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Food revolution day aneb Chvála jídla II.

V pátek 18. 5. 2018 proběhl na zahradě
2. stupně ZŠ již druhý ročník Chvály jídla.
Minulý ročník byl zaměřen na školní svačiny,
letos jsme se zabývali projektem „Jíme beze
zbytků“, o kterém jsme vás informovali již
v minulých číslech Dobřanských listů.
Letos nám opět přálo počasí, jehož přízeň
je pro konání zahradní slavnosti klíčová. Při
vůni grilovaného masa jsme vyhodnotili akce
spojené se snahou snížit zbytky ve školní jídelně a vyhlásili jsme nejlepší recept ze zbytků. Bramboráky ze starého chleba podle Míry
Homra byly překvapivě výborné, kdo je ochutnal, nepoznal, že nejsou z brambor. Ocenění
se dočkaly i děti, které pečlivě sbíraly lístky
za „prázdný talíř“ a všichni jsme se bavili při
soutěžích, jako kdo nejlépe oloupe a nakrájí
cibuli nebo nastrouhá starý rohlík apod.
Komu nestačilo výborné grilované maso
s různými druhy dipů, mohl společně se skauty uvařit v kotlíku na ohni a také ochutnat

pravou českou cibulačku nebo bramboračku
nebo si zahrát volnočasové hry s klubem Echo
Diakonie ČCE Západ.
Akce byla velmi podařená, věřím, že každý,
kdo si našel chvilku nebo ho přilákala vůně
grilovaného masa, si pochutnal a pobavil se.
Za pomoc při pořádání této akce děkuji učitelům a učitelkám školy, Technickým službám
města Dobřany, firmě Ryby – Drůbež Špilar,
všem kuchařkám ze školní jídelny, dobřanským skautům, Klubu Echo a v neposlední
řadě profesionálním kuchařům, které jako
jediné budu jmenovat, protože jejich přítomnost a chuť podílet se byla podstatná pro
hladký průběh akce, a to mému manželovi
Jiřímu Černému a panu Danielu Vošáhlíkovi.
Již teď se moc těším na další ročník a věřím,
že se Chvála jídla stane příjemným a pravidelným zpestřením školního stravování v Dobřanech.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ Dobřany
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Zprávy z radnice

Otázky pro starostu
Vážení,
nejprve bych chtěl poděkovat panu starostovi Sobotkovi za odpovědi na moje
dotazy, které byly uveřejněny v Dobřanských listech v dubnu t. r.
Měl bych ještě jednu otázku – účastnil jsem se 6. dobřanských májových
slavností, které měly velmi dobrou
úroveň.
Poněkud mě však zarazilo, že na věži
vlála pouze česká, anglická a kanadská vlajka – stejně jako již dříve při
různých oslavách osvobození. Zajímalo by mě, proč tam nikdy nevlaje americká vlajka – pokud vím, Dobřany
osvobodili Američané.
Předem děkuji za odpověď.
Adolf Brabenec
Vážený pane Brabenče,
děkuji za nezvyklý dotaz. Jsem rád, že se
dnes ještě někdo zajímá o tak vznešené
věci, jako je vlajkosláva. Docela mě to nakoplo.
Nejprve vysvětlení. Dobřany se do dějin
druhé světové války zapsaly jako místo,
kde padli první vojáci spojenců na území
bývalého Československa. Byla to posádka poručíka Miltona, která sestávala
z příslušníků královského letectva z Británie a Kanady. Oslavy osvobození jsou
u nás zároveň připomínkou tragického
náletu na Dobřany z poloviny dubna
1943, kdy právě byli zmínění letci sestřeleni. Proto je na věži kombinace vlajek,
která se váže k tomuto výročí. Má to svůj
význam, věž nesla nejviditelnější následky bombardování a slza stojí u její paty
právě proto.
Amerických vlajek by mělo být všude
plno a věž by měla být výjimkou. Bohužel
na celém náměstí vlály hvězdy a pruhy
jen na radnici. Věříme snad zpochybňování zásluh spojenců při osvobozování?
Vracíme se na stránky komunistických
učebnic? Opět ignorujeme fakt, že bez
dodávek z USA by SSSR těžko vyhrál válku. Jen pár čísel pro ty, kdo si nezjišťují
informace sami. SSSR spotřeboval pro
vojáky 2 509 500 000 masových konzerv,
z toho vyrobil jen 432 500 000, zbytek

získal v rámci pomoci ze zámoří. Sedm tisíc tanků a 11 400 letadel taky pomohlo.
1. května 1945 představovaly americké
stroje 32,8 % vozového parku Rudé armády. Pro zajímavost 9,1% tvořila německá kořist.
Pokud do toho budu mít co mluvit i příští
rok, zasadím se o to, aby bylo více vlajek
na náměstí, alespoň na domech, které patří městu.
A určitě si pořídím druhý tigltangl na náš
dům a vlajku USA, protože na lidi, kteří
umírali na plážích či v Ardénském lese,
se nesmí zapomínat, zvlášť když na ně
spousta lidí hází špínu.
Martin Sobotka
Dobrý den,
mám dotaz na starostu.
Na sociálních sítích tvrdí dobřanská
pobočka ANO, že vedení města v tomto i minulém volebním období odmítlo nabídku na výstavbu prodejny LIDL
v Dobřanech. Proč jste ji odmítli a kde
měla stát?
Děkuji za odpověď.
S přáním hezkého dne
Vlastimil Sobotka.
Vážený jmenovče, (a bývalý svěřenče
z kroužku malých hasičů),
otázce jsem se již věnoval na svém blogu
martin-sobotka.com, neboť nejsi jediný,
kdo se ptal.
Dovoluji si část textu nabídnout i Dobřanským listům.
Investoři se obvykle s podobnými nabídkami obracejí na starostu, takže mi bylo
divné, že o ničem nevím.
Prozkoumal jsem tedy zmíněné facebookové stránky také a dozvěděl jsem
se i to, kde prý měl LIDL být. Na místě
Integry. Tím mi došlo, odkud vítr fouká.
O pozemek se v minulosti zajímal jeden
„investor“, mám k tomu korespondenci,
kterou by bez jeho souhlasu nebylo slušné zveřejňovat. Říkejme mu J. Š. Bylo by
fajn, kdyby souhlasil se zpřístupněním
úplné korespondence, každý by si mohl
snadno ověřit, že o prodejně LIDL ne-

padlo ani slovo. J. Š. popsal projekt následovně: „Dále jsme chtěli využít zbývající
prostor, kde jsou staré budovy s ekologickou zátěží, které bychom proměnili v něco
potřebného, co bude sloužit lidem a městu. Měly zde vzniknout služby, občanská
vybavenost a i možnost bydlení.“
O jeho profesionalitě svědčí i následující
požadavek, se kterým žádný jiný investor
dosud nepřišel: „Jestli mohu poprosit, nemohl by jste mi prosím nechat udělat na
stavebním takový výcuc k tomu pozemku,
aby jsme tu neluštili veškeré dokumenty
a celý web Dobřan? Prostě klasický výcuc
z katastru kolik to má metrů, kde jsou sítě
a tak, územní plán.“
Poslal jsem tedy na vedení firmy LIDL
dotaz, jak to bylo doopravdy. Odpověděli
obratem:
Dobrý den, pane Sobotko,
prověřovala jsem situaci a bylo mi od
kompetentních kolegů, kteří mají tuto
oblast na starosti, řečeno, že z naší strany
žádná komunikace neproběhla a pan J. Š.
není naším zaměstnancem.
Děkuji Vám, že si ověřujete informace,
a přeji Vám, aby se situace v Dobřanech
objasnila.
S pozdravem a přáním všeho dobrého
Kateřina Jašková
Oddělení firemní komunikace
Lidl Česká republika, v.o.s.

Jinak není bez zajímavosti, že zájem
„investora“ skončil ve chvíli, kdy jsem
napsal, že u podobného pozemku bych
předpokládal prodej formou transparentní veřejné soutěže. Odepsal: „My za
každou cenu stavět nemusíme pokud by
to bylo, že se budeme muset o něco přetahovat."
Mluvil jsem také se zástupcem společnosti, která prokazatelně staví obchodní
prostory a spolupracuje s firmou LIDL.
Projeli jsme Dobřany, ukázal jsem mu
i lokalitu bývalé Integry. Považuje ji za
nevhodnou, je příliš malá. Zájem LIDLu
nelze vyloučit, ale najít místo by nebylo
tak snadné.
Martin Sobotka

Máte také otázku na starostu města?
Využijte e-mail listy@dobrany.cz, tel. č. 377 972 725 nebo ji přineste osobně do informačního centra, nám. T. G. M. 5 Dobřany, vždy do
20. dne v měsíci.
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Dobřany rozkvetou v barvách trikolóry
Naše republika slaví 100 let a pozadu nezůstávají ani Dobřany – kromě pietních aktů, kulturních akcí, výstav a ukázek připomene narozeniny samostatného státu taktéž historizující záhon na třídě 1. máje, trikolóra z přímých výsevů u kamenného mostu, kruhového
objezdu a také květinová výzdoba náměstí, přilehlých ulic a radnice.

Příprava záhonů u kruhového objezdu vyvolala vcelku vášnivou debatu, za což jsme
velice rády, takže se jí nyní společně podíváme na zoubek. Samotná myšlenka a libreto
záhonu se zrodilo v našich hlavách na podzim
roku 2017. Na základě zkušeností z minulého
léta došlo ke změně tvaru samotného záhonu. Partie, která byla přistíněna krásně rostlou třešní, trpěla nedostatkem vláhy i světla,
a proto byla zrušena a zatravněna. Abychom
obyvatele Dobřan neochudily o jejich dávku
květinového potěšení, rozhodly jsme se založit záhon nový, též na tř. 1 máje na protilehlé
straně. Tímto krokem jsme mohly rozdělit vý-

sadbu předpěstovaných rostlin a přímého výsevu a nekombinovat tyto dvě odlišné metody
zakládání výsadeb.
Záhon porozumění, jehož partnerem je Psychiatrická nemocnice Dobřany, se letos změnil k nepoznání. Republiku nevelebíme pouze
barvami, ale i samotným tvarováním hmoty.
Navazujeme na tradici zahradně architektonické tvorby první republiky, na plastický
ornamentální záhon, na dokonalou znalost
rostlinného materiálu a precizní provedení.
Vyvýšené záhony, zvané též někdy pudinkové, zdobily krajinářské parky, lázně, městské
kolonády, zámecké parky. Dodnes je můžeme
obdivovat na parteru zámeckého parku v Lednici nebo na lázeňské kolonádě v Poděbradech.
Záhony s vertikálně tvarovaným profilem se vytvářejí postupným vršením zeminy
s drobtovitou strukturou, která je pravidelně hutněna. Nejčastějším základním tvarem
těchto výsadeb bývá kruh, obvykle o průměru
2 až 5 m. Střed je zafixován kolíkem, který určuje požadovanou výšku (80-100 cm). Dále je
záhon rozdělen na jednotlivé díly a ve vrcholovém průsečíku je umístěna solitérní rostlina
(v našem případě dosna indická). Poté následuje samotná výsadba ornamentů.
V našem záhonu byly použity tyto rostliny:
ledovka, lobelka, nestařec, starček, šalvěj, kopretinovec, krásenka a vousatec.
Lenka Tomanová, místostarostka
Milena Vladyková, městská zahradnice

Na podzim si na přechod posvítíme
Na konci března město podalo žádost o dotaci do Nadace ČEZ - programu
Oranžové přechody na osvětlení přechodu na třídě 1. máje u druhého stupně
Základní školy Dobřany.
Přechod je v těsné blízkosti zastávek veřejné autobusové dopravy, je prvním přechodem přes hlavní silnici při cestě z vlakového nádraží, z toho důvodu je i velmi frekventovaný. Za snížené viditelnosti je vodorovné značení
pro projíždějící řidiče špatně viditelné.
Žádost byla přijata a 10. května jsme obdrželi písemnost, že je náš projekt od tohoto data aktivní v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem. Na sbírání bodů jsme měli jeden měsíc. Obratem
jsme informaci pustili do světa a za rekordních 8 dní Dobřaňáci a přespolní dosáhli cílového
množství bodů. Získali jsme tedy požadované finanční prostředky na realizaci osvětlení. Celkový rozpočet projektu je 246 840 Kč, finanční injekce od Nadace ČEZ bude ve výši 49 %, tedy
120 000 Kč.
Děkuji škole, kolegům z práce, přátelům, sportovcům, prostě všem, kteří přispěli na dobrou
věc!
Lenka Tomanová, místostarostka

Jak je to s kanalizací
ve Šlovicích?

Za stávající situace máme ve Šlovicích jen
dešťovou kanalizaci, navíc pouze v části obce
a již značně poškozenou. Začátkem roku 2016
byly obnoveny projekční práce na odkanalizování obce. Za nejvhodnější variantu považujeme stavbu oddělené splaškové a dešťové kanalizace v rámci jedné stavební akce s tím, že
dešťová kanalizace bude ústit do stávajícího potoka za vsí a splašková kanalizace do přečerpávací stanice na kraji obce, odkud povede tlakové potrubí na dobřanskou čistírnu odpadních
vod. Součástí projektu je i připojení dálničních
odpočívek. S tímto řešením se počítalo již při
rekonstrukci ČOV, je tedy dostatečně dimenzovaná. V roce 2016 se projektovalo, připomínkovalo, konzultovali jsme s vlastníky nemovitostí
vhodnost umístění přípojek atd. Někdy v březnu 2017 byl projekt připraven. Jako u všech liniových staveb se snažíme projektovat vlastní
stavbu na pozemcích města, případně státní
správy. Zde to ale zejména u tlakového potrubí
Šlovice – Dobřany nebylo zcela možné. Tlakové
vedení je projektováno souběžně se stávajícím
vedením vodovodu Šlovice – Dobřany tak, aby
nedocházelo k zatížení služebností u nových
pozemků a byl minimalizován dopad v podobě ochranných pásem sítí, který může být pro
vlastníky pozemků limitující. Nyní tedy, již více
než rok, jednáme s vlastníky nemovitostí o získání souhlasu se stavbou. Pro představu, pomineme-li pozemky města a státní správy, se jedná o 132 pozemků a potřebujeme souhlas od
106 vlastníků. Nezaznamenal jsem nikoho, kdo
by se stavbou z principu nesouhlasil. Drobné
připomínky lze vždy vyřešit. Problém nastává,
pokud někdo chce handlovat a spekulovat. Bere
si tím za rukojmí všechny obyvatele Šlovic, kteří kanalizaci potřebují. Zde máme pravý důvod,
proč se projekt kanalizace zdánlivě zastavil.
Nejsou pravdivé fámy, že město Dobřany na
kanalizaci nemá finanční prostředky, nebo že
není zájem projekt realizovat. Zájem města
je silný, probíhají výkupy pozemků, jednání
s vlastníky... Například při koupi nemovitosti
u rybníku město vykoupilo i dům v nepříliš
dobrém stavu, aby si zprůchodnilo trasu pro
gravitační kanalizaci a ušetřilo za přečerpávání splašků. Jednáme ze všech sil, projekt taky
stojí nemalé prostředky, ale ne vždy jsou řešení jednoduchá a rychlá.
Samotnou kanalizací péče o vodu ve Šlovicích nekončí, město plánuje revitalizaci rybníka a zároveň by v rámci chystané komplexní
pozemkové úpravy chtělo aplikovat závěry studie odtokových poměrů tak, aby přívalové deště měly minimální dopady na občany Šlovic.
Michal Trdlička

www.dobrany.cz
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Krátce

Jak hibernuje Malá Strana

(sob) Od pondělí 21. května je dovrtaný
první nový zdroj vody. Do konce týdne se vystrojoval a v úterý 29. května se souprava stěhovala na místo druhého vrtu. K dispozici jsou
již první odhady vydatnosti, které zaostaly za
optimistickými předpověďmi. Podle zkušenosti čety Hydroprůzkumu České Budějovice
bude první z nových zdrojů dávat 5-7 l/s. Pokud by na tom druhý nebyl hůře, znamenalo
by to i tak zlepšení situace s tvrdostí vody
v Dobřanech.

V článku Drahomíra Hajdúka z květnových DL
se objevila připomínka hibernujícího projektu
Malá Strana.
Pojďme si tento projekt, který se dostal do fáze
prodeje domů budoucím vlastníkům, shrnout.
Příběh začal oficiálně 18. října 2013, kdy byla
objednána studie variant na zástavbu lokality
u garáží v Plzeňské ulici. Chvilku běžel rychle, již
31. 12. 2013 byla podepsána smlouva s architektem Hausnerem na zpracování regulačního plánu. Stejného dne byla objednána dokumentace
na infrastrukturu do fáze územního rozhodnutí.
Pak se v hmatatelných krocích zavřela nad
projektem voda. Když jsme spolu s kolegyní
místostarostkou Tomanovou přebírali mezi 10. 12. listopadem 2014 jednotlivé agendy od kolegy Sýkory, zůstalo nám v poznámkách, že projekt běží, že se architekti sami ozvou, až budou
něco potřebovat, že chybí jen atesty na zvolenou
technologii výstavby.
Začátkem roku 2015 mě přestalo bavit čekat
a svolal jsem schůzku s aktéry na 14. ledna 2015,
kde jsem se dozvěděl, že práce neběží. Čekání na
požární atest je bezvýchodné a nepokračuje ani
projektování infrastruktury. Tuto chybu jsme
napravili podpisem smlouvy na projektování do
fáze stavebního povolení 12. února 2015 s termínem dokončení 30. 11. 2015. Do konce března jsme se sešli ještě pětkrát a na městské radě
jsme určili způsob budoucího prodeje s tím, že
město vybuduje infrastrukturu tak, aby zajistilo
kýžený vzhled a uspořádání lokality.
Proto se se samotným zahájením prodeje čekalo, až bude na spadnutí stavební povolení na
infrastrukturu.
Paralelně s tím se jednalo s bankami, s osobami
z oboru, což představovalo dalších pět schůzek
v prvním pololetí 2015. Především se spustila
podmiňující stavba odvodnění garáží v Plzeňské
ulici, která byla kolaudována 24. února 2016.

Okamžitě po kolaudaci této stavby a získání
stavebního povolení na infrastrukturu proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele. Uspěla v něm firma Strabag, se kterou byla podepsána smlouva
6. června 2016.
Aby se šetřil čas, prodej běžel taktéž zároveň.
V Káčku proběhlo 25. ledna 2016 setkání zájemců o bydlení, developerů a bank, kde byl celý
projekt důkladně rozebrán. Toto setkání se stalo
zdrojem úprav v projektu, neboť zájemci o bydlení preferovali například existenci oken do ulice.
Město ve výběrovém řízení použilo regionální i celostátní inzerci, oslovilo napřímo 30 developerů a dvě asociace. Vítězem nakonec byla
firma CZSH s cenou 1520 Kč za m2. Od června
probíhala jednání s právníky, až byla konečně
smlouva 12. 8. 2016 podepsána.
Mezitím město vedlo dohadování CZSH s architekty o tom, kdo a za jakých podmínek bude
zpracovávat finální projekt, který se od původních představ lišil. Kvůli oknům do ulice se rozšířil uliční prostor, na základě poptávky od budoucích kupujících se projekt doplnil o plyn.
Začalo poměrně dlouhé kolečko, kdy si CZSH
a projekční kancelář vyměňovaly různé verze
dokumentace. Dalo by se říci, že doba projektování domků představovala největší časovou
prodlevu. Radnice po celou dobu tlačila a dotazovala se, ale šlo o smluvní vztah, ve kterém
město nefigurovalo.
Žádosti o stavební povolení byly podány
2. října 2017, přičemž povolení na prvních deset
domů vydal úřad 2. února 2018 a na poslední
pak 14. března 2018. CZSH vysoutěžilo dodavatele a před několika dny zahájilo prodej.
Jednu souvislost tento projekt s kruhovým
objezdem v Dobřánkách má. Nejde totiž také
o investici města, domky na Malé Straně investuje CZSH, kruháč SÚS PK.
Martin Sobotka, starosta

a proti myšlence zklidnit dopravu na vjezdu
do města nikdo nevystoupil, naopak kladně se
vyjádřil například zástupce opozice a bývalý
starosta Josef Weinreb.
Jednání se soukromým vlastníkem nás stála spoustu práce a nervů, nakonec se podařilo
a zastupitelstvo jednotně podpořilo výkup
pro kruhový objezd.
Důležité je zmínit i fakt, že v roce 2014 byl
prioritou projektování kruhový objezd na
druhé straně Dobřan (Osoblaho x Průmyslová), který ale nakonec SÚS financovat nechtělo pro extrémní náklady. S tímto objezdem
nemá Plzeňský kraj žádný problém a bude
hradit náklady včetně vyvolaných investic.

Z hlediska města je investice stejná, jako kdyby se oblast řešila dvěma křižovatkami podle
původní verze dokumentace.
Pro zklidnění dopravy město podniká další
kroky, nejbližším viditelným by bylo zakázání
tranzitu kamionů nad 12 tun. Z výsledků směrového dopravního průzkumu vyplynulo, že čtyři
pětiny nákladních vozidel, která přes nás projíždějí, si tudy jen zkracují cestu. Kruhový objezd
je jen součástí komplexu opatření, která by měla
vést k větší pohodě na hlavní tepně přes Dobřany. Musíme se snažit něco pro lidi udělat již teď,
ne čekat na obchvat, který je ve hvězdách.
Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

(tom) Dobřanští zahrádkáři opět pomáhali zkrášlit veřejné prostory. Na jarní
brigádě se členové rozdělili do skupin, první byla na malém kruhovém objezdu a pod
odborným dohledem městské zahradnice
stříhala keře. Druhá se věnovala odstraňování výmladků u stromů v parku a podél cest
u biotopu.

Naposledy ke kruhovému objezdu
Myšlenka kruhového objezdu vznikla záhy
poté, co se nám podařilo vyjednat výkup pozemků od SEPA Credit. Dobřánky se měly
rekonstrukce dočkat již v roce 2010, ale právě proto, že se plochy pod silnicemi dostaly
do rukou spekulanta, se čekalo až do dnešní doby. První jednání s projektanty vedla
k tomu, jak zastaralý projekt obohatit o nové
autobusové zastávky i o to, jak zvýšit dopravní bezpečnost. Alternativou ke kruhovému
objezdu byly dvě křižovatky v těsné blízkosti.
Projektanti přišli s tím, že kruhový objezd
je ideální variantou, ale je možný jen za předpokladu, že získáme další pozemky pro jeho
výstavbu. Probírali jsme to na zastupitelstvu
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Jak funguje Sousedská výpomoc?

Od 1. 4. 2018 nabízí město Dobřany svým
seniorům, zdravotně postiženým a zdravotně
omezeným lidem přepravu devítimístným
automobilem po katastru města Dobřany. Jak
jsou občané spokojeni s touto novou službou,
jak je obsazena kapacitně a zda dále pokračovat v tomto systému?
Nová služba měla především řešit dopravu
méně pohybově schopných po katastru města. Vzdálenost zdravotního střediska od Psy-

chiatrické nemocnice, kam jezdí občané na
rehabilitace nebo rentgen, je opravdu značná.
Taktéž hřbitov je na okraji města a kupříkladu
ze sídliště Pančava je to i pro zdravého člověka dosti daleko. Pomoci občanům dopravit se
k lékaři, do lékárny, zdolat vzdálenost na nějakou kulturní akci do Káčka nebo na náměstí,
právě pro tyto účely byla Sousedská výpomoc
zřízena.
Zaměstnanec města pro poskytování této
služby je pan Václav Brada, a i když neevidujeme konkrétní pozitivní ohlasy na službu samotnou, jsou velmi pozitivní reakce na
osobu pana Brady, který je opravdu člověkem
na svém místě. Pomáhat potřebným vyžaduje především trpělivost, cit a altruismus, což
musí člověk už mít jako povahový rys, naučit
se to nedá. Chtěla bych i touto cestou poděkovat panu Bradovi a vedoucímu technických
služeb panu Michalu Pokornému za všechny
klienty, kteří mně osobně volali a chválili přístup a jednání zaměstnanců Technických služeb města.
Zdali bude tato služba v tomto režimu běžet
i nadále, závisí na zájmu občanů. Rádi bychom
znali Váš názor a Vaše zkušenosti se Sousedskou výpomocí a její užitečností. Svůj názor
můžete sdělit do DL nebo na číslo 377 195
838, 733 698 631.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Výsledky ankety „Posviťme si na stíny“
Sedm statečných občanů se zapojilo do úsilí
o zkvalitnění veřejného osvětlení ve městě na
základě opakované výzvy v Dobřanských listech. Všechny jejich podněty budou vyslyšeny,
některé z nich ani nemusí projít bitvou s papíry a razítky.
Nejvíce podnětů se týkalo Plzeňské ulice,
kde se již dnes projektuje kompletní rekonstrukce veškeré technické infrastruktury.
Město opraví chodníky, vodu a kanalizaci,
Skupina ČEZ rozvody elektřiny a právě veřejné osvětlení, Plzeňský kraj svou komunikaci,
Innogy plyn, CETIN telefony. Technický stav
osvětlení a elektřiny je zde tristní a oprava
měla, upřímně řečeno, proběhnout už dávno
Brzdily ji problémy s pozemky, které se už až
na jednu odúmrť podařilo vyřešit. Největším
milníkem byl výkup pozemků od spekulanta
SEPA Credit v roce 2015.
Část návrhů na zlepšení nepůjde realizovat
bez povolení stavebního úřadu, to se týká kromě zmíněné Plzeňské chodníku od F. X. Nohy
k ulici Sportovců a vnitrobloku za Snack barem.
Operativní řešení bude použitelné na většinu připomínek. Osvětlení se prodlouží

v Dobřánkách do celé zóny, která je v územním plánu určena pro trvalé bydlení. Stejně
tak se nasvítí za využití stávajících sloupů na
novém mostě i cesta od starého mostu přes
louku. Zlepší se i situace u bytového domu ve
vjezdu do kasáren. Stejně tak přibude světla
i v ulicích Žižkova a Habrmanova. Kvalitnější
osvětlení, které nebude tolik rušit obyvatele,
dostane i Jiráskova ulice.
Dále máme hlášenou kompletní rekonstrukci elektřiny a osvětlení v Chlumčanské
ulici a v části Lipové. V přípravě je také celková obměna i v části Jungmannovy ulice. Město
také zadalo v souvislosti s opravou chodníku
podél nemocnice projekt zahuštění veřejného
osvětlení v ulici Ústavní.
Provozovatel sám o sobě provádí výměnu
60 ks dožitých svítidel. Zlepší se například
situace v sídlišti Pančava, zmizí zde poslední
málo funkční lampy typu „lízátko“. Hotovo je
v době psaní článků v Jiráskově ulici, postupně přijde řada i na Žižkovu, Jungmannovu,
Stromořadí, Sokolovskou, Osvobození, Alšovu, Šeříkovou a Studniční.
Martin Sobotka, starosta

Dvacet let partnerství.
Je to mnoho nebo
málo?
V době Májových oslav osvobození hostilo
město Dobřany partnerskou obec Dobřany
z Orlických hor. Uplynulo právě dvacet let
od znovuobnovení partnerství s druhými,
a mimo nás jedinými Dobřanami v naší republice.

Každý rok máme možnost setkat se s dobřanskými z OH. Střídají se jen místa setkání.
Jednou se vydáme do Dobřan na úpatí Orlických hor a v roce následujícím jsou místem návštěvy naše Dobřany. Tak jak se jim líbí u nás
dostupnost služeb a ruch maloměsta, my jim
můžeme závidět krásnou přírodu a klidnou
obec bez plotů a sousedské nevraživosti.
Letos uběhlo již dvacet let od znovuobnovení partnerství obojích Dobřan. U počátku stáli
dva starostové, a to Jan Toman za naše Dobřany a Pavel Tamchyna za Dobřany v Orlických
horách.
Partnerství bylo založeno již v sedmdesátých letech minulého století, ale tito starostové partnerství obnovili tak, že začalo fungovat
na bázi pravidelných návštěv a osobních přátelských vztahů.
Letošní návštěva byla výjimečná nejen tím,
že se setkali starostové, kteří za posledních
dvacet let stáli ve vedení obou obcí a přijali
pozvání, ale především byla podepsána Partnerská deklarace, která je vystavena v přízemí
radnice ve vitríně partnerských měst.
Pokud letos pojedete na výlet nebo dovolenou na úpatí Orlických hor, určitě se zastavte
v našich partnerských Dobřanech, kde se můžete podívat na kostel sv. Mikuláše se stejnou
kopulí, jako má náš kostel, a na lípu přátelství,
kterou jsme společně zasadili. Velkými zajímavostmi jsou historická fara a základní škola, která má téměř stejně tolik žáků, jako má
celá obec Dobřany obyvatel. Jak je to možné?
Do školy dojíždějí děti z okolních obcí i z Deštného, protože tato škola má výjimečnou pověst nejen kvůli modernímu vybavení, ale
především díky skvělému přístupu pedagogů
a ostatních zaměstnanců školy.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

www.dobrany.cz
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Dlužit za byty vyšlo z módy

ZÁPIS

Mezi častou agendu rady a zastupitelstva patřily splátkové kalendáře a další záležitosti, jež
vyvolali lidé, kteří neplatili nájmy a poplatky spojené s užíváním městského bytu. V poslední
době tomu už tak není. Napadlo mě podívat se, zda se opravdu situace zlepšila, nebo naopak „tým
byty“ nezačal být shovívavější. Naštěstí je správně první varianta. Našemu vnitřnímu „byťáku“,
který od roku 2016 nahradil správcovskou firmu Triumfa, se fakt daří. Na konci roku 2015 nám
lidé dlužili 2,175 miliónu, z toho 438 tisíc dlužili lidé, kteří v bytech stále bydleli. K začátku tohoto
roku jsou celkové pohledávky 1,431 miliónu, takže se daří čistit i historické dluhy. Co je důležitější, celkové pohledávky stále bydlících nájemníků činily koncem ledna jen necelých 42 tisíc. Z toho
jen jeden dluh překročil hranici 10 tisíc Kč. Sluší se tedy veřejně poděkovat týmu kolem vedoucí
finančního odboru Jaroslavy Kypetové za to, že jejich nápady a píle vedou k uspokojivému stavu.
Městu i nájemníkům šetří starosti a peníze. Náklady na vymáhání dluhů drasticky klesly. Mnohem méně je i koordinačních schůzek kvůli řešení pohledávek. Pamatuji si, jak se profesionálové
z branže posmívali systému, který kolegyně Kypetová navrhla. Čas ukázal, že je funkční. Moc děkuji za pořádek i ušetřené desetitisíce za právní služby.
Martin Sobotka, starosta

Provozní doba, ceny vstupného a ostatních služeb
v areálu přírodního koupacího BIOTOPU KOTYNKA
Provozní doba:
červen:		
pondělí – neděle 10:00 – 20:00
červenec:		
pondělí – neděle
9:00 – 21:00
Vstupné:
červen a září:

A ARCHEOLOGIE
"DOBŘANY A OKOLÍ“
V LETECH 2018–2021
Vážení studenti,

zápis do studijního programu Regionální

historie a archeologie „Dobřany a okolí“
se uskuteční

18. 6. 2018
od 9:00 do 11:00 hodin

na radnici (vchod ze Školní ul.)

(zasedací místnost).
Studijní rok: 2018–2019
40 Kč

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30 Kč

Děti 7–15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní
vstupné pondělí až neděle

„REGIONÁLNÍ HISTORIE

a to v suterénu radnice

Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby

TŘÍLETÝ STUDIJNÍ PROGRAM

náměstí T.G.M. 1 v Dobřanech,

srpen:			
pondělí – neděle
9:00 – 20:00
září:			
pondělí – neděle 10:00 – 18:00

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

UNIVERZITA III. VĚKU,

50 Kč
zdarma

30 Kč

červenec a srpen:

Zástupci univerzity Vám po zaplacení
poplatku (600 Kč na 1 kalendářní rok)
předají veškeré informace ke studiu
a zapíší Vás.

Studium je tříleté, tedy skládá se ze
šesti semestrů. Za 1 semestr budete
absolvovat 7–8 přednášek, které budou
v délce 1,5 hodiny, a to bez přestávky.

Studijní lekce budou dle programu
v úterý, vždy od 16:00 hod.

Základní celodenní vstupné pondělí až pátek

50 Kč

Na samotnou výuku bude k dispozici

Snížené základní vstupné po 16:00 hodině

30 Kč

radnice, kde je připravena promítací

Základní celodenní vstupné sobota a neděle

Děti do 6 let v doprovodu rodičů či v doprovodu dospělé osoby

Děti 7–15 let, studenti, důchodci, držitelé průkazu ZTP a ZTPP – celodenní
vstupné pondělí až neděle

60 Kč
zdarma

30 Kč

Permanentky (s již přednabitými počty vstupů) – zvýhodněné vstupné:
Permanentka na 10 jednorázových vstupů po celou sezonu
Permanentka na 20 jednorázových vstupů po celou sezonu
Permanentka celosezonní*

|
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technika a veškeré sociální zázemí.

Přímo ke studijní místnosti je možné
použít výtah přístupný ze dvora radnice.
Stále máte možnost se přihlásit,

350 Kč
600 Kč

1000 Kč

Pozn.: Permanentky mohou být libovolně přenosné
* U celosezonní permanentky je součástí celkem 100 jednorázových vstupů na koupaliště.
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studentům zasedací místnost v suterénu

několik volných míst ještě zbývá!
Přihlášky a informace:
tel.: 377 195 838
e-mail: terelmesova@dobrany.cz

Rozhovor
V příspěvku místostarostky Dagmar Terelmešové jste se mohli dočíst o oslavách dvaceti let přátelství města a obce Dobřany. Právě při této partnerské
návštěvě se zrodil nápad zprostředkovat vám, čtenářům našich listů, rozhovor s nejvyšším představitelem „malých“ Dobřan. Třiačtyřicetiletý policista,
otec dvou dětí, Michal Moravec je neuvolněným starostou obce Dobřany od roku 2010. Předtím byl dvě volební období místostarosta a za dobu partnerství
mezi naším městem a obcí Dobřany je po Pavlu Tamchynovi, Marii Pohlové a Josefu Švorcovi čtvrtým starostou.
Pro ucelenost tématu jsme některé otázky položili i „našemu“ starostovi Martinu Sobotkovi a už nyní máme informaci, že se objeví v Dobřanském
zpravodaji (www.obecdobrany.cz/zpravodaj).
Michal Moravec
Mohl bys, prosím, představit
čtenářům Dobřanských listů
obec Dobřany?
Obec Dobřany se nachází v Královéhradeckém kraji v severozápadní
části Orlických hor, přibližně 630
m. n. m. Jméno obce je odvozeno od
místa, kde žili a hospodařili lidé na
dobré půdě. První písemná zmínka
je z roku 1361. Katastrální území
obce má rozlohu 405 ha. V současné době žije v obci 135 obyvatel, je
zde cca 100 domů a z toho necelá
polovina se využívá k rekreaci.
V obci je stále prodejna se smíšeným zbožím, vodovod, víceúčelové
a dětské hřiště.
K nejvýznamnějším stavbám v obci patří barokní kostel sv. Mikuláše z roku 1759, roubená
fara z roku 1855 a zbytky rozsáhlého hradu
v západní části vsi.
V obci má velmi dlouhou tradici školství,
údajně se zde učilo již v roce 1672, ale k postavení školy došlo až v roce 1742. V současnosti je v obci základní devítiletá škola, kterou
provozuje obecně prospěšná společnost Trivium Plus. Škola má velké úspěchy a navštěvuje
ji 175 žáků, kteří dojíždějí i z okolních obcí.
V současné době připravujeme nástavbu školy.
Z místních spolků stojí za zmínku Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen roku 1887.
V roce 1927 byla v obci založena Tělocvičná
jednota Sokol. Jeho členové si roku 1931 postavili vlastní budovu, která je využívána na
různé společenské akce dodnes. Obec Dobřany je známá hlavně autokrosovými a motoskijöringovými závody. Místní Automotoklub
byl založen roku 1957. Před pěti lety byl také
založen senior klub, který pořádá setkání při
besedách s různými osobnostmi regionu.
Řada obyvatel města Dobřany už obec
Dobřany navštívila… Na co bys pozval ty,
kteří k vám cestu ještě nenašli?
Pozval bych je především do krásné přírody,
která nás obklopuje, ale také na výše uvedené
památky. V zimě bych je pozval také za zimní
přírodou na běžkách, sjezdové lyžaře do některého z okolních zimních středisek a motoristické nadšence na nějaké závody na našem
závodišti. Také u nás byla postavena staročeská chalupa, kde je možné se ubytovat.

ale děláme to rádi. Také nemohu
zapomenout na vynikající Dobřanské pivo a spoustu přátel. Jsem rád,
že toto naše partnerství vzniklo.
Při společných setkáních se dá načerpat řada inspirací a zkušeností.

Říká se jiný kraj, jiný mrav, ale také zvyky a nářečí… Máte při návštěvách problém
s plzeňským dialektem?
Problém s dialektem určitě nemáme, i když
některá slovní spojení, která od vás slyšíme,
jsou mnohdy úsměvná, ale myslím, že i ta, která slýcháte vy od nás.

Existuje pořad Výměna manželek, kdyby
existovala Výměna starostů, co bys po výměně obcí udělal jako první?
„Přečetl bych si manuál.“
To je otázka na tělo. Moc si to nedovedu
představit, protože moje práce na úřadě a práce Vašeho starosty je někdy asi dost rozdílná.
Bezesporu s „velkými“ Dobřany je o dost více
starostí, zase funkce starosty v „malých“ Dobřanech je neuvolněná, tedy při zaměstnání a je
někdy problém vše skloubit. Obě funkce jsou
o starostech a práci s lidmi a přístupu k nim.

Co se vám na „druhých Dobřanech“ líbí
nejvíce?
Nemohu odpovídat za všechny, já i moje
rodina jezdíme do Vašich Dobřan nesmírně
rádi, ale domnívám se, že to tak mají i ostatní
obyvatelé „malých Dobřan“. Připadáme si tam
jako doma, jsme přeci v Dobřanech. Mně se
moc líbí Dobřany jako celek, historická zástavba, zrekonstruované náměstí, různé uličky po
městě a celková upravenost a rozvoj města.
Také se mně líbí dostupnost téměř veškerých
služeb ve městě, což dnes asi obyvatelé berou
jako samozřejmost, nebo nabídka různých volnočasových aktivit. U nás za většinou musíme
dojíždět, anebo co si neuděláme, to nemáme,

Chtěl bys obyvatelům města
něco vzkázat?
Měli by být hrdí na město, ve kterém žijí. Domnívám se, že Dobřany
jsou o krok dál, pokud je z mého
pohledu porovnám s podobnými
městy, třeba v našem regionu. Je to
určitě příkladným vedením města
i obyvateli, kteří město vytvářejí.
Držím Vám palce, aby tomu tak bylo
i nadále, aby v Dobřanech bylo vždy dobře.
rozstřel: kočka – pes, léto – zima, auto – kolo,
film – kniha, moře – hory

Martin Sobotka
Existuje pořad Výměna manželek, kdyby
existovala Výměna starostů, co bys po výměně obcí udělal jako první?
Nedovedu si představit, že bych starostoval
někde, kde jsem nevyrostl. Pro mě je ta funkce
splátkou městu, které mi moc dalo, které miluju. Sama ta práce není žádný šlágr. Ale kdyby fakt nebylo vyhnutí, jako první bych šel do
tamní školy a ujistil je tam, že je budu nadále
tak skvěle podporovat, jako je podporují dosud.
Co se ti na „druhých Dobřanech“ líbí nejvíce?
To, jak drží pohromadě, jak jsou zocelení
horami, jak dokážou z minima vytěžit maximum, že skoro ani nemají ploty a že dokázali
udržet školu, která má víc žáků, než má celá
obec obyvatel. A navíc je tam nádherná krajina.
Chtěl bys obyvatelům obce něco vzkázat?
Ani ne, vídáme se a říkáme si věci osobně.

rozstřel: kočka – pes, léto – zima, auto – kolo,
film – kniha, moře – hory
Děkuji za rozhovor a přeji mnoho dobrého.
Jaroslava Umnerová

www.dobrany.cz
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Zlatý hattrick pro Dobřany
MŠMT vyhlašuje každý rok Národní soutěž
pro všechny Základní umělecké školy v České
republice.
V daném školním roce byla vypsaná pro
tyto disciplíny: sólový a komorní zpěv, hra na
dechové nástroje, hra smyčcových souborů
a orchestrů, hra na bicí nástroje, hra na cimbál a dudy, hra lidových souborů a soutěžní
přehlídka tanečního oboru.
Soutěžní klání probíhá téměř celý rok a žáci
postupně prochází školním, okresním a krajským kolem. Ti nejúspěšnější pak reprezen-

tují svoji školu a město v kolech celostátních
– ústředních.
Naše škola se zapojila, vyjma hry smyčcových souborů a hry na bicí nástroje, do všech
soutěžních disciplín.
Jsem tomu rád, protože věřím, že soutěže a příprava na ně přináší nejen žákům,
ale i učitelům spoustu poznání. Vážím si všech
zúčastněných, i těch, kteří skončili své snažení
v kole školním.
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem
našim žákům, kteří se letos zapojili do soutě-











1. místo – Praha, 3. 5. 2018
Šárka Samcová – příčná flétna
Magda Vozárová – vyučující
Jan Vozár – korepetitor

2. místo – Praha, 5. 5. 2018
Františka Peksová – zobcová flétna
Magda Vozárová – vyučující
Jan Vozár – korepetitor

1. místo – Praha, 5. 5. 2018
Vojtěch Hrubeš – klarinet
David Kovář – vyučující, korepetitor

2. místo – Turnov, 28. 4. 2018
Zuzana Sobotková, Štěpánka Vyletová,
Vojtěch Kordík, Tomáš Duchek – komorní zpěv
Lucie Bínová – vyučující
Jan Vozár – korepetitor

1. místo – Mikulov, 24. 5. 2018
Vojtěch Kordík – dudy
2. místo
Vojtěch Kordík, Markéta Regentová
– komorní hra s dudami
Magda Vozárová – vyučující
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1. místo – Turnov, 28. 4. 2018
Tomáš Duchek – sólový zpěv
Lucie Bínová – vyučující
Jan Vozár – korepetitor

ží, učitelům za jejich přípravu a také rodičům,
kteří je aktivně podporují.
Čtenáře DL jsme postupně během roku informovali o tom, jak si naši žáci vedli, a zde
je poslední výsledek. Ten končí pro Dobřany
zlatým hattrickem!!!
Lidový soubor Vozembach si přivezl z moravského Mikulova nejvyšší ocenění a zopakoval tak svá vítězství z let 2012 a 2015.
A jak jsme si vedli v celostátních kolech
i v jiných disciplínách?
Jan Vozár – ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

1. místo – Mikulov, 24. 5. 2018
Vozembach – lidová muzika
Marie Tomášková, Aneta Vozárová, Iveta
Živná, Adéla Nekolová, Zuzana Sobotková,
Šárka Samcová, Klára Pokorná, Markéta
Regentová, Veronika Chamolová, Adéla
Bartoníčková, Štěpánka Vyletová, Jan Bouřil,
Jan Toman, Jakub Reiser, Vojtěch Kordík,
Tomáš Duchek
Magda Vozárová, Jan Rada – vyučující
Zvláštní cenu poroty obdržela Zuzana Sobotková
a Vojtěch Kordík.

Gratulujeme!!!

Paměť domova / Kultura

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 4.

Kulturní kalendář
ČERVEN

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na letecký den na Vysoké, vyhlášení mobilizace a odchod
tatínka, který byl také povolán do armády.)
Dne 26. září měl v Berlíně velký projev říšský kancléř Adolf Hitler, bylo to v podstatě
ultimátum prezidentu Benešovi a ČSR. Jeho
slova: „Moje trpělivost je u konce, ať si pan
Beneš vybere válku, nebo mír. Buď dá sudetským Němcům svobodu, nebo si pro ni přijdeme. Čekáme do 1. října. Jsme rozhodnuti,
ať pan Beneš jedná,“ věstila jen jedno, válku,
nebo roztrhání republiky. Noviny pak psaly,
že po projevu celý sál spontánně volal: „Wir
wollen Krieg!“ (pozn.: „Chceme válku!“) Stupňovala se nejistota. Nepamatuji se už, jak jsme
se dozvěděli, že tati je v Mimoni a je zdráv.
Po mnichovském ultimátu se Československá republika zavázala podstoupit sudetoněmecké území Německu. Podle dohody mělo
začít postupné obsazování převážně německých území 1. října podle předem dohodnutých čtyř pásem. Páté pásmo se týkalo území,
kde leží Dobřany. Bylo též stanoveno, že zbývající části pohraničí převážně německého
charakteru, které byly stanoveny k záboru,
budou určeny mezinárodní komisí velvyslanců v Berlíně. Obsazování má skončit do 10. října, mezinárodní komise měla vymezit oblasti,
kde bude proveden tzv. plebiscit (lidové hlasování).
V době po 1. říjnu začaly po městě kolovat
zprávy, že snad i Dobřany budou také zabrány.
Nikdo nevěděl nic určitého, ale nejistota ležela nad všemi českými obyvateli města jako
balvan. U nás doma, jako ostatně ve všech rodinách, kde otcové narukovali, byla nejistota
ještě větší. O tatím jsme žádné další zprávy
neměli.
Představitelé města zabraňovali panice poukazováním na výsledky sčítání obyvatelstva
a z toho plynoucího národnostního rozložení,
které ukazovalo, že město by se zabrání vyhnulo. Dobřany v té době spadaly pod politický okres Stříbro. Národnostní rozložení obyvatelstva v okresu uvádí následující tabulka.

Pouze soudní okres Dobřany měl českou
většinu, v samotné obci Dobřany žilo v roce
1938 2.654 Čechů a 2.334 Němců. 5. října 1938
bylo prezídiu ministerské rady a ministerstvu
zahraničí ČSR odevzdáno západočeské memorandum. V něm se poukazovalo na významné
hospodářské objekty, které jsou důležité pro
únosnou existenci západních Čech: elektrárna
na Čeňkově pile, chotěšovský velkostatek zásobující Plzeň, Masarykovy uhelné doly, dobřanský ústav, železniční a silniční spoj Plzeň
- Domažlice a Plzeň - Klatovy aj. Zdůrazňovalo
se v něm, že tyto objekty by měly zůstat v ČSR.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák, CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

7. 6.	Fotbalové utkání ČR x Bělorusko,
8. 6.
9. 6.

"U16" chlapci

Vernisáž výstavy

Dobřanské pohledy

Sraz rodáků ve Vodním Újezdu

9. 6.	Classic motocross

Championship 2018

15.–17. 6. Svatovítská pouť
16. 6.
17. 6.

Svatovítské slavnosti
Koncert P.U.D.U.

20.–21. 6. 6. Strom Praha a.s. – DOD
23. 6.
25. 6.
25. 6.
26. 6.
30. 6.

24hours OffROAD Maraton

Vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ
Bachovský koncert,
kostel sv. Mikuláše

"Ahoj léto!", letní koncert

Přijďte s námi odstartovat prázdniny!

ČERVENEC

24.–28. 7. Letní kino

SRPEN

31. 7.–4. 8. Letní kino

ZÁŘÍ

1. 9.	Den otevřených závor na Šlovickém
2. 9.
3. 9.
8. 9.
8. 9.

vrchu + Timbersport
Pohádkové náměstí

První zvonění a burza kroužků
Pohádkový les
Radbuza Fest

Počty obyvatel
Z toho soudní okres

Češi
Němci

Politický okres Stříbro celkem

Dobřany

Stod

Stříbro

Touškov

24.223

7.948

10.844

2.217

3.214

53.900

5.576

16.071

22.001

10.252

(red) V první polovině května došlo k napuštění biotopu vodou a tím i k ukončení příprav na
sezonu 2018.

www.dobrany.cz
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Kultura

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
MONOŠOVÁ Martina: Lekce z nenávisti
Mírně erotický příběh
s detektivní zápletkou
o tom, jak se z neštěstí
rodí nenávist a touha po
pomstě. Irena se postupně vzpamatovává a připravuje pomstu po tom,
co ji mafiánský manžel
uprostřed studené březnové noci vyhodí zbitou
na ulici. Příběh z reálného života o tom, že zaslepenost pomstou přináší hřích a jak i z hříchu
vzniká láska, protože ta má svá vlastní pravidla.

POMPA Robin Nixon: Zdravé děti bez alergií
Trpí vaše dítě potravinovou alergií?
Jak na prevenci potravinových alergií?
V knize najdete:
•	Přehled výzkumu v oblasti prevence a léčby
• 70 jednoduchých a lahodných receptů,
které vám pomohou začlenit potravinové
alergeny do stravy vašich dětí
• Podporu v situaci, která může být pro rodinu obtížná

DUDEK Oldřich: Příhody rytíře Příhody
Veselá knížka o dobrodružstvích rytíře ze
14. století Jana Příhody z Hromádky, který se
dostane do naší současnosti. Humorné příhody středověkého rytíře v 21. století provází
vtipné autorovy ilustrace.
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URAS Michaël: Šťastný život mezi řádky
Alex si vybral neobvyklé
povolání. Je biblioterapeut a nemocné duše
léčí literaturou. Jak už to
ale bývá, kovářova kobyla chodí bosa a Alexovo
soukromí je v troskách…
Vtipný román, který ve
vás vzbudí touhu číst.

KNIHY PRO DĚTI

POHL Milan: Turistický zápisník
Jak si užít výlet do přírody. Tipy a rady.
Kdo se nechce ztratit v terénu, který ještě
nezná, měl by vědět několik důležitých věcí.
Vydat se na výpravu do přírody není jako jít
do parku na procházku. Tento zápisník by měl
mít každý začínající turista po ruce.

Slečna Edisonová není jen obyčejná učitelka
angličtiny, ale také geniální vynálezkyně. Její
střelené nápady však nefungují vždycky tak,
jak by měly. Své o tom vědí její žáci Oskar
s Emmou!

ŠTARKOVÁ Petra: Lukáš a profesor Neptun
Začíná nejdobrodružnější den v Lukášově
životě!
Je mu devět, má rád astronomii a chodí do třetí
třídy. Aby se mohl učit
s ostatními dětmi, pomáhá mu ve škole asistentka Anetka, protože je autista. Jednoho dne
Anetka do školy nedorazí. Co teď?

PROŠKOVÁ Denisa: Šťastný Art
Co by ti řekl tvůj pejsek,
kdyby uměl mluvit.
Říkají mi šťastný Art,
bydlím u holčičky Saši
a mám se u ní moc dobře.
Přál bych všem pejskům,
aby byli spokojení jako
já. Přečti si mé vyprávění a dozvíš se například:
• Proč nesmíme čokoládu ani česnek?
• Kdy vrčíme, kdy štěkáme, kdy vyjeme?
•	Proč se my psi točíme dokolečka, než si lehneme?
Čti pozorně a určitě se z tebe stane nejlepší
chovatel psů na světě.
ZIMMERNANN Irene: Slečna Edisonová
Naše geniální praštěná učitelka.

Městská knihovna Dobřany připravila
pro dětské návštěvníky

16. 7. 2018

Papírové hrátky
13. 8. 2018

Zdobení látkové tašky
Vstup zdarma
Tvoření bude probíhat v průběhu prázdninové výpůjční doby.
Pondělí 9 – 11 a 12 – 17 hodin
Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439
Informace o knihovně na www.dobrany.cz/mestska-knihovna

Prázdninová výpůjční doba
Městské knihovny Dobřany

1. 7. 2018 – 31. 8. 2018
Dospělé oddělení
Úterý
7:30 – 11:00
Středa 7:30 – 12:00 13:00 – 18:00
Pátek
7:30 – 11:00
Dětské oddělení
Pondělí 9:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Internet pro veřejnost jen ve výpůjční době knihovny

Kultura

Cykloturistická aplikace Na kole i pěšky

Václav Vorlíček slaví 88

Před více než čtyřmi lety byl mojí předchůdkyní učiněn zápis o Dobřanech do aplikace Na kole i pěšky. Uvedené informace však nebyly nikdy
doplňovány ani aktualizovány. K revizi a opravám došlo až počátkem roku
2018 a já si vás na aplikaci i tištěné mapy dovoluji upozornit.
Tato jednoduchá aplikace vám v České republice pomůže zjistit, jaké cyklostezky, stezky pro horská kola, pro pěší, pro inline, hipostezky, vodácké,
běžkařské a naučné stezky se nacházejí ve zvolené oblasti. Ať už si dovolenou plánujete, nebo se nacházíte přímo na místě, nabídne vám v dané lokalitě ověřené trasy. Na
nich pak mapuje body zájmu – místa, která stojí za to navštívit, různé atrakce, muzea, galerie,
památky, ale také kde se můžete najíst, vykoupat, přenocovat nebo třeba „okoštovat“ dobré vínečko. To vše včetně kontaktů a popisu daných míst. Aplikace je zdarma, takže si ji stačí stáhnout
do mobilu a využívat.
A pokud budete mít pocit, že v aplikaci něco z našeho okolí chybí, upozorněte nás! Rádi zajistíme doplnění.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Tak zní název události, která se odehraje
v sobotu 9. června od 15.00 hodin na Státním hradě a zámku Horšovský Týn. Za účasti
známých osobností českého filmu a samozřejmě jednoho z nejvýznamnějších režisérů české kinematografie Václava Vorlíčka
proběhne kulturní odpoledne při příležitosti režisérových narozenin. V rámci události dojde i ke slavnostnímu přejmenování
zámeckého kina na Zámecké kino Václava
Vorlíčka.

Blešák v Dobřanech
V sobotu 19. května se na náměstí konal 1. sousedský bleší trh. S nápadem přišla jedna z našich kamarádek, tak proč to nezkusit? Zpočátku se zdálo, že se do
sousedského „blešení“ zapojí jen pár odvážných dam,
ale nakonec se řady zájemců rozrostly. Všem zúčastněným za to patří dík, pro některé to byla premiéra,
takhle se někde ukázat. Ale určitě to za to stálo. Atmosféra celé akce byla vřelá, přátelská, plná povídání,
sdílení, zkrátka sousedská. Návštěvníci měli z čeho
vybírat, od drobných dekorací přes kosmetiku, hračky,
oblečení ke sběratelským kouskům. Na obou stranách
panovala spokojenost, bylo slyšet chválu už během
blešího trhu. Mnozí se ptali, kdy že bude další blešák.
Moc děkuji všem, kteří se rozhodli pro účast na
bleším trhu. I když se to nezdá, chce to odvahu
a nadšení. Dík patří i těm, kteří zbrusu novou akci
podpořili, přišli nakoupit, popovídat si, nechat se
obdarovat.
Po úspěšném 1. sousedském bleším trhu se těšíme na viděnou na dalším. V září? (Nebo: V září!)
Blešení zdar,		
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Sousedský Bleší trh

V sobotu ráno jsme se sešli na dobřanském náměstí, abychom se zúčastnili blešího trhu. Sotva
jsme si stihli připravit svá prodejní místa, už přicházeli první zájemci. Někdo chtěl koupit, co druhý nepotřebuje, jiný se přišel podívat, co kdo nabízí, a další přišel jen na kus řeči. K sehnání bylo
všechno možné: oblečení, hračky, nářadí, věci do domácnosti, sběratelské předměty, dokonce
i domácí mazlíčci. Náladu, která byla i tak výborná, ještě zlepšila domácí buchta Zuzky Peksové.
A přesně o tom bleší trhy jsou: sejít se, prodat, nakoupit, vyměnit nebo třeba něco podarovat. Já
osobně jsem si dopoledne moc užila, děkuji velice za nápad a nadšení trh uspořádat a těším se
na setkání na dalším!
Jana Lahodová
Na sousedský bleší trh jsem se přihlásila s obavou, abych tam nebyla jako prodejce sama. Jsem
ráda, že jsem se této akce zúčastnila. Moji sousedé, prodávající či darující, vytvořili příjemnou atmosféru sobotního dopoledne. Nejenže jsem něco prodala a vyměnila, ochutnala jsem i výborné
domácí pečené buchty a popovídala si se známými i neznámými kolemjdoucími. Už se těším na
další „blešení“.
Gabriela Klinkovská

„Svou účast nám již potvrdili mnohé známé
osobnosti českého filmu, mezi nimiž je například Jan Kraus, dále Jana Nagyová, představitelka filmové Arabely, syn herce Vlastimila
Brodského Marek Brodský, herečka Jaroslava
Kretschmerová, kterou diváci znají například
z filmových sérií Slunce seno, dále Libuše Švormová, Ivana Chýlková a mnozí další,“ informuje
kastelán Státního hradu a zámku Horšovský
Týn Jan Rosendorfský. V rámci doprovodného
programu se návštěvníkům představí komorní
orchestr Melodyšejkr při ZUŠ Horšovský Týn
nebo například dětský pěvecký sbor Hlásek
ZUŠ Přeštice. Akce potrvá až do večerních hodin, na jejím závěru proběhne slavnostní otevření nově přejmenovaného Zámeckého kina
Václava Vorlíčka.
Václav Vorlíček je jeden z nejúspěšnějších
českých filmových režisérů a scénáristů. Během své kariéry nejčastěji spolupracoval se spisovatelem a scénáristou Milošem Macourkem
a natočil řadu pohádek, které dodnes oslovují
mnohé dětské i dospělé diváky. Jsou jimi například Dívka na koštěti, Tři oříšky pro Popelku,
Jak se budí princezny nebo dnes již legendární
seriály Arabela nebo Létající Čestmír. V roce
2017 získal čestnou cenu prezidenta karlovarského filmového festivalu za celoživotní dílo.
Vstupenky na událost budou k prodeji na pokladně zámku v den konání akce od 9.00 hodin.
Cena vstupného činí 60 Kč.
Akci pořádá Mezinárodní filmový festival pro
děti a mládež Juniorfest ve spolupráci se Státním hradem a zámkem Horšovský Týn a Národním památkovým ústavem.
Radka Šámalová

www.dobrany.cz
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Kultura

Městské kulturní středisko Dobřany zve na koncert

P.U.D.U.

Pěvecké Uskupení Dobřanských Učitelů
17. června 2018 od 17:00 hodin
kostel sv. Víta, Dobřany

Hosté:
Šárka Kučerová / Luboš Marek - flétna a akordeon
Smyčcové kvarteto Più Vivo - Jitka Jahnová (orchestr Státní
opery Praha / Lenka Bartoníčková, Vít Hošek, Dana Chodlová
(orchestr Plzeňské filharmonie)
Vstupné dobrovolné

12
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Kultura

Poslední zvonění
s LaKytka, KMD Šlovice a Nošenkami z Plzně, z.s.

27.6.2018
15:00 - 20:00

Přijďte si vyrobit dárek pro paní učitelku nebo pana učitele
Ukázka práce hasičů
Kinball
Skákací hrad a workshopové stánky
Posezení u ohně s opékáním

centrum Šlovice, Šlovice 152, Šlovice u Dobřan 321 00

cena hrníčkové květiny 149 Kč

rezervace květin na e-mailu nosenkyzplzne@seznam.cz do 9.6.2018
více informací na www.facebook.com/nosenkyzplzne

Aktivity ve Šlovicích (Centrum Šlovice)
Florbal pro děti – středa, 17:30–18:30

Kinball pro děti i dospělé – středa, 18:00–19:00
Přihláška a registrace:

https://www.facebook.com/KLUB-KMD-Šlovice-899717566793155/

e-mail: klubkmdslovice@seznam.cz, tel.: 728 458 562
Více na http://klubkmdslovice.webnode.cz/

Co s sebou: boty do haly nebo na ven, pití, sportovní oděv,
sportovní vybavení k dispozici

Prázdninová
jóga a tanec
JÓGA
Pondělí 18:30 | Středa 19:00

TANEC
Středa 18:00

MÍSTO: TĚLOCVIČNA 1. ZŠ V DOBŘANECH
REZERVACE NA TEL.: 607

683 993

SRDEČNĚ VÁS ZVE PETRA G. LEVOROVÁ

|
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Dny přátelství ZŠ Dobřany – RS Obertraubling 2018
20 žáků z 2. stupně naší školy opět navštívilo spolu se svými učiteli ve dnech 2. – 4. 5. 2018 partnery z Reálné školy v Obertraublingu. Byli ubytováni v rodinách a německá škola jim připravila pestrý program – vizte následující fotoreportáž.
Co na snímcích nenajdete? Např. návštěvu paláce Thurn-Taxisů a procházku historickým Regensburgem či večerní exkurzi pro učitele v židovském městě. Také není zachycen program v rodinách – návštěva bowlingu, grilování na zahradě, výlet na Walhallu ... A co je na snímcích patrné? Že
navázané přátelství trvá.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Plavba na římské galéře po řece Naab

Někdy není třeba nabízet složité činnosti

Nová aktivita – trénink hry na ukulele

Krmení domácí zvěře na městském statku v severním Regensburgu

Co nám pan zástupce Bernd sděluje v bavorském dialektu nápisem na perníkovém srdci?

Tradiční pečení louhovaných preclíků v pekárně
v Obertraublingu

Základní škola získala nové vybavení k výuce fyziky
V průběhu loňského roku byla naší škole
nabídnuta účast ve dvouletém evropském
projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz
při gymnáziu v Slaném“ v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném celý projekt organizuje a kromě jiného
se podílí i na pořadu České televize Zázraky
přírody.
O co v tomto projektu jde? Zejména o sdílení nových nápadů mezi vyučujícími přírodovědných předmětů (matematiky, fyziky,
biologie, chemie). V ČR bylo v několika vlnách
zapojeno celkem 28 škol. Naše škola spadá do
2. vlny a příští rok do projektu vstoupí dalších
14 škol. Každý současný účastník projektu
(škola) dostal v měsíci dubnu balíček vybavení, v němž se nacházejí např. měřicí přístroje

14
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Vernier, Lego stavebnice, tablety a další pomůcky ke zkvalitnění výuky v celkové hodnotě 301.500 Kč.

Jak probíhá účast v tomto projektu? Jednotlivé školy mají svůj tým CKP (Centrum kolegiální podpory), který v naší škole tvoří vedoucí
Mgr. Hana Holá a 2 specialistky, Mgr. Štěpánka
Simbartlová a Mgr. Jana Fialová. Jejich práce
je rovněž hrazena z projektu formou dohod
o provedení práce. Tento tým každý měsíc absolvuje projektový online webinář, společný
pro všechny školy, a následně provede reali-

zaci absolvovaného tématu v tzv. projektovém
odpoledni, na něž jsou zváni i vyučující z okolních škol i žáci naší školy.
Projekt byl zahájen v lednu 2018 a náš tým
se průběžně školí, zúčastnil se i projektové
konference v Gymnáziu ve Slaném a učí se zacházet s novými pomůckami. Jaké nápady již
byly našim vyučujícím připraveny? Například
jsme zkoumali, co všechno unese slepičí vejce
nebo jakou sílu mají semínka fazolí. Ale i obráceně – můžeme se o své nápady podělit
s učiteli z jiných škol.
Projekt je přínosný jak pro učitele a jejich
další vzdělávání, tak pro školu díky novému
vybavení, ale v konečném důsledky především pro žáky školy, jimž se dostane nových
zkušeností i znalostí v daném oboru.
Za projektový tým Mgr. Hana Holá

Školství, spolky a neziskové organizace

Výsledky voleb do školní rady
V lednu (pedagogičtí pracovníci) a v dubnu (zákonní zástupci žáků) se konaly volby do školské
rady ZŠ Dobřany na období 2018–2021. Učitelé opět potvrdili volbu paní Mgr. Miroslavy Palkoskové a Mgr. Evy Fekerlové. Rodiče znovu dali důvěru paní PhDr. Radce Felzmannové a po
panu Pavlu Brejchovi, MBA, který již nekandidoval, voliči vybrali nově pana Ing. Martina Štětku.
Zřizovatel školy potvrdil opětovně do funkce radních paní Mgr. Dagmar Terelmešovou a pana
Michala Šaška.
První jednání nové školské rady se bude konat v úterý 5. 6. 2018. Přejeme paním a pánům
radním úspěšné působení ve prospěch žáků, rodičů a zaměstnanců školy.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Školní jídelna
ZŠ Dobřany chce být
„zdravou školní
jídelnou“

Zlatý list 2018 – základní a krajské kolo
přírodovědné soutěže
Český systém školního stravování podporovaný státem i zřizovateli nám může závidět
celý svět. Je potřeba se o něj podle toho starat. Naštěstí se naší jídelně díky zodpovědnému přístupu města a školy dostává velké
péče, zejména v podobě moderního a kvalitního vybavení, ale i další organizační a personální podpory. To se projevuje především
ve stoupajícím počtu, věříme, že spokojených
strávníků. A to je dobrá pozice pro vstup do
dlouhodobého projektu Státního zdravotního ústavu „Zdravá školní jídelna“. V současné době je do tohoto projektu zapojeno
213 školních jídelen a 77 z nich již obdrželo
certifikát a prestižní označení „zdravá školní
jídelna“.
Projekt nežádá nic, co by bylo proti vizi
o provozu naší jídelny, na níž se shodují zřizovatel, škola i jídelna a její pracovnice. Je postaven na třech pilířích:
Také v letošním roce se 138 žáků naší školy 4. – 9. ročníku, žáků partnerské Masarykovy ZŠ
v Plzni, dobřanských skautů a mladých ochránců přírody zúčastnilo celostátní soutěže Zlatý list.
Základní kolo organizuje ZŠ ve spolupráci s Městem Dobřany a dobřanskou organizací Českého
svazu ochránců přírody. Přípravu odborné části soutěže měla jako vždy na starosti paní učitelka
Alena Boudová, na deseti stanovištích stezky pak výkony dětí posuzovali učitelé a pracovníci školy spolu s dobrovolníky z řad bývalých žáků školy, s myslivcem Pavlem Krákorou, ochráncem přírody Petrem Štěpánem a s vedoucí kroužku Zahrada Anežky České z dobřanské Koinonie Łudkou
Košudovou. Ti nejúspěšnější museli prokázat mnoho znalostí z geologie, zoologie, meteorologie,
botaniky, ekologie a ochrany přírody, dendrologie a hydrobiologie. Kdo letos zvítězil? Tým třídy
6.B (80,5 bodu ze 100 možných) a ve starší kategorii žáci biologických praktik (83,75 bodu).
Tato dvě družstva v mírné obměně pak v úterý 8. 5. odcestovala s paní učitelkou Boudovou do
Holoubkova na krajské kolo soutěže. Vzhledem k nepříliš šťastné volbě termínu se letos krajského kola v obou kategoriích zúčastnilo jen šest týmů, přesto naši žáci obstáli ve srovnání s vítězi
velmi pěkně. Mladší byli na 2. místě se 305,5 bodem za vítězem – rokycanským Brontosaurem
s 331,5 bodem. Starší se nešťastně oproti základnímu kolu přerozdělili v soutěžních hlídkách
a získali velký rozdíl v bodovém zisku, který se týmu sčítá (47 bodů). I proto skončili až na třetím
místě za opět rokycanským Brontosaurem a Gymnáziem Rokycany. Přesto celkový součet 291
bodů za výsledky protivníků 346,5 a 322 není zahanbující.
A tak rádi našim reprezentantům blahopřejeme a děkujeme všem, kteří pomohli s organizací
základního kola soutěže, a Městu Dobřany za finanční a ČSOP za věcnou podporu soutěže.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

1. Vzdělaný personál školní jídelny
2. Informovaný strávník
3. Motivující pedagog a vedení školy

Krajská hygienická stanice při zapojení
jídelny do projektu začne s jídelnou úzce
spolupracovat při plnění deseti kritérií, jejichž cílem je poskytnout stravu dětem (ale
i dospělým) tak, aby byla vyvážená, pestrá
a přiměřená. Dobrou zprávou je, že ještě před
vstupem do projektu naše jídelna už plní osm
z těchto deseti kritérií, takže projekt nepřinese žádné zásadní změny. Na druhé straně ale
upevní nastavené směřování jídelny ke zdravé výživě i šíření informací o zdravém stravování. Setrvávání na správné cestě bude pak
pravidelně vyhodnocovat Krajská hygienická
stanice.
Všechny informace o projektu lze získat
v kanceláři vedoucí jídelny nebo přímo na
www.zdravaskolnijidelna.cz
Renáta Černá, vedoucí ŠJ ZŠ Dobřany

www.dobrany.cz
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Putování prvňáčků zákoutími lesa
Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany,
příspěvková organizace,
Stromořadí 439, 334 41 Dobřany,
tel./fax: 377 972 943, 736 472 478
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz,
www.zus-dobrany.cz, IČO: 70834903

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas
aktivně a tvořivě?
Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo
na hudební nástroj?
Aby se učilo v příjemném a moderním
prostředí pod vedením zkušených
pedagogů?
Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků
Měsíc květen je měsíc, kdy včely mají napilno.
Čas, kdy prvňáci každoročně vyrážejí za poznáním do lesa.
Na své cestě lesem poznávají stromy, zvířata zde žijící, pozorují hmyz ve hmyzovištích a zkoušejí si chvilku jen tak v klidu posedět a poslouchat zpěv ptáků.
Proběhnout si les křížem krážem je velké dobrodružství, ale nahlédnout do samotného úlu,
uslyšet sílu velkého společenství včel a ochutnat med přímo z plástve, to byla chvíle protkaná
napětím.
Putování se podle reakce dětí opravdu vydařilo, protože ještě další den bylo o čem si povídat
a dokonce psát.
Děkujeme panu Krákorovi z ČMS Dobřany a panu Plášilovi z ČSV Dobřany. Těšíme se zase
příští rok.
Za třídní učitelky a všechny děti z 1. tříd Štěpánka Opltová
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v 15. ročníku mezinárodní soutěže mladých interpretů Novohradská flétna 2018
zobcová flétna

(11. 5. 2018 – Nové Hrady – příčná a zobcová flétna)

Kristýna Vápeníková
Stella Doubková
Anna Marie Klinkovská
Anna Kabátová
Natálie Regnerová
příčná flétna
Kristýna Vápeníková

E. Šustrová
E. Šustrová

kategorie A5

2. místo

kategorie A2

E. Šustrová

2. místo

E. Šustrová

3. místo

E. Šustrová
E. Šustrová

3. místo

kategorie A3
kategorie A4
kategorie A2
kategorie B4

Gratulujeme Kristýně Vápeníkové a Stelle Doubkové k 1. místu v mezinárodní soutěži
mladých interpretů ve hře na zobcovou flétnu - Novohradská flétna 2018.
Kristýna Vápeníková se stala absolutní vítězkou ve hře na zobcovou flétnu.
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HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
12. a 14. června 2018 (úterý, čtvrtek)
od 16.00 do 18.00
II. patro, ředitelna
TANEČNÍ OBOR – Dobřany
13. června 2018 (středa)
od 16.00 do 18.00
III. patro, taneční sál

VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
11. června 2018 (pondělí)
od 16.00 do 18.00
II. patro, učebna výtvarného oboru

Na zápis přijďte i se svým dítětem.

1. místo

1. místo

do hudebního, tanečního a výtvarného
oboru probíhá:

Hudební obor bude otevřen pro školní
rok 2018/2019 v Dobřanech,
Štěnovicích a Chlumčanech.

Taneční obor bude otevřen pro školní rok
2018/2019 pouze v Dobřanech.
Výtvarný obor bude otevřen pro školní
rok 2018/2019 v Dobřanech
a ve Štěnovicích.
Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan
se účastní zápisu v hlavní budově
v Dobřanech.

Školství, spolky a neziskové organizace

7. benefiční koncert na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

25. 6.
2018

www.dobranskevarhany.cz

18:00

kostel sv. Mikuláše
Dobřany

9. 6. 2018 od 14 hodin.
za podpory města Dobřany zve

Tomáš Impellizzeri
klavír

rodáky naší obce a děti na posezení

Tomáš Hanzlíček
kytara, baskytara
Antonín Zimmel a Sebastian Lang
bicí nástroje

MN

MN

ve VODNÍM ÚJEZDU

Osadní výbor Vodního Újezdu

David Kovář
klarinet

ŘÍ
A ÁTŘVÍÁTVÁŘÍ
MNOHA
O HTV
A
H
O

Sraz rodáků a Den dětí

u obecní knihovny spojené
s dětským odpolednem.
Občerstvení, buřtíky, hudba,
soutěže a hry pro děti.

Vstupné dobrovolné

BACH

Dobrá nálada účastníků podmínkou. 

Klub důchodců

Dobřanský Klub důchodců pod vedením
pí Štěpařové nezahálí a pravidelné čtvrteční
schůzky mají vždy zajímavou náplň. Velice
kladně byl oceněn zájezd do Prachatic, kde se
konalo setkání seniorů, na němž se dobřanští
senioři seznámili s činností klubů v Plzni, Českých Budějovicích a v Prachaticích. Výlet byl
oceněn všemi účastníky jako velice příjemné
seznámení s kulturními aktivitami v jiných
městech. Před připravovaným setkáním seniorů našeho města, které se konalo v Kulturním
domě Psychiatrické nemocnice, navštívili klub
žáci ZUŠ a potěšili nás krásným vystoupením
se zpěvem a hrou na hudební nástroje. Zvláště
nás upoutal hrou na dudy a zpěvem Jenda Toman. Vystoupení na setkání seniorů města se
jim také moc podařilo. My jsme velice přivítali
dopravu tam i zpět a celková organizace této

akce nám udělala velkou radost. Hudba byla
příjemná, udělala dobrou náladu, že se ani nechtělo domů, no a občerstvení nemělo chybu.
Děkujeme jménem všech účastníků za tuto
akci Městskému úřadu v Dobřanech.
A co chystáme nadále? V měsíci květnu
pojedeme na zájezd do Velhartic. V červnu
plánujeme další zájezd, zatím není dojednáno
kam, protože jsme plánovali Konopiště a Čapí
hnízdo, ale pro velký zájem návštěvníků se
nám nepodařilo akci nyní na jaře uskutečnit.
Tak snad na podzim. Takže se pojedeme koncem května podívat na tradiční Seniory do
Plzně, kam už jezdíme díky dotacím z našeho
MÚ Dobřany na financování našeho klubu téměř každý rok. Řada našich členů se zapojila
do akce v Holýšově, kde se konal Kloboukový
bál, doprava byla opět minibusem a všem se

v Holýšově velice líbilo - hlavně ten překrásný
sál, kde se akce konala. Bylo co závidět. Takže
jak vidíte, jsme klub aktivní, který se rád stará
o své členy a připravuje ve spolupráci s naším
městem řadu příjemných aktivit. Májové oslavy byly v Dobřanech velice bohaté a také náš
klub se zapojil příjemným posezením v areálu
Pečovatelského domu v ulici Loudů. Bohaté
pohoštění od MÚ Dobřany roznášely členky
klubu v čele s Álou Pošarovou, která vzorně
pečuje o občerstvení pravidelně na všech
schůzkách. O krásnou atmosféru se postaral
„Venca Brada“ se svojí harmonikou, a tak se
vesele zpívalo a povídalo, až sluníčko zapadlo.
Všichni přítomní, a bylo jich na osmdesát, se
dobře bavili a slunečné májové odpoledne si
užili. Děkujeme všem organizátorům.
Zdena Blažková

Paní Hechtpová oslavila v Klubu 91. narozeniny.
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Kytičkový den

Čarodějné hry v Dobřanech

Stejně jako minulé roky jsme se rozhodli
pomoci dobré věci. V rámci sbírky Českého
dne proti rakovině jsme v žlutých tričkách
a s ozdobnou plackou partnera sbírky vyrazili do ulic a prodávali „kytičky“ v Dobřanech
a v Plzni. S pomocí dvou maminek, dvou vedoucích a 8 dětí jsme prodali 650 kytiček a do
sbírky přispěli částkou skoro 14 tisíc korun.
Děkujeme všem, kteří si od nás „kytičky“
koupili. Od roku 2010, kdy se sbírky účastníme, jsme prodali 5 632 kytiček a vybrali
134 817 korun. Pěkné ne?
A co nám řekli naši zástupci po ukončení
sbírky: „Děláme to rádi – někdy k nám lidé
běží, aby si kytičku mohli koupit, ale jsou
i tací, kteří se k nám otočí zády, či jsou hrubí,
přestože jsou s námi dospěláci. Vůbec si neuvědomují, že to děláme dobrovolně a vedoucí
si berou volno nebo dovolenou.“
Pionýrská skupina Dobřany

Tak se jmenovala akce, kterou připravili vedoucí a děti pořádající pionýrské skupiny v Dobřanech odpoledne 30. dubna 2018 v prostoru bývalých kasáren. Kam jen oko dohlédlo, všude
byly čarodějnice malé i velké, ale hlavně zhruba sto dětí v doprovodu dospělých si prošlo za
úžasného počasí od startu do cíle 7 stanovišť. Na startu dostaly děti startovní kartičky a na
stanovištích pak hledaly v krabici s pilinami pavouka, hada či cukrovinky, skákaly „žabáka“
či v pytli, házely kartou do dálky, přiřazovaly zvířecí dítě k jeho matce nebo běhaly slalom na
koštěti mezi kužely. V cíli pak už jen vymalovaly obrázek čarodějnice a za to dostaly památeční
placku. Na každém stanovišti čekala na děti nějaká odměna, připraveno bylo i občerstvení,
a jak bylo vidět, všem se akce líbila. Na závěr si děti mohly před klubovnou zahrádkářů, kteří
s pionýry na akci spolupracují, opéci buřtíka. Podle slov rodičů a výrazů dětských obličejů to
vypadalo, že se akce povedla.
Poděkování patří vedoucím, maminkám, které přišly na pomoc, ale i dětem z oddílu Delfíni,
zahrádkářům a městu Dobřany, které akci podpořilo finančně a pomohlo s její propagací.
Za pionýrskou skupinu Libuše Nejedlá

Mirákulum 2018
S ohledem na loňský úspěch připravila pionýrská skupina v Dobřanech na 28. duben společný výlet pro děti – nejen své členy – a jejich rodiče do Milovic, do zábavního parku Mirákulum. Autobusem
tam bylo skoro 40 účastníků za chvíli, a tak si mohli vychutnat návštěvu hradu s visutými mosty, skluzavkami a rozhlednou, který
tvoří dominantu celého parku. Většina účastníků navštívila mimo
stánků s občerstvením i lanové centrum, velkou trampolínu, lesní
město s věžemi a podzemními chodbami. Nezapomněli navštívit
ani hřiště, minizoo, obří houpačky, bludiště podzemní i normální,
kouzelnou Zemi prasátka Pigyho, obří pískoviště či les her. Projít
zvládli skoro všichni i lesní naučnou stezku. A protože je třeba si
i odpočinout, zhlédli společně v amfiteátru vystoupení kouzelníka.
Stejně jako vloni se děti nemohly dočkat zastávky u dálnice
v občerstvení u McDonalda. Je tedy jasné, že výlet měl úspěch
a rádi pojedou příští rok. A tak děkujeme nejen vedoucím zájezdu,
Petře a Lence, ale i řidiči autobusu firmy p. Koubovského za jeho
trpělivost a dobrou náladu.
Libuše Nejedlá
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Zahrádkáři Dobřany

Sousedská vycházka
Přes 30 účastníků absolvovalo nedělní sousedskou vycházku na Šlovický vrch. Díky jarnímu suchu sice nebyly k vidění největší místní „špeky“ a poslech ptáků byl mírně ztížen
motokrosovým tréninkem, ale i tak bylo skoro dvě hodiny co pozorovat a o čem povídat.
V rámci vycházky bylo za účasti místostarostky Lenky Tomanové a zástupkyně společnosti
ČEZ Michaely Jírovcové slavnostně otevřeno
třešňové stromořadí, vysázené loni na podzim (viz DL č. 1, leden 2018).
Ondřej Peksa
foto: Jakub Bouček

Zahrádkáři měli v uplynulém měsíci opravdu napilno. Nejenže pilně obhospodařovali
své pozemky, protože počasí práci na zahradě
opravdu přálo, ale i na spolkovou činnost si
většina z nás našla čas.
Nejprve jsme se 20. 4. sešli na brigádě. Jako
každý rok jsme vypleli a upravili zeleň na kruhovém objezdu v ulicích Lipová a Přeštická.
Tentokrát jsme to dělali pod odborným vedením městské zahradnice. Dále se naši lidé
postarali o ošetření stromů v parku u Kotynky a zbytek členů připravoval moštárnu na
novou sezónu a uklízel klubovnu. Celkem se
nás sešlo 30.
Další akcí, která proběhla 30. 4., bylo pálení
čarodějnic. Tato tradiční akce probíhá v prostoru kasáren před klubovnou zahrádkářů.
Na její organizaci spolupracujeme s Budulínkem a Pionýry. Tentokrát byla účast opravdu
vysoká. Přišlo 91 dětí, pro které zahrádkáři
připravili možnost zasadit si kouzelné fazole

a sazeničky muškátů. Věříme, že se o ně děti
postarají a dočkají se květů i fazolí. Dalšími
atrakcemi bylo házení kroužků a lovení plyšových hraček na udici. Jako odměny na ně
čekaly lízátka a nafukovací balonky. Byl také
připraven oheň, na kterém si všichni mohli
opéci buřtíky. Večer pak dospělým zahrál ke
zpěvu i poslechu pan Brada na harmoniku.
V sobotu 12. 5. jsme uspořádali autobusový
zájezd na Hoby 2018 do Českých Budějovic.
Na výstavě bylo k vidění mnoho zajímavých
rostlin, stromů a keřů, malá i velká zahradní
technika, ekologické kotle ústředního topení
a mnoho dalšího doprovodného sortimentu,
takže si každý mohl najít to svoje. Počasí nám
přálo, tak jsme si to všichni užili.
V pátek 18. 5. jsme se sešli v klubovně na
Dni zahrádkářek. Pro každou z nás byla připravena kytička, pro všechny občerstvení
a jako tradičně nás těšila hudba pana Brady.
Zora Richterová
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Vítání ptačího zpěvu 2018

Letošní vítání se konalo 13. 5. v nové lokalitě,
která se přes počáteční
rozpaky pořadatelů ukázala jako velmi plodná,
především pestrostí odchycených druhů.
Sraz byl v 7.30 na parkovišti
za fotbalovým hřištěm a ještě v 7.25 to vypadalo, že akce bude velmi komorní. Po příjezdu několika aut došli i pěší a po úvodním
slově a nástinu programu jsme se přesunuli
o 200 m k „základně“ ornitologů.

Již tradiční akce, která
se začala konat před deseti lety z iniciativy člena České společnosti ornitologické, plzeňského
ornitologa pana Karla Langa, mé osoby a pana Šedivého,
si již získala věrné návštěvníky.
Letos bylo mezi ranními ptáčaty i mnoho
nových tváří, kterým byl představen kroužkovatel pan Milda Paisker, jenž převzal štafetu
po vloni zesnulém panu Langovi. S výkladem
mu pomáhal pan Václav Říš, pracovník AOPK

Plzeň. Třetím kroužkovatelem s licencí byla
slečna Dominika ze Záchranné stanice živočichů Plzeň.
Letošní suché jaro se projevilo na zdejším
mokřadu negativně, přesto pár mokrých míst
a přítomnost řeky stačí k životu mnoha ptáčků.
Mezi nejčastěji kroužkované patřila skupina
rákosníků, z nichž největším letošním překvapením dle přítomných ornitologů byl rákosník
velký. Na druhém místě byl sameček slavíka
modráčka a dvě samičky stejného druhu. Dále
byly okroužkovány např. pěnice slavíková,
pokřovní, černohlavá (ta po odchodu většiny
účastníků), budníček menší a strnad rákosní.
Viděni či slyšeni v této lokalitě nebo při
krátké vycházce do luk směrem na Vstiš byli
třeba holub hřivnáč, straka obecná, sojka
obecná, vlaštovka obecná, kukačka obecná,
špaček obecný, strnad obecný, pěnkava obecná, poštolka obecná a vysoko nad námi i pár
luňáků červených.
Po zodpovězení otázek a vyfotografování
obyvatel rákosí, vrb a trav byla akce i vzhledem ke stoupající teplotě pomalu ukončena
v 10.45. Věřím, že spokojení účastníci, z nichž
velkou část k nemalé radosti organizátorů
tvořily děti, si odnášeli nejen informační materiály z centrály ČSO, ale hlavně i spoustu nevšedních vzpomínek na malé opeřence.
Pavel Krákora
foto: Lucie Štychová, Petra Šimková

BACHOVSKÉ
varhany Dobřany
PRO

Od 23. 5. 2018 máte možnost přispět
do pokladniček veřejné sbírky nadačního fondu
Přátel dobřanských varhan. Pokladničky budou
umístěny na akcích nadačního fondu a v obchodě
AGGEO, náměstí T.G.M. 151, Dobřany.

Staňte se přáteli dobřanských varhan!
č. ú. : 280176237/0300
č. ú. : 279515107/0300
info@dobranskevarhany.cz / tel. : (+420) 734 787 092
dobranskevarhany / www.dobranskevarhany.cz
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Lužanské děti poznávaly okolí Dobřan
Děti z MŠ a ZŠ Lužany se za příjemného slunečného rána dne 2. května 2018 vydaly autobusem na poznávací výlet do okolí města Dobřany.
Naším průvodcem při dopolední vycházce
lesoparkem Martinská stěna byl pan Pavel Krákora. Zasvěceně vypravoval o historii, budování
parku a ochraně přírody. První zastávka během
vycházky byla u kaple Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi. Všechny zaujal zdaleka viditelný
šestimetrový kříž. Cestou lemovanou třešněmi
se děti dostaly k domečku pro včely samotářky
a dále ke zvoničce, na kterou si s chutí zazvonily.
U naučné tabule „Dobřanské baroko“ děti soutěžily v poznávání rostlin a živočichů. Všem se
velmi líbilo také setkání se včelaři, pány Plášilovými, kteří poutavě vypravovali o svém zájmu,
malým posluchačům odpověděli na zvídavé
otázky a nechali jim ochutnat sladký med. Na
vycházkovém okruhu si děti vyzkoušely své pohybové schopnosti, proběhly se v labyrintech a prohlédly si pískovcový lom. Putování parkem jsme
zakončili u pískovcového srdce, kde si každý něco tiše přál. Děti si odnesly plnou tašku přírodnin, které ve škole znovu zkusily poznat a určit.
Děkujeme našemu průvodci a včelařům za krásné a poučné dopoledne.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Lužany

Rybáři
Od poloviny dubna jsem moc na ryby nechodil, po oteplení kapři pod mostem totiž přestali brát. Protože ráno musím čekat na převaz,
dostanu se k vodě až k deváté hodině. To ještě
bylo pěkně a klid. Po deváté se ale vždy zvedl
vítr, který dále posiloval a foukal pak celý den.
Opíral se do prutů a do vlasce a nejhorší bylo, že
srážel ze stromů větvičky, lupení a okvětí, které
se zachycovaly za vlasec a splávky. Takže jakmile jsem se ráno podíval z okna a viděl kývající
se větve stromů, měl jsem po chuti jít na ryby.
A když už jsem někdy šel, zjišťoval jsem, že řeka
pod mosty je zamořená malými podoustvemi.
Hned po nahození bylo pár jednotlivých ťukanců a háček byl prázdný. Když se potom 17. 5. vítr
utišil, napadlo mě zkusit to dole pod čistírnou.
A nestačil jsem se divit. Chvilku po nahození záběr a kapr 40 cm. Dostal svobodu. Za chvíli se
brčko na druhém prutu zahýbalo, přizvedlo se
a položilo na hladinu. Takhle bere cejn. Rychle
jsem zasekl, ale odpor byl silnější než u cejna.
Byl to krásný jesen, tak ¾ kg. To odpoledne
jsem jich chytil pět. Jsou ale do 15. března hájeni, a tak šli zase do vody. Již několik let je ÚS
na našem úseku vysazuje a již pěkně dorostli.
Toho dne jsem ještě ulovil dva cejny, dvě plotice
a kapra 44 cm. Takto navnaděn jsem tam druhý
den vyrazil znovu. A zase jsem uspěl. Chytil jsem
dva cejny, tři jeseny, podoustev a dva kapry 53
a 47 cm. Prostě nádhera.
Dětský kroužek teď chodí ven na Kotynku,
kde děti mají větší šanci ulovit rybu, a hlavně

vedoucí je mají přehledně na očích a mohou jim
včas poradit nebo pomoci.
Jarní výlovy rybníků jsou již za námi a moc
radosti nepřinesly. Jak jsem již dříve psal, byla v
předchozích letech zjištěna přítomnost vyder. Tři
kusy byly nalezeny přejeté na silnici na Vysokou,
jedna mrtvá na louce pod čistírnou. Letos, když
napadl sníh, byly zjištěny vydří stopy na všech
našich rybnících. Při vypouštění Černoblat pozoroval hospodář v noci v téměř vypuštěném
rybníce dvě vydry. Jeden z majitelů domků nad
Dolní Kotynkou údajně viděl v potoce starou vydru a dvě mladé. Před časem jsem viděl v televizi
ochránce přírody jásající nad tím, že se výskyt vyder v ČR rozšiřuje a že doufají, že zde najdou dobré podmínky a že se budou dále rozmnožovat. To
pro rybáře a chovatele ryb je zpráva špatná, až
tragická. Již teď máme hlášky i z okolních organizací, jaké ztráty zjišťují při výlovech. Dopadne
to asi jako s přemnoženými kormorány. Sice je již
povolen jejich odstřel, ale pro jejich ostražitost se
odstřelí jen pár jedinců. Když se pak snese hejno
čítající i několik set kusů na chovný rybník, menší
řeku nebo potok, dokáží je během dne vyplenit.
Ale zpátky k našim výlovům. Na Horní Kotynce
se místo očekávaných 1 000 ks kapra K3 o velikosti cca 40 cm slovilo pouhých 22 ks, z K2 o vel.
20-25 cm chybělo 500 ks. Na Horním Černoblatu
se sice slovilo 4000 K1 vel. cca 5 cm a 5 000 slabší K2 vel. 10-15 cm, ale zmizelo 2000 ks silnější
K2. O nic lépe nedopadl ani výlov Dolní Kotynky.
Z očekávaných 2 500 ks K1 se slovilo 1 200 ks.

To by šlo, u malých rybek se 50% ztráty dají očekávat. Ale z očekávaných 3 900 ks K2 se slovilo
jen 1 900 ks a místo 2 000 K3 jen 492 ks. A to
jsou již ztráty neúnosné. Když se vezmou v úvahu náklady na chov ryb – provoz vozidla (nafta,
pojištění, TK, opravy), práce na údržbě rybníků,
rozvoz krmení na rybníky (1x týdně) a nákupy
krmiv, naskýtá se otázka, zda se vůbec vyplatí na
našich malých rybnících o ploše okolo 1 ha ryby
chovat. Vždyť párek vyder dokáže takový malý
rybník, kde ryba nemá kam utéci, dokonale vyčistit. Nebo je možnost chovat jen malou rybu, tu
prodávat a velkou rybu pro řeku nakupovat.
V sobotu 19. 5. se konala akce na úklid břehů
v úseku řeky od jezu pod vodárnou k jezu pod
školou. Sešlo se asi 15 mladých rybářů a jejich
rodičů a několik členů výboru. Sesbíraly se tři
pytle odpadků. Nejvíce v okolí mostu, kam si nepořádní lidé přinesou z náměstí potraviny a pití,
a když posvačí, odhodí obaly a kelímky i lahve od
alkoholu přímo z mostu nebo v jeho okolí. Možná
by pomohlo instalovat u mostu koše na odpad,
když tam již koše na psí exkrementy jsou. Další odpadkové koše bych navrhoval umístit pod
sběrným dvorem, kde po večerech na obetonovaném potrubí vysedává omladina a zanechává
za sebou pěkný nepořádek. Snad by to pomohlo.
Na závěr akce účastníci poseděli u ohýnku,
opekli si klobásy a domů odcházeli s dobrým
pocitem, že okolí mostu bude opět nějaký čas
pěkně vypadat. A já jim za to touto cestou děkuji.
Vladislav Šefl
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BOS - Memoriál Václava Lecjakse
V sobotu 19. května se konala Branně orientační soutěž dvojic žactva - memoriál Václava Lecjakse, který tuto soutěž před osmi
lety založil. Na startu ve Školní ulici se již hodinu před zahájením objevili první nedočkaví běžci. Soutěžilo se ve dvojicích, v kategorii
A - dospělí s dítětem do 2. třídy, kategorie
B - žáci 3. - 5. třídy a kategorie C - žáci 6. - 9.
třídy. Soutěžní trať měřila skoro 6 km a běžci
museli projít deseti kontrolními stanovišti
v daném pořadí - dle mapy a itineráře. Nejrychleji tuto trať zvládli Jana Maříková se
synem Krištofem, za 29 minut. V cíli se plnilo ještě 5 dalších soutěží. Hod granátem na
cíl, odhad vzdálenosti, střelba ze vzduchov-

ky, manuální zručnost a vědomostní test. Po
součtu trestných bodů z těchto soutěží a běžeckého času byl dán výsledek. V kategorii
A vyhrál Jakub Duban s tatínkem Petrem. Ti
měli nejrychlejší test zručnosti. Druzí v této
kategorii byli rychlíci Krištof Mařík s maminkou Janou. Třetí místo obsadili Tadeáš Mařík
s tatínkem Václavem. V kategorii B zvítězili
David Fonhauser a Šimon Mařík. Druzí byli
Tomáš Holeček s Jakubem Krafferem, třetí místo získaly slečny Kačka Baumruková
s Barborkou Kripnerovou. V kategorii C si
vítězství odnesly slečny Natálie Andrýsová
a Julie Nesvedová. Druzí skončili Jakub Šatra
s Radovanem Supem a třetí místo patří To-

máši Boškovi a Tomáši Kubíkovi. Celkovým
vítězem memoriálu se stali Jakub a Petr Dubanovi. Soutěž proběhla v naprosté pohodě
soutěžících dětí, nikdo se neztratil, ani nezranil. Všichni soutěžící dostali občerstvení
a účastnické ceny, první tři dvojice v každé
kategorii medaile a pěkné věcné ceny. To
vše díky pořadatelům Sdružení nezávislých
Dobřany, z.s., podpoře Globálního dotačního
titulu města Dobřany a sponzoru Bc. Marku
Sýkorovi. Na četné dotazy dětí i rodičů, kdy
zase bude nějaká soutěž, pořadatelé slíbili,
že určitě ještě letos, jen to bude jiná soutěž,
prostě pro děti překvapení.
Zdeněk Duban

necká družstva z Česka, Slovenska, Běloruska, Lotyšska a Chorvatska. Kolektivní disciplíny proběhly v pondělí odpoledne a hlavní
závod v běhu na 100 metrů s překážkami
a výstupu na cvičnou věž v úterý. To se na
start postavili také další závodníci, protože
akce byla zároveň kvalifikačním závodem
na Mistrovství ČR v požárním sportu ve výstupu na věž pro kategorie dorostu a žen. Za
Dobřany jsme měli dva zástupce, Jana Švába

a Michaelu Provazníkovou. Jan Šváb v závodě v běhu na 100 m v rámci České republiky
skončil na druhém místě a v rozběhu v rámci
mezinárodního závodu nakonec vybojoval
první místo. Míša Provazníková obsadila na
věži v rámci České republiky desáté místo
a v mezinárodní konkurenci konečné šestnácté místo. Celkově si tým České republiky
vybojoval druhé místo.
Martin Provazník, trenér

Visegradský pohár

Již po čtvrté se tradičně ve dnech 30. 4.
až 1. 5. 2018 v Ostravě-Porubě uskutečnil
Visegradský pohár, který zahrnuje mezinárodní pohárovou soutěž družstev dorostu.
Ostravského poháru se zúčastnila doroste-
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Napsali jste nám

Výjimečná výstava, perfektní vernisáž – ALE …
… co na to Dobřany?
Když jsem se dozvěděla, že v kostele sv. Víta
bude své obrazy vystavovat akademická malířka Dana Hlobilová (nar. 1928), trochu mě to
až překvapilo, že tato významná výtvarnice si
pro svou výstavu vybrala právě Dobřany. Jak
se pak ukázalo, ji i jejího synovce, pana Mgr.
Jiřího Hlobila, okouzlil zejména barokní interiér našeho kostela.
Vernisáž výstavy proběhla v pátek 27. 4. za
účasti samotné umělkyně, která se velmi aktivně podílela i na instalaci svých obrazů. Po
klasickém zahájení vernisáže – paní ředitelka
MKS malířku uvítala a předala jí krásnou kytici – následoval krátký program souboru staré
hudby GUTTA za doprovodu dobových nástrojů a doplněném recitací italské renesanční
poezie v podání všestranného umělce Jiřího
Hlobila. Pak už jsme se odebrali na ochoz kostela – mimochodem paní Hlobilová zdolávala
strmé schodiště s lehkostí a elegancí, naprosto
nepříslušející jejímu věku. A to už byl hlavní
bod vernisáže – paní malířka spolu se svým
synovcem nás provedla celou výstavou, vyprávěla o historii některých obrazů, přidala i pár
svých životních zážitků, vyznala se ze své lásky
k Itálii i dalším zemím, kterých procestovala
opravdu hodně a ve kterých rovněž vystavova-

Akademická malířka Dana Hlobilová
la své obrazy. V jejím povídání nechyběly ani
plány do blízké budoucnosti – v květnu oslaví
90. narozeniny a čeká ji řada dalších výstav
doma i v cizině. A jaké jsou její obrazy? Protože jsem naprostý laik, při jejich hodnocení se
řídím pouze svými dojmy a pocity – a ty jsou
neoddělitelné od dojmů z výjimečné osobnosti umělkyně. Vyznačují se bohatou barevností,
cítíte z nich silnou energii, inspiraci přírodou,

městy i lidmi v nich žijícími. Obrazy jsou moderní, ale zároveň i precizně vypracované.
Až potud to byly samé skvělé a obohacující
zážitky. A teď – proč je v titulku to velké ALE.
Začnu ještě jedním pozitivem – a to je příprava
výstavy a vernisáže. Paní ředitelka MKS J. Umnerová spolu se svým týmem (včetně rodinných příslušníků) se svého úkolu zhostila naprosto profesionálně, počínaje instalací výstavy
přes přivítání hostů až po příjemné občerstvení, které k vernisážím patří – také si vysloužila
zasloužené poděkování od pana Hlobila. Bohužel musím konstatovat, že ty pěkné zážitky
byly poněkud zkaleny dvěma fakty: ten první
– vernisáže jsme se jako divačky zúčastnily celkem TŘI (nepočítám pracovnice MKS s jejich
rodinnými příslušníky), což je sice smutné, ale
dá se to nějak i vysvětlit (byl to pátek odpoledne, propagace mohla být možná větší ...) Druhý
fakt ovšem považuji za mnohem horší – nikdo
z představitelů města nepovažoval za nutné se
vernisáže zúčastnit a přivítat v Dobřanech tak
výjimečnou osobnost a umělkyni, jakou paní
Dana Hlobilová bezesporu je. Ještě teď ve mně
doznívá nepříjemný pocit z toho, že se naše
město ukázalo jako nekulturní a ignorantské.
Olga Kapitánová

Poděkování za proběhlé Oslavy osvobození

Dne 6. května 2018 na náměstí T. G. Masaryka v Dobřanech proběhla fiktivní bojová
ukázka k 73. výročí osvobození. Této ukázky
se účastnily nejen kluby vojenské historie, ale
i další dobřanské spolky.

Tímto bych rád jménem KVH Posádkového velitelství v Dobřanech poděkoval městu
Dobřany za finanční podporu a spolupráci
při vyřizování potřebných formalit, které
jsou nutné k tomu, aby se vůbec ve městě

mohlo střílet. Děkuji skautům a skautkám ze
střediska Zelený Šíp, kteří nám pomohli v organizačních věcech a dále zabezpečili pietní
akty coby kladeči květin. Dále děkuji Dobřanským bábinkám, které se „s nasazením
života“ účastnily samotné ukázky. Zrovna tak
díky paní ředitelce z Městského kulturního
a informačního střediska. Ruku k dílu přiložili i příslušníci policie z místního oddělení
a dobřanští hasiči, vám pánové samozřejmě
patří také toto poděkování. Děkuji i všem
kamarádům a známým, kteří nám pomohli
s bezpečnostní organizací při samotné ukázce a zároveň i za jejich dlouhotrvající podporu našeho klubu.
Závěrem je mou milou povinností vzpomenout na sponzory a též jim poděkovat. Jedná
se o obec Chlumčany, Pivnici HÁJEK-HÁJKOVÁ
a firmu DEMONT-PLZEŇ.
Na úplný konec se omlouvám všem, kterým
vznikl nějaký ten problém s uzavřeným prostorem po dobu ukázky, a zároveň děkuji za
pochopení.
Za KVH Miloslav Faifr
foto: Jakub Urbanec
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Muži končí čtvrtí v ČR
1.liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st.,
Daniel Kovářík st. a Bohuslav Havránek

Mužský tým se umístil po základní části na
4. příčce a do bojů play off tak měl minimálně ve
čtvrfínále výhodu domácího prostředí v případném
rozhodujícím pátém zápase. O tom, že jsme přešli
v tomto kole přes Přelouč s výsledkem 3:1 na zápasy, už zmínka byla. Následoval však další souboj, a to semifinálový. Do
cesty se našemu mladému týmu postavila Karviná. Celek, který celou
základní část opanoval. Na severu Moravy i bitva začala. Po úvodní hladké porážce 1:5 jsme druhý den zkusili udělat pár změn v herním systému a především pak zklidnili herní projev. Ještě 7 minut před koncem
utkání jsme v Karviné vedli 3:2, ani to však na domácí kvalitu nestačilo.
Jedna chybka a následný uragán v podobě hráčů z Moravy udělal své.
Gólem do opuštěné klece si Karvinští připsali druhou výhru v pořadí,
tentokrát 5:3, a zadělali tak rázem na postup do finále. V naší hale se hrál
následný duel o dalším víkendu 4. května a ani tentokrát jsme úspěšní
nebyli. Hráli jsme velmi pěkné utkání, ovšem s chybami úměrnými prioritně mladému věku kádru a ty soupeř dokonale trestal. I tentokrát jsme
v utkání vedli, jenže to zdaleka v těchto bojích nic neznamená. Je nutné
si přiznat, že postoupil lepší, a možná i celkový vítěz 2. nejvyšší soutěže
v ČR, který pokud bude nastupovat v tomto složení nadále, pak do extraligy nejspíš postoupí. Naše kluky je ale i tak na místě za poctivé výkony
pochválit. Věřím, že na letošní výsledek navážeme i v dalších sezónách.
Minimálně se o to tedy pokusíme. Vždyť za námi zůstala již zmíněná
Přelouč, dále Opava, Kladno, Prachatice, Nové Strašecí, Brno, Jindřichův
Hradec, Pardubice, Mladá Boleslav, Beroun či sestupující Třemošná a plzeňské Litice. Končíme tedy čtvrtí v konkurenci 16 týmů z ČR a to určitě
není k zahození, minimálně tedy pro naši kabinu.

1. liga – muži 2017–18 po zkl. části
1. Karviná
22 16
2. Polička
22 13
3. SK Jihlava
22 15
4. Snack Dobřany
22 12
5. Přelouč
22 11
6. Olymp J. Hradec
22 12
7. SHC Opava
22 12
8. HBC Prachatice
22 12
9. Svítkov Pardubice
22 11
10. Jungle F. Kladno
22 10
11. HBK Bulldogs Brno
22
8
12. Kelti Beroun
22
7
13. Nové Strašecí
22
6
14. Tygři M. Boleslav
22
5
15. Plzeň-Litice
22
3
16. Tatran Třemošná
22
3
Extraliga – starší dorost
Realizační tým: Václav Šlehofer st.,
Jan Matoušek a Jaroslav Tauer

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

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

5
3
5
6
7
8
9
10
9
10
12
13
11
13
17
18

111 : 62 49
101 : 49 48
101 : 58 47
73 : 48 43
67 : 57 39
85 : 58 39
61 : 46 38
71 : 50 36
81 : 72 36
72 : 70 33
57 : 79 27
60 : 92 25
53 : 86 25
52 : 107 22
41 : 81 11
33 : 104 10

Starší dorost po postupu z předkola s Českou Třebovou narazil na
velmi těžkého soka z Pardubic. V sérii jsme museli dělat hodně korektur, protože muži i dorost hráli souběžně na dvou frontách. V praxi to
bylo asi takto: Áčko mužů vyrazilo k duelům do již zmíněné Karviné
a junioři (no junioři ...) k zápasům na horkou půdu do Pardubic. Oba
zápasy v Pardubicích tak naši mladí, kde převažovali mladší dorostenci,
prohráli. V odvetě doma v Dobřanech 4. května v dopoledních hodinách
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jsme zkusili nemožné a snažili se aspoň sérii zdramatizovat. Nepovedlo
se a Pardubice u nás vítězí 3:0, což byl i konečný stav série. K těmto
duelům lze podotknout, že to byla zejména pro mladší kluky obrovská
škola, ze které se můžeme odpíchnout do dalších sezón. To samé platí
pochopitelně i pro zápasy mužů v soubojích s Karvinou, i tam nastupovali v barvách Dobřan převážně mladíci. Zkrátka z těchto těžkých zápasů se můžeme všichni včetně nás trenérů či funkcionářů klubu poučit
a vybrat si to nejlepší, přičemž je toho opravdu dost. Sedmá příčka v ČR
je pro naše starší dorostence vzhledem k situaci i tak úspěchem, neboť
zde nás primárně zajímá, kolik že kluků zvládne přechod do mužské
kategorie, kde bude nadále a pravidelně nastupovat?????

Extraliga st. dorostu po zkl. části
1. HBC Plzeň
22 20
2. Autosklo Pardubice
22 18
3. Hradec Králové
22 16
4. HBC Praha - Hostivař
22 15
5. ALPIQ Kladno
22 14
6. Elba DDM Ústí n. L.
22 13
7. Snack Dobřany
22 13
8. HC ŠD Písek
22 13
9. Karviná
22 11
10. Č. Třebová
22
9
11. KOVO Praha
22
7
12. Buldoci Stříbro
22
6
13. SK Jihlava
22
3
14. HBC Gladiators Olomouc 22
3
15. Wolves Chomutov
22
1
16. Nové Strašecí
22
1

1
2
1
1
2
2
1
0
0
0
1
0
0
0
1
1

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

0
2
5
5
5
7
6
7
11
12
11
15
18
19
20
20

146 : 29 63
104 : 29 58
130 : 39 50
119 : 44 48
130 : 54 47
89 : 36 43
62 : 47 43
102 : 38 41
76 : 72 33
60 : 88 28
65 : 88 26
50 : 103 19
39 : 120 10
46 : 158 9
21 : 130 5
23 : 187 5

Závěrem: Se sezónou jsme i přes běžné standardní problémy, které
řeší každý klub, spokojeni. Bez nich se to zkrátka nikde neobejde a naší
snahou zůstává se jich co možná nejvíce vyvarovat.
Převažují samozřejmě pozitiva, vzpomínky, zážitky, konec konců i výsledky, a to nás všechny posouvá dál. Už teď se těšíme na další sezóny.
Stále nám ještě hraje v extralize mladší dorost a mladší žáci s přípravkami, a proto v příštím vydání padne zmínka o těchto kategoriích.
Děti ročníku narození 2007-8 a mladší, nechť zamíří mezi nás – Šneky. Trénujeme pravidelně pondělky, úterky a čtvrtky od 16.15 h. Samozřejmě mohou dorazit i starší nadaní kluci.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Na snímku po zápase s Karvinou
Zleva stojí: D. Kovářík st., Čechura, V. Šlehofer ml., Rubner, Kovářík, Kobr,
O. Šlehofer, Páv, Málek a Skála
Pod nimi zleva: L. Kaňák, Truchlý, V. Šlehofer st., Matoušek, D. Kovářík ml.
a Juráček
Ležící brankáři: Hájek a Marek
Sedící: N. Kaňák

Sport

Amatér cup 2018

Nejstarší pétanque turnaj pořádaný TJ Dobřany – Pétanque clubem
se konal v sobotu 28. dubna na hřištích ve sportovním areálu Džungle.
Za účasti domácích hráčů a hráčů z Plzně, Klatov a Zavlekova. Zápasy ve
skupinách potvrdily role favoritů, kteří bez problémů postoupili do dalších bojů. I v semifinálových zápasech se dařilo favoritům Hnojskému
s Křesákem ze Zavlekova a Bořánkovi s Polívkovou z Klatov. Korandová se Štulcovou smolně podlehly zavlekovsko-klatovské dvojici Hnojská - Hulec. Asi se nečekala prohra jedněch z favoritů turnaje, Kháse
s Kopejskem, kteří nestačili na Baumruka s Hájkem. Dvojice, které ve
skupinách obsadily 3. a 4. místo, se utkaly s poraženými semifinalisty v turnaji útěchy. Ten vyhráli jasně Khás s Kopejskem. Finále turnaje
patřilo Hnojskému s Křesákem, ti nedali ostatním žádnou šanci. Druzí
byli Hnojská s Hulcem. Nejlepší dvojice domácích, Baumruk s Hájkem,
obsadila místo třetí. Další akcí bude Junior cup, dětský turnaj dvojic,
v sobotu 23. června, na který zveme školní mládež z Dobřan, Šlovic
a Vodního Újezdu.
Zdeněk Duban

Ivana Zrůstková vicemistryní
republiky
Ve dnech 21. - 22. 4. 2018 se v Teplicích konalo žákovské mistrovství
ČR v kuželkách. Za CB Dobřany si účast na tomto turnaji vybojovala čerstvá vítězka poháru mladých nadějí Ivana Zrůstková. Mistrovství ČR je
jednorázový turnaj, a tak záleží na momentální formě, štěstí, jak kdo
se vyspal atd. Naše hvězda Ivanka se na tento vrchol a zároveň loučení
s poslední žákovskou sezónou připravovala poctivě. Bohužel po zdravotní stránce nebyla momentálně ve formě, a tak sama nevěděla, co od
sebe čekat. Turnaj se hraje na sto hodů sdružených. Hrací doba je přibližně 45 minut a to pro oslabený organismus není to pravé. Jenže Ivanka i přes tento handicap hrála skvěle a soupeřky se nestačily divit, když
na ne úplně padavé kuželně porazila 415 kuželek. Dlouho to vypadalo,
že se Ivanka stane mistryní republiky, ale nakonec ji porazila táborská
Šárka Aujezdská výkonem 419 p.k. Druhé místo je však super a bereme ho všemi deseti. Perfektními výkony si Ivana Zrůstková vysloužila
i nominaci na hráčku roku. Držme jí palce, a ať to dopadne jakkoli, tak
v příští sezóně bude hrát už jako dorostenka. Hodu zdar.
Martin Provazník

MČR Teplice – zleva: Zrůstová Ivana, Aujezdská Šárka, Valešová Veronika
1.

Aujezdská Šárka

3.

Valešová Veronika TJ Dvůr Král. n. L.

2.

Zrůstková Ivana

KK Loko Tábor
CB Dobřany

287

132

7

419

272

143

7

415

274

132

8

406

Řádková inzerce
 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce atd. Tel. 721 396 017


Hledám doučování z angličtiny nebo němčiny v Dobřanech, 1-2x týdně. Děkuji. Tel.: 774 118 132

www.dobrany.cz
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Poslední květnový víkend
na Šlovickém vrchu

Přebor západních Čech v motokrosu

V neděli 20. 5. 2018 se na Šlovickém vrchu v části MX Park Dobřany konal MX přebor západních Čech. Pořadatelem této akce byl HEC KLUB - enduro, z. s. Závodníků k nám dorazilo 140
a první závod začínal ve 13 hod. kategorií hobby MX 1. Dále pokračovali junioři, hobby MX 2,
veteráni, MX 2 a MX 1. Za náš spolek se účastnil Filip Vasilečko a Dominik Vít z Dobřan, který se
držel na prvním místě. Pak ale bohužel přišla nehoda a Dominik nedojel. Po ošetření v nemocnici
se vrátil s pohmožděným ramenem už jen jako divák. Závody se jinak obešly bez úrazů a jiných
komplikací. Tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným, celému HEC KLUBU - enduro
a v první řadě hlavnímu pořadateli, panu Janu Kadečkovi, za organizaci závodů a Lukáši Kadečkovi za skvělou přípravu tratě. Těšit se můžete na další závod MČR VETERÁN CLASSIC 9. 6. 2018,
kdy budete mít možnost zhlédnout klání motokrosových speciálů od roku výroby 1965 a mladších. Tímto Vás srdečně zveme.
Hecu zdar!
Nikol Kadečková, foto: Jakub Urbanec

foto: Jakub Urbanec
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Viktorián na tréninku fotbalové přípravky

Minigolf v Dobřanech
V měsíci květnu byl v areálu Tenisové haly
v Dobřanech instalován nový minigolf.

Ve středu 16. května 2018 byl svátek fotbalu pro začínající fotbalisty TJ Dobřany. Trenér mladší
přípravky Martin Bruha překvapil nejmladší hráče dobřanského fotbalu pozváním Patrika Hrošovského, hráče FC Viktoria Plzeň a reprezentanta Slovenska.
I přes vytrvalý déšť přes den se odpoledne nad novým fotbalovým areálem roztrhaly mraky
a hráči mohli předvést, co vše již zvládli z fotbalové abecedy. Patrik Hrošovský hráčům ukazoval
práci s míčem a s úsměvem na rtech odpovídal na jejich všetečné dotazy. Na závěr tréninku proběhla autogramiáda. Člen týmu FC Viktoria Plzeň chválil perfektní zázemí pro fotbal v Dobřanech
a obdivoval kvalitu trávníku jak hlavní, tak i vedlejší tréninkové plochy.
Martin Bruha

Za krásami okolím Dobřan

Jedná se o hru, která je určena široké veřejnosti bez rozdílu věku. Na 18 drahách, které jsou zde instalovány, je možno vyzkoušet
svou zručnost a pevnou ruku. Vítáni jsou jednotlivci, rodiny s dětmi, nebo různé kolektivy,
kde jednotliví hráči mohou v rámci skupiny
poměřit svou zručnost s ostatními. Zcela určitě bude tato nová aktivita využívána jako
zdroj zábavy a pohybu o letních prázdninách,
které jsou již téměř za dveřmi. Kromě minigolfu mohou děti v areálu Tenisové haly využívat bezplatně i dětské hřiště s houpačkami,
skluzavkou, trampolínou, hrazdami a dalšími
atrakcemi. Stejně tak je pro malé zájemce
o tenis k dispozici bezplatně hřiště pro minitenis, vybavení pro hru rádi zapůjčíme.
Otevřeno je každý den od 9.00 hodin ráno do
večerních 20.00 hodin. O občerstvení v průběhu sportovních aktivit se stará sportovní
bar. Hodina hry minigolfu je za příjemných
40,- Kč na dospělého a 30,- Kč na dítě.
V nastávajících letních měsících bude určitě vhodné zkombinovat návštěvu minigolfu
například s návštěvou koupaliště, neboť oba
areály spolu prakticky sousedí.
Věříme, že touto novou nabídkou vyjdeme
vstříc všem, kteří chtějí aktivně trávit svůj
volný čas.
Vladimír Tomášek

Fotbal – rozpis
mistrovských utkání
jaro 2018
V sobotu 12. 5. se uskutečnil první letošní cyklovýlet. Na náměstí se nás sešlo celkem 11 vyznavačů jízdy na kole okolím Dobřan. Bohužel se nemohl aktivně zúčastnit spolupořadatel akce Pepa
Polívka, zranění ho nepustilo do sedla. Tak nás alespoň vyfotil. Cesta vedla klasicky přes Černotín
na Přestavlky a Horní Lažany a pak přes les na Křížový vrch. Po malém občerstvení jsme sjeli do
Losiné a okolo Metalky v Mantově přes Vstiš zpět do Dobřan. Pro některé to byla opravdu první
jarní vyjížďka, a proto těch 24 km bohatě stačilo. Další akce bude opět v červnu a srpnu, vždy
druhou sobotu v měsíci. Těšíme se na každého nově příchozího.
Josef Hájek - tel. +420 603 872 821 a Josef Polívka - tel. +420 721 713 079

Okresní přebor mužů
9. 6.

16. 6.

17:00
17:00

OP – starší žáci
9. 6.

10:00

Radkovice – MA
MA – Blovice

Štěnovice – SŽ
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
9. června
ZE ŠŤÁHLAV PŘES ZÁMEK
KOZEL DO STARÉHO PLZENCE
Odjedeme vlakem v 5,53 hod.
/z Plzně v 7,08 hod. / do Šťáhlav. Půjdeme po
modré tz. na zámek Kozel /prohlídka/ a dále po
zelené tz. do Starého Plzence. Délka trasy 10 km.
Zpět vlakem v 13,41 hod. Vedoucí Jirka Nový.

Půjdeme po žluté tz. k rozcestníku Makov, kde
přejdeme na červenou tz., která nás dovede
do Velhartic. Po prohlídce hradu půjdeme po
NS podél Werichovy chaty po modré tz. do Kolince na vlak. Délka vycházky 15 km. Odjezd
vlakem v 15,59 hod. Vedoucí Jirka Nový.

12. června
SOKOLOVSKO
Odjedeme vlakem v 6,40 hod./z Plzně
v 7,05 hod./ do Sokolova. Povede nás modrá
tz. do Luhu nad Svatavou na Hřebeny a ke zřícenině Naztenberg, kde se rozhlédneme. Přejdeme na zelenou tz., po které dojdeme kolem
kostela sv. Michala do Oloví, kde naše vycházka končí. Délka vycházky 15 km. Odjezd vlakem v 15,12 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. června
ZE ŠPIČÁKU PŘES PANCÍŘ, MŮSTEK,
ŠUKAČKU NA ČACHROV
Odjedeme vlakem v 6,57 hod. na Špičák. Po
červené tz. na Pancíř, Můstek a rozcestí Pod
Můstkem, kde přejdeme na modrou tz., poté
na Suché Studánky do Chředice, Bradné a na
Čachrov, cíle naší cesty. Délka vycházky 17 km.
Stoupání 559, klesání 685 m. Odjezd BUS:
15,06 do Železné Rudy, vlakem v 16,12 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.

19. června Z NEMILKOVA DO VELHARTIC
Odjedeme vlakem v 6,28 hod. do Nemilkova.

30. června Z VALCHY KOLEM PŘEHRADY
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. na Valchu. Půjdeme po silnici k lávce přes přehradu, kde
se setkáme s NS Údolím Radbuzy. Povede nás

16. června
Z PLEŠNICE DO LÍŠŤAN
Odjedeme vlakem v 7,53 R. hod. /z Plzně
v 9,10 hod./ do Plešnice. Půjdeme neznačenou cestou na Hracholusky, kde nastoupíme
na červenou tz., po které dojdeme pod hráz
přehrady. Zde přejdeme na zelenou tz., která
nás dovede do osady Lipno. Přejdeme na CS
2296, která vede do Líšťan, kde si prohlédneme zříceniny zámku a občerstvíme se v restauraci. Délka vycházky 11 km. Odjezd BUSem v 14,58 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

Za šumavským orlojem

26. června
Z NEZNAŠOV PŘES ŽÁBU DO LUB U KLATOV
Odjedeme vlakem v 8,30 hod. do Neznašov.
Půjdeme po cyklostezce č. 2098 k rybníčku.
Dále po neznačené cestě ke skalkám Žába.
Zde přejdeme na červenou tz., která nás dovede na Loretu Háj a do Lub u Klatov. Délka
vycházky 9 km. Odjezd v 14,34 hod. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

Českým údolím k Památníku obětem zla, který navštívíme. Přejdeme lávku přes Úhlavu do
parku Homolka a na Slovany. Odjezd vlakem
v 14,11 os. / 15,50 hod. R. Délka vycházky
10 km. Vedoucí Jirka Nový.
3. července
K ROZHLEDNĚ „RADOST“ U DOBŘÍČE
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. /z Plzně
v 8,17 hod./ do Obory. Půjdeme silnicí k neznačené cestě, která se setká s NS Bykov
- Žichlice, vedoucí do Jarova. Dojdeme k rozhledně a pokračujeme po neznačené cestě do
Dobříče. Délka vycházky 8 km. Odjezd BUSem
v 14,36 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

7. července
Z TESLÍN NA TŘEMŠÍN A DO ROŽMITÁLU
Odjedeme vlakem v 5,53 hod. do Plzně, BUSem v 7,45 hod. na Teslíny. Po zelené tz. dojdeme ke Spálené boudě, přejdeme na žlutou,
která nás dovede na Roubenku, Kobylí Hlavu
751 m,Křemel 790 m, a Třemšín 825 m n.v.
Na rozcestníku pod Třemšínem přejdeme na
modrou tz. a po ní na Třemšínskou boudu
a Kobylí hlavu. Do cíle naší cesty nás povede
červená přes Hutě pod Třemšínem do Rožmitálu. Délka vycházky 18 km. Stoupání 801,
klesání 510 m. Vedoucí Karel Bohmann.
Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme za každého počasí. Případné změny
zveřejníme ve vývěsní skříňce.

Tentokrát si výlet na Šumavu spojíme s návštěvou Hojsovy Stráže a se zdejší zajímavostí – „orlojem“.

Ranní vlak nás dopraví do stanice Špičák,
odtud se dáme po značených cestách, vedoucích překrásnou přírodou s mnoha vyhlídkami do okolní krajiny. Cestou míjíme mnoho
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lesních potůčků, několik studánek a zjišťujeme, jak málo vody jimi protéká.
Naše cesta vede kolem několika samot
a skupin domů, které jsou upraveny a ve velmi

dobrém stavu, nové domy, které se zde staví
zachovávají původní ráz, jsou budovány převážně ze dřeva a kamene – zapadají do zdejší
krajiny.
Scházíme do údolí, kde se před námi objevují první chalupy a posléze kostel Hojsovy
Stráže. Procházíme středem osady a již nedaleko vidíme shromažďující se lidi, kteří čekají
na dvanáctou hodinu a obvyklé představení.
Po krátkém pokoukání někteří z nás, „ti
méně unavení“, odchází na nedalekou vyhlídku, ostatní vyhledají místní restauraci, kde se
následně sejdeme ke krátkému odpočinku
a poobědváme. Pak společně odcházíme a odjíždíme vlakem domů.
Závěrem: Važme si toho, že máme v naší
zemi tak krásná místa, dělejme vše proto,
abychom je mohli takhle krásná předat našim
potomkům.
S pozdravem „Ať nám to šlape
Jindřich Šmatlák

Tipy na výlet / Společenská rubrika

Praha Vyšehrad

Turisté čistí les

Tak jako každý rok, i v tomto roce 2018 pořádáme zájezd do Prahy. Tentokrát je naším cílem
pražský Vyšehrad.
Po příjezdu na hlavní nádraží Praha volíme další cestu metrem, které nás dopraví do stanice Vyšehradská, kde vystupujeme, a po cestě vedoucí kolem kongresového paláce přicházíme
k mohutným vyšehradským hradbám. Procházíme Táborskou bránou a již se ocitáme v areálu
samotného Vyšehradu. Cestou parkem přicházíme ke katedrále, někteří z nás se rozhodují pro
její prohlídku, jiní pokračují na Slavín – hřbitov, kde se posléze schází celá skupina, a společně
procházíme kolem náhrobků našich slavných předků. S pokorou a úctou se pozastavujeme u některých náhrobků a připomínáme si slavné činy a život mnohých osobností. Atmosféra těchto
míst na nás nesmírně působí.
Ze hřbitova odcházíme do přilehlého parku a zde si prohlížíme sochy a jiná umělecká díla.
Poté se rozdělíme na dvě skupiny. Jedna schází k Vltavě a po náplavce a procházce starým
městem odchází na místo srazu, druhá skupina volí procházku po vyšehradských hradbách
s překrásnými výhledy na Prahu. Scházíme se v restauraci Pošta, kde poobědváme, a poté odjíždíme domů.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Tentokrát jsme byli požádáni správcem
dobřanských lesů, zda bychom nevyčistili
okolí silnic (křižovatky na Vysoké). Sešlo se
nás deset účastníků a byli jsme překvapeni,
kolik odpadků je možno v okolí nalézt. Naplnili jsme mnoho igelitových pytlů + našli
další odpad. Nejvíce odpadu, dalo by se říct
„malou skládku“, jsme objevili kolem tamního pomníčku. Raritou mezi odpadky byly dvě
klozetové mísy.
Závěrem: V naší krásné vlasti máme jak významná a krásná místa, tak i velmi znečištěná
místa. Dbejme toho, aby těch krásných, upravených míst bylo stále víc a naopak těch zanedbaných neupravených stále méně.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 20. 6. 2018 uplyne
již 8 let od úmrtí

Dne 15. června 2018 to budou
čtyři roky, co nás navždy opustila
milovaná maminka, babička,
tchýně a sestra

Dne 13. června 2018 uplynou 2 roky
od chvíle, kdy nás navždy opustil

pana Petra Purkara.

Marta Tětková.

Vám, kteří jste ho znali a měli rádi,
děkujeme za tichou vzpomínku.
Syn, sestra a bratr s rodinou

Vzpomíná dcera s rodinou.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

S hlubokým zármutkem v srdci
vzpomeneme 12. 6. 2018 prvního výročí,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, táta, syn, bratr, švagr, zeť a strýc

kdy zemřela paní Marta Bučková

Vzpomínka

Vzpomínka

V červnu 2018 uplynuly 4 roky,

pan Vladislav Duba.

Vám, kteří jste ho znali,
děkuji za tichou vzpomínku.
Manželka Věra, syn Vladislav s manželkou
Tatianou, dcera Věra s přítelem Martinem,
vnoučata Tereza, Martin, Anička
a sestra Hana s rodinou.
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – ČERVEN

po 4. 6.

14 – 17

po 11. 6.

14 – 17

út 19. 6.

14 – 17

čt 7. 6.

pá 15. 6.
pá 22. 6.
pan Milan Pytlík z Dobřan.

Navždy zůstane bolest a vzpomínání.

a letos uplynulo 13 let od úmrtí
pana Emila Bučka.
Vzpomíná rodina.

út 26. 6.
čt 28. 6.

9 – 12

14 – 17
9 – 12
9 – 12

14 – 17

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

www.dobrany.cz
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Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech
a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

• Plánovač výroby
• Obsluha CNC obráběcích strojů
(i na výpomoc o prázdninách)
• Seřizovač CNC obráběcích strojů
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na
ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své
potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Mateřská škola Plzeň – Lhota, Ke Křížku 19,
příspěvková organizace,
hledá:
• učitele/učitelku mateřské školy
na plný úvazek
• dva asistenty/ky pedagoga

Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 602 200 696
nebo na e-mail: hovjackami@mslhota.plzen-edu.cz

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)

HLEDÁME ŘIDIČE
Na kontejnerová a popelářská vozidla
Plat: 25 000 – 30 000 Kč
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profesní !!!!
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt:
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Dobřany
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

Dobřany
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29. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA

9. – 27. 7. 2018

angličtina, němčina,
francouzština, italština,
ruština, španělština,
čeština pro cizince

Uzávěrka přihlášek:
20. 5. 2018

Intenzivní jazykové kurzy
na Západočeské univerzitě v Plzni

Co dalšího letní škola nabízí?

 jeden, dva nebo tři týdny výuky

 sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze, párty

 celodenní, dopolední a odpolední kurzy
 pro studenty, mládež, děti od 6 let
i širokou veřejnost

 zkušení univerzitní lektoři
a kvalifikovaní rodilí mluvčí

 příjemné zázemí univerzitního kampusu,
včetně možnosti stravování v menze
 ubytování pro mimoplzeňské zájemce

 výuka obecného i profesně zaměřeného jazyka
 příprava na FCE

 jedinečné interkulturní prostředí

Skvělá akce na léto!
Zdokonalíte se v jazyce, na odpoledních a večerních
akcích zažijete spoustu zábavy, zlepšíte se
v konverzaci a získáte nové přátele z ČR i zahraničí.

www.isls.zcu.cz
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DOBŘANY - MALÁ STRANA

PRODEJ ZAHÁJEN !
RD 4+kk, 5+kk s krytým parkovacím stáním
pozemky o velikosti 293 m2 - 521 m2

KONTAKTUJTE NÁS:

ceny od 4.971.000 Kč

603 215 935

www.czsh.cz

www.dobrany.cz
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
GANGSTERDAM
7. 6. ve 20:00
Francie, komedie, 100 min, 15+, titulky
režie: Romain Lévy
Ruben Jablonski je student práv, šprt odsouzený
k ignoraci něžnou částí populace. Dobírá si ho i jeho
nejlepší kamarád, který vedle barvy vlasů zápolí
i s nevyjasněnou sexuální orientací. Ruben celý rok
doučuje krásnou Noru. Z nepřístupné dívky se vyklube poslíček drogového gangu. V touze najít klíč k jejímu srdci se Ruben vydává po nebezpečné pašerácké
stezce.
Vstupné: 90 Kč

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH O OBROVSKÉ HRUŠCE
8. 6. v 17:00
Dánsko, animovaný, 80 min, přístupný, dabing
režie: P. Einstein Lipski, J. Lerdam, A. Næsby Fick
Život ve Slunečním městečku je tichý a poklidný až
do dne, kdy kočka Míca a sloník Sebastian najdou
v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty a stojí v něm, že se nachází na tajemném ostrově
a učinil velký objev. Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu.
Vstupné: 90 Kč

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY
8. 6. ve 20:00
USA, krimi/komedie, 110 min, 12+, titulky
režie: Gary Ross
Hvězdně obsazený film (Anne Hathaway, Sarah Paulson, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham
Carter, Rihanna) volně navazující na legendární sérii
Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý plán
loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském Metropolitním muzeu.
Vstupné: 120 Kč

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
10. 6. v 15:00

15. 6. v 17:00

ČR, animovaný, 75 min, přístupný
režie: Marek Beneš
Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové
kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pat a Mata není
nic problém, ať již se jedná o boj s rojem včel, opravu
elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj s krtkem nebo
stavbu nové skalky.
Vstupné: 120 Kč

BACKSTAGE
10. 6. v 18:00
ČR/SR, taneční/romantický, 94 min, přístupný
režie: Andrea Sedláčková
Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich lásky,
mají hlavně sami sebe navzájem a žijí v odstaveném
přívěsu. Navíc je spojuje vášeň k tanci. Ve svém
městě dali dohromady taneční skupinu, streetdance
jim všem přináší přátelství, volnost a sny. Během
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tanečního battlu jim uznávaný producent nabídne
účast na castingu pro velkou televizní taneční soutěž.
Vstupné: 120 Kč

JÁ, SIMON
14. 6. ve 20:00
USA, komedie/drama, 110 min, 12+, titulky
režie: Greg Berlanti
V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému
okolí, že jste gay. Simon Spier (Nick Robinson) začne
po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem,
který si říká Blue. Ale když se nešťastnou náhodou
jejich korespondence dostane do cizích rukou, hrozí
jim odhalení. Simona totiž začne vydírat spolužák
Martin (Logan Miller).
Vstupné: 120 Kč

GHOST STORIES
15. 6. ve 20:00
Velká Británie, horor, 98 min, 12+, titulky
režie: Andy Nyman, Jeremy Dyson
To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že neexistují. Jedním takovým skeptikem je i profesor Phillip
Goodman (Andy Nyman), který si dal za úkol vysvětlovat a odhalovat zdánlivě nadpřirozené jevy a zjistit jejich skutečnou podstatu. A právě kvůli tomu se
s ním spojí jeden muž, který jej vyzve, aby vyšetřil tři
nevysvětlitelné případy.
Vstupné: 110 Kč

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU
17. 6. v 15:00

22. 6. v 17:00

Německo, animovaný, 85 min, přístupný, dabing
režie: Christoph a Wolfgang Lauenstein
Luis je pozemský kluk, trochu samotář a díky tátovi
v mimozemskou inteligenci vždycky věřil. Teď řeší
hrozbu toho, že bude muset z domova na internát,
když z okna uvidí létající talíř. Podivně kličkuje, dělá
výkruty a nakonec to napálí do stromu kousek od
jeho domu. Potkává bláznivou trojku ufonů a hned je
mu jasné, že s nimi bude zábava.
Vstupné: 120 Kč

TEAMBUILDING
17. 6. v 18:00
ČR, komedie, 83 min, 15+, režie: Ján Novák
Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny do hor. Cílem je utužení kolektivu, vypilování pracovních schopností a hlavně plusové body
do osobního hodnocení ředitele, který se rozhodl nastartovat kariéru tím, že pokročí na ředitelství pobočky v krajském městě. Většina zaměstnanců vůbec
netuší, co je čeká.
Vstupné: 120 Kč

TEHERÁNSKÁ TABU
21. 6. ve 20:00
Německo/Rakousko, drama/animovaný, 90 min, 18+,
titulky, režie: Ali Soozandeh
Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako

jejich vrstevníci jinde na světě. Žijí ale v Teheránu, kde
platí úplně jiná pravidla. Rockové koncerty v klubech,
nemanželský sex, alkohol i drogy místní zákony zakazují a vytlačují do podzemí. Kdo má peníze a moc,
pravidlům se snadno vzepře. Ostatním, kteří chtějí žít
mimo úzce vymezené mantinely, hrozí tvrdé tresty.
Vstupné: 90 Kč

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
22. 6. ve 20:00 (titulky)
24. 6. v 18:00 (3D, dabing)
29. 6. ve 20:00 (dabing)
USA, dobrodružný/akční, 130 min, 12+
režie: Juan Antonio Bayona
Na ostrově se probudila sopka a dinosaurům už podruhé v dějinách hrozí vyhynutí. Claire (Bryce Dallas
Howard) se z manažerky proměnila v aktivistku, která je chce za každou cenu zachránit. A Owena (Chris
Pratt) na ostrov žene touha najít a spasit Blue, inteligentního ještěra, jehož dokázal vychovat a částečně
vycvičit, a po němž se po zániku parku slehla zem.
Vstupné: 130 Kč/150 Kč (3D)

ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM TICHU ZEMĚ
23. 6. ve 20:00
ČR, životopisný, 77 min, přístupný,
režie: Zdeněk Gawlik
Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh
muže, který ve stovkách svých písniček dokázal vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře. Folkový
písničkář Pavel Žalman Lohonka je dnes už legendou.
Díky několika filmově propojeným příběhům zjistíme,
jak a proč se jí stal.
Vstupné: 100 Kč

PLANETA ČESKO
24. 6. v 15:00
ČR, dokument, 81 min, přístupný, režie: Marián Polák
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu
a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen
dobře dívat! Film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství
zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka. Prožijte vzrušující výpravu za muflony, bobry, modrajícími
žabáky a desítkami dalších hrdinů.
Vstupné: 90 Kč

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ A LOKOMOTIVA EMA
29. 6. v 17:00
Německo, rodinný/dobrodružný, 110 min, přístupný,
dabing, režie: Dennis Gansel
Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii, ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons
Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy. Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do světa. Jejich cesta se stává obrovským
dobrodružstvím.
Vstupné: 120 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

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

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:30 – 17:30
7:00 – 13:00
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

čtvrtek
pátek

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

Vstiš

13:00 Harmonie

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

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

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
pátek
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30

MUDr. Gabriela Rybářová

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

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

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

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

Správa bytů
pro objednané

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Odběry krve

MUDr. Kateřina Košťáková

pro objednané

MUDr. Regina Janů

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

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

		

úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 17:00
sobota, neděle		 13:00 – 17:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková.
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do
20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353.

SVATOVÍTSKÉ
SLAVNOSTI

Y
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A
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16. června 2018
náměstí T.G.M.
10:30

Klaun Bedřich a jeho tetička

(divadelní představení pro děti)

15:00

Starý Psi

17:00

1/2 Rebel

18:30

Předání ocenění úspěšným
reprezentantům města

19:00

Na Starý Kolena Band

21:00

Pilsen Queen tribute band

Stánkový prodej a atrakce budou
ve Školní ulici („na Žabáku“).

9.–17. června 2018 (dle otevírací doby IC)
kostel sv. Víta
Dobřanské pohledy 2018
Vernisáž výstavy soutěžních prací se koná v pátek 8. června 2018
od 15:30 hodin.

Dobřany

