VÝROBKY Z LAHŮDKÁŘSKÉ VÝROBNY.

TRADIČNÍ RECEPTURY, KVALITNÍ SUROVINY.

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?
= prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy =
= odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení =
= pojištění majetku, životní pojištění, penzijní připojištění =

Renáta Tomášková
606 622 951, ravokastom@gmail.com
Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

OZNÁMENÍ

NOVÉ OTEVŘENÍ KANCELÁŘE

Vážení klienti,
děkuji za Vaši stálou důvěru.
Těším se na další spolupráci
v roce 2019.

od 1. 11. 2018 na adrese:

Dana Rottová

finanční poradce
hypotéky, investice, pojištění
tel.: 724 169 879

Stromořadí 252, Dobřany
Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů.
Poznejte rozdíl...

Řádková inzerce
 C
hcete prodat nebo koupit nemovitost? www.jaroslavsredl.cz

 V
YKLÍZÍME pozůstalosti i jiné prostory. Jistě nejnižší ceny a někdy

i zdarma. Tel. 605 258 839 - Rais

 A
NGLIČTINA - Individuální i skupinová výuka, tel.724 015 347,

www.anglickyjazyk.net

 P
ronajmu garsoniéru, k nastěhování ihned.

Informace na tel. č. 702 022 150

www.dobrany.cz
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březen 2019

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
FAVORITKA
7. 3. ve 20:00

PÁSMO POHÁDEK
17. 3. v 15:00

DUMBO
30. 3. v 17:00

USA/Irsko/VB, drama/komedie/historický, 119 min,
15+, režie: Y. Lanthimos
Lady Sarah a komorná Abigail usilují o přízeň nešťastné a slabé britské panovnice Anny Stuartovny.
Oscar 2019 – nejlepší herečka v hlavní roli
Vstupné: 110 Kč

70 min, přístupný
Krtek a metro, Dorotka a plamínek, Loupežnická pohádka, Jak Žofka odhalila zloděje,...
Vstupné: 50 Kč

USA, dobrodružný/rodinný, přístupný, dabing
režie: Tim Burton
Nadměrné uši novorozeného slona jsou k smíchu publiku v cirkuse. Jenže se zjistí, že Dumbo umí létat.
Vstupné: 120 Kč

CAPTAIN MARVEL
8. 3. ve 20:00 (tit.)
10. 3. v 18:00 (dab.)

USA, drama/komedie/roadmovie, 130 min, 12+, titulky
režie: Peter Farrelly
Slavný černošský klavírista a jeho bodyguard a řidič
vyráží na turné po divokých státech amerického Jihu
60. let. Oba tvrdohlaví muži si k sobě musí najít cestu
skrz předsudky a humorné přešlapy.
Oscar 2019 – nejlepší film
Vstupné: 100 Kč

16. 3. ve 20:00 (dab.)

USA, akční/dobrodružný, 124 min, 12+
režie: Anna Boden, Ryan Fleck
Příběh Carol Danversové (Brie Larson), ze které se
stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa.
Vstupné: 130 Kč

PSÍ VELIČENSTVO
9. 3. v 17:00

10. 3. v 15:00

Belgie, animovaný, 92 min, přístupný, dabing
režie: Ben Stassen
Rex je oblíbeným psem v královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené, vydává se za dobrodružstvím.
Vstupné: 130 Kč

ŽENY V BĚHU
9. 3. ve 20:00
ČR, komedie, 93 min, přístupný, režie: Martin Horský
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný
život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Matka tří dcer (Tereza Kostková,
Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková) v tom nevidí žádný problém.
Vstupné: 130 Kč

ZELENÁ KNIHA
21. 3. ve 20:00

LOVENÍ
22. 3. ve 20:00
24. 3. v 18:00

31. 3. v 18:00

ČR, romantická komedie, 100 min, 12+
režie: Karel Janák
Romantická komedie o tom, že lásky je někdy málo
a někdy zase moc. Jak ale poznat toho pravého?
Vstupné: 130 Kč

KOUZELNÝ PARK
23. 3. v 17:00

Německo/Francie, drama, 125 min, 15+, titulky
režie: Thomas Stuber
Křehká, civilní a realistická romance z místa, kde není
vidět na nebe.
Vstupné: 100 Kč

USA, krimi/drama/thriller, 116 min, 15+, titulky
režie: Clint Eastwood
Osmdesátiletý Earl Stone přijme nabídku na místo
řidiče. Jenže neví, že se upsal jako kurýr drogovému
kartelu.
Vstupné: 120 Kč

SKLENĚNÝ POKOJ
15. 3. ve 20:00

ŠŤASTNÝ LAZZARO
28. 3. ve 20:00

17. 3. v 18:00

Česko/Slovensko, drama, 104 min, 12+, dabing
režie: Julius Ševčík
Milostný příběh inspirovaný událostmi 20. století
i zrodem architektonického skvostu – vily Tugendhat.
Vstupné: 130 Kč

RODINNÉ ŠTĚSTÍ
16. 3. v 17:00
Maďarsko, drama/komedie, 81 min, 12+, titulky
režie: Szabolcs Hajdu
Neohlášená návštěva příbuzných nebývá vždy příjemnou záležitostí, zvlášť pokud se protahuje na
neurčito.
Vstupné: zdarma

ZRANĚNÁ SRDCE
30. 3. ve 20:00
USA/VB/Německo, drama/romantický, 109 min, 12+,
titulky, režie: James Kent
Jedna žena a dva muži ve válkou zničeném městě.
Keira Knightley v roli manželky britského důstojníka
přijíždí do vybombardovaného Hamburku, kde se
střetává nejen s následky válečných hrůz, ale i s pohledným německým vdovcem (Alexander Skarsgård).
Vstupné: 110 Kč

VĚRNÍ NEVĚRNÍ
4. 4. ve 20:00
Francie, drama/romantický, 75 min, 15+, titulky
režie: Louis Garrel
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní
láska Marianne, která mu oznámí, že čeká dítě s jiným mužem. O deset let později se k němu vrací, ale
přináší s sebou také šokující tajemství.
Vstupné: 100 Kč

24. 3. v 15:00

USA, animovaný, 85 min, přístupný, dabing
režie: Josh Appelbaum
June postavila ten nejbáječnější zábavní park na světě. Ve své fantazii. Jenže co když skutečně existuje?
Vstupné: 120 Kč

PAŠERÁK
23. 3. ve 20:00

LÁSKA MEZI REGÁLY
14. 3. ve 20:00

31. 3. v 15:00

Itálie, drama, 125 min, 12+, titulky,
režie: Alice Rohrwacher
Lazzaro je tak dobrosrdečný a upřímný, až se zdá
hloupý. Díky tomu je však schopen prožít skutečné
štěstí.
Vstupné: 100 Kč

ARCTIC: LEDOVÉ PEKLO
29. 3. ve 20:00
Island, drama, 97 min, 12+, titulky, režie: Joe Penna
Muž havaruje s letadlem uprostřed ledové pustiny.
Vydává se na stovky dlouhou pouť s nejistým koncem.
Vstupné: 110 Kč

TERORISTKA
5. 4. ve 20:00

6. 4. ve 20:00

ČR, černá komedie/drama, 95 min, 12+
režie: Radek Bajgar
Příběh učitelky v důchodu (Iva Janžurová), která celý
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic neřeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři
spoléhají.
Vstupné: 130 Kč

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
6. 4. v 17:00
7. 4. v 15:00
ČR, animovaný, 72 min, přístupný, režie: Michal Žabka
Na kraji Třeskoprsk, v malém domku, bydlí čtyři kamarádi. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která zažili
v uplynulém roce. Každý z hrdinů vypráví příběh,
který považuje za úplně nejlepší.
Vstupné: 120 Kč

SHAZAM!
7. 4. v 18:00
USA, akční/dobrodružný, přístupný, dabing
režie: David F. Sandberg
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení
stačí jen trocha magie. V případě Billyho Batsona stačí zvolat jediné slovo – SHAZAM! – a tento velkoměstem protřelý čtrnáctiletý chlapec v pěstounské péči
se zásluhou starého kouzelníka změní v dospělého
superhrdinu Shazama.
Vstupné: 130 Kč

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

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

tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 11:00
11:15 – 12:30 pro podniky a objednané
15:00 – 18:00 pro pracující a objednané
úterý
7:30 – 11:30
11:30 – 13:00 pro objednané
středa, pátek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00 pro podniky a objednané
čtvrtek
7:30 – 11:00
11:15 – 13:00 pro objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

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

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

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

MUDr. Petr Krčál

pro objednané

MUDr. Regina Janů

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

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová

tel.: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

Odběry krve

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

12:00 – 17:00

12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

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

pro objednané

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Sokolovská 1004
tel.: 733 141 900 – Jana Šatrová, Dis.
e-mail: jubilata.dobrany@diakoniezapad.cz
ponděl – pátek 7:00 – 19:00
so, ne, svátek 7:00 – 9:00
11:30 – 14:00
17:00 – 19:00

Správa bytů

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

8:00 – 15:00
8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

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

pondělí
úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz

Sběrný dvůr

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
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
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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