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(red) V roce 2020 byl pietní akt na počest dobřanského rodáka Norberta Ormaiho vlivem pandemie první zrušenou akcí a v roce 2022 jednou z prvních
akcí bez výrazných restrikcí... Foto: J. Urbanec

Závěr nekonečného příběhu
Do konce prázdnin bude navezena poslední fůra na Šlovický vrch a do konce října pak bude
vše upraveno a rozhrnuto tak, jak předpokládá platné stavební povolení. Smlouvu v tomto duchu
uzavřelo město se společností Strabag, která je oprávněným stavebníkem zemníku. Cílem bylo
zbavit se co nejrychleji nevhodné činnosti v blízkosti přírodní památky, proto byl hlavním kritériem při rozhodování čas. I tak je cena za kubík zeminy více než dvojnásobná, než tomu bylo
doposud. Po uplynutí původní smlouvy loni v červenci došlo k chybnému odhadu zbývající kapacity, následná kontrola si vyžádala nějaký čas. Zjistili jsme, že je navezeno místy výrazně výše, než
bylo povoleno, ale Strabag vše na základě upozornění upravil. Na druhou stranu množství kubíků
uvedené ve fakturách sedělo na to, co zaměřili geodeti. Doufejme tedy, že příběh této ostudy nad
městem končí a prostor se promění v dobrého souseda sousední přírodní památky. První vlaštovkou je hromada, která je uzpůsobena tak, aby se v ní mohly zabydlet vlhy.
Martin Sobotka, starosta
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Kulturní kalendář
DUBEN
 do 14. 4.  | Dobřanská galerie

Prodejní výstava léčivých obrazů
StaniSlávky Topinkové

 2. 4. | 9:00–11:00 | školní jídelna

Burza dětského oblečení, hraček
a potřeb pro děti

 2.–3. 4. | Dobřany

Ukliďme Dobřany

 5. 4. | 18:30 | sál ZUŠ

Koncert mandolínového orchestru
DOBRMAN

 9. 4. | od 6:00 | rybník Dolní Kotynka
Rybářské závody

 10. 4. | od 8:00 | rybník Dolní Kotynka
Dětské rybářské závody

 22. 4. | 16:30–18:30 | jednací sál MKS
Výtvarná dílna

 23. 4. | 8:00–11:00 | náměstí T. G. M.
11. Sousedský Bleší trh

 23. 4.

Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
10:15–12:00 | náměstí T. G. M.

skupina SEMTEX

 29. 4. – 1. 5.
Tartas

Regionální přehlídka dětského divadla

 30. 4. – 28. 5. | kostel sv. Víta

Padesát pět obrazů Lenka K.

Vernisáž výstavy 30. 4. v 16.00 hodin.

 30. 4. | 17:00 | areál bývalých kasáren
Čarodějné hry

Soutěže, vyrábění, opékání buřtů

KVĚTEN

 7. 5. | 10:30 | náměstí T. G. M.

	Slavnostní otevření výstavy historie
vojska v Dobřanech

Pietní akt k výročí ukončení
II. světové války
 8. 5. | u řeky pod vodárnou
Vítání ptačího zpěvu

 10. 5. | Káčko

Školní akademie

Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.
Akce ke zveřejnění v Dobřanských listech
posílejte na kultura@dobrany.cz.
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Nepomáháme naivně
Den po zahájení ruské bleskové války na Ukrajině jsme začali řešit možné dopady na naše město. Od počátku jsme se snažili nenechat se jen unést proudem všeobecného nadšení pro pomáhání, ale mysleli jsme i na to, jak utlumit nepříjemné stránky toho, když se u nás doma, v našem
městě, usadí na delší dobu návštěva.
Pomohly nám v tom zkušenosti z předchozí pandemické krize, kdy se nálady lidí ukázaly jako
velmi nestabilní. Někdy k tomu přispěla pochopitelná lidská únava z nekonečnosti omezení, svou
sílu ukázala i bývalá KGB, která se do každé dutiny v našich hlavách snažila dostat dezinformaci,
jež by nás přinutila chovat se hloupě.
Bylo by naivní myslet si, že profesionálům v oboru strašení lidí by se najednou chtělo pracovat
méně. Na chvíli se takticky stáhli, ale věčně to netrvá.
Proto při naší pomoci bylo od počátku nutné:
1) Zajistit pro lidi na útěku základní program;
2) Vytvořit podmínky pro to, aby se o maximum Ukrajinců postarali Ukrajinci;
3) Zúžit prostor pro parazity, kteří by se chtěli na těchto lidech přiživit;
4) Najít takové ubytovací kapacity, které nebudou na úkor našinců, ale budou tak důstojné,
aby z nich doslova neprýštil nepořádek;
5) Chystat vše v klidu a s rozvahou, aby se ještě více nejitřila nervozita;
6) Postupně vymýšlet smysluplná dočasná místa, abychom si pomohli tam, kde nás nedostatek lidí na trhu práce dosud omezoval;
7) V první fázi též poskytnout prostory pro společenské setkávání, abychom se vyhnuli zbytečnému shlukování na nevhodných místech;
8) Umožnit ušlechtilým lidem pomáhat tak, aby se cítili zapojení a časem si nepřipadali zneužívaní, včetně toho, že jsme se jich zastali proti těm, kteří se jim za dobré srdce posmívali.
Dosud se nám to s pomocí veřejnosti velice daří, děkujeme Klubu důchodců, zahrádkářům
a turistům za dočasné uskrovnění se a toleranci při zajištění prostor pro setkávání, snad už je
do budoucna nebudeme potřebovat. Děkujeme Budulínku za mateřskou mezinárodní solidaritu,
taktéž tělovýchovné jednotě a hasičům.
Děkuji Jakubu Urbancovi, který nasadil svůj organizační a jazykový talent jako dobrovolník
v první linii a dosud vytrvává. Ze zaměstnanců města je nutné ocenit to, jak se do řešení krize zapojila místostarostka Jaroslava Umnerová, radní Michal Pokorný, vedoucí ŠJ Renata Černá. Díky
jejich samostatnému řízení jednotlivých činností se nijak neomezila běžná činnost města a nikdo
si nemůže stěžovat, že by na místní lidi, jejich starosti a rozvoj města bylo méně času a pozornosti
radnice.
Naštěstí se již přidaly i školy (základní, mateřská i umělecká), jejichž pomoc je zásadní a všichni ředitelé pracují i v další krizi jako klidní a odhodlaní profesionálové.
Poděkování zaslouží i všichni členové jejich týmů a další dobrovolníci, jejichž jména budou
v budoucnu také uvedena. Ale asi sami uznáte, že zatím jsme na začátku těžké práce, na vyznamenávání je čas. Na povzbuzení to snad ale stačí, všichni vytrvejte. To, jak obstojíme v této krizi,
ovlivní náš život dvěma způsoby.
Za prvé si nebudeme namlouvat, že rozložení povah v ukrajinském národě je lepší než v tom
našem. Blbci světa mluví všemi jazyky. Přijdou i nevděčníci a vyčůránci, před těmi se snad naše
společnost dokáže účinně bránit. Značnou množinu budou tvořit nerozhodní. Právě pro ně je
třeba jednat přívětivě, nebudou totiž zlobit hostitele, který se k nim chová lidsky.
Jsme i kamínkem hráze před tím, aby na nás či naše potomky zase někdy nepadaly bomby. Rusko proti nám vede psychologickou válku, když nekapitulujeme, máme šanci, že se k nám nevydá
na tak „rychlou, přesnou a mírotvornou operaci“, jakou přes měsíc předvádí v obsousední zemi.
Martin Sobotka, starosta

Ocenění významných osobností města se blíží
V letošním roce při červnových Svatovítských slavnostech a zářijovém Radbuza festu
oceníme významné osobnosti Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu, které se věnují nejrůznějším
oborům lidské činnosti a které pracují pro blaho a prospěch našich občanů. Své nominace
můžete zaslat na mail umnerova@dobrany.cz, nebo písemně na sekretariát vedení města,
nám. T. G. M. 1, Dobřany.
Jaroslava Umnerová, místostarostka

Zprávy z radnice

Nejhospodárnější je stále investovat
do komunikací
Velmi dobře dopadly soutěže na veřejné zakázky na všechny letos soutěžené komunikace,
z nichž nejvýznamnější jsou chodník ve Vodním Újezdě a cyklostezka na Vstiš.
První zmíněná investice měla dle aktuálních cen vyjít na 8,3 miliónu a o zakázku se ucházelo
5 firem, nejdražší nabídka byla o 10 tisíc nižší, vítězná pak činila 6,7 milionů. Tedy přesně 80 %
ceny obvyklé.
O cyklostezku byl zájem ještě vyšší, přihlásilo se 9 firem, z toho hned 4 překročily předpokládanou hodnotu 12 milionů o jeden milión. Vítěz nabídl 8,7 milionu, což jsou přesně dvě třetiny
tabulkové ceny. Firma na druhém místě byla jen o čtvrt milionu výše, takže nejde o ojedinělý
„výstřel“.
Pokud by někdo našel rozpor mezi údaji v tomto článku a daty na internetu, pak je to tím, že
v novinách počítáme ceny i s DPH.
Obě firmy potvrdily, že jsou si cenou jisté, a zavázaly se dílo dokončit v termínu. Shodou okolností jde o dotační projekty (chodník SFDI – 50 %, cyklostezka IROP a Plzeňský kraj – dohromady
92,5 %), takže neušetří jen město, na své si přijde i stát a kraj.
Snad se nám bude obdobně dařit i v soutěži na záchranu domu č. p. 111 na náměstí. U budov je
již delší dobu úspěch, když nejsme nad 100 % předpokládaných cen.
Martin Sobotka, starosta

(sob) Záchranné práce v domě č. p. 111 budou o něco složitější, než se čekalo. Po nutném odkrytí
konstrukcí se zjistilo, že zdánlivě historická klenba v přízemí je ve skutečnosti nouzová oprava
rozbombardovaného objektu v době válečného nedostatku oceli. Bude proto nahrazena standardní konstrukcí, která dodá domu potřebné statické kvality.

Noví místostarostové mají rozdělené úkoly
První místostarosta Michal Trdlička převzal veškeré agendy spojené s místními částmi Vodní
Újezd a Šlovice a s chatovou oblastí Měsíční stráň. Dříve jen koordinoval požadavky, dnes má vše
naplno na starost (jednání s vlastníky pozemků, s projektanty apod.). Bude na něm také hlavní
tíha zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti (nemoc, dovolená).
Jaroslava Umnerová převzala velkou část krizového řízení (aktuálně uprchlická vlna z Ukrajiny), koordinaci spolků včetně oceňování reprezentantů města a jednotný vizuální styl.
Radní Jan Vozár má nyní plně na starost ke svým stávajícím povinnostem ještě partnerská
města, radní Michal Pokorný vede finanční výbor. Samostatněji bude také řešit provozní záležitosti kolem zeleně.
Lesy a rozvoj zeleně přešly do mé kompetence.
Úřední hodiny místostarostů jsou stanovené na pondělí (Jaroslava Umnerová, umnerova@
dobrany.cz) a středu (Michal Trdlička, trdlicka@dobrany.cz) od 15:30 do 17:00, tel. 377 195 865.
Martin Sobotka, starosta

Krátce
Průmyslová ulice nabídne v brzké době pohodlné parkování návštěvníkům Šlovického
vrchu i další zajímavé dopravní propojení.
Stavba se protáhla, neboť původní projekt již
neobstál. Za prvé počítal s jinou hloubkou uložení drážních kabelů pod zemí, za druhé zcela
nesmyslně odváděl do splaškové kanalizace
dešťové vody z celého zvodí mezi statkem
a Šlovickým vrchem.

Na nedávnou rekonstrukci Komenského
ulice navazuje oprava mlatové cesty z Dobřánek ke kapli 14 svatých pomocníků. Jak
ukazuje snímek, poškození spodních konstrukčních vrstev je nepatrné, ty svrchní na
tom byly hůře kvůli tomu, že původní projekt
zcela opomenul odvodnění. Spolu s obnovou
mlatového povrchu tedy nově přibude hned
několik prvků, které zabrání nadměrnému
vymílání stezky. Obnova přichází po sedmi letech, při řádné údržbě vydrží cesta mnohem
déle. Náklady na akci jsou tři čtvrtě milionu
Kč, vítězem tendru je firma Bekrostav.

www.dobrany.cz
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Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1,
334 41 Dobřany

Tajemník Městského úřadu Dobřany
vyhlašuje v souladu se zákonem
312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen zákon o úřednících)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 6/2022

na vznik pracovního poměru úředníka
ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

Rámcová pracovní náplň:
výkon činnosti na úseku územního
plánování a stavebního řádu
Místo výkonu práce:
Městský úřad Dobřany, správní obvod MěÚ
Platová třída odpovídající druhu práce:
dle katalogu prací – 10. pl. tř.
Pracovní úvazek: plný
Předpokládaný datum nástupu:
ihned nebo dle dohody - pracovní poměr
na dobu neurčitou

Kvalifikační a odborné požadavky:
• ukončené VŠ nebo SŠ vzdělání
stavebního, architektonického nebo
právnického směru
• zvláštní odborná způsobilost
při územním rozhodování a při
rozhodování na úseku stavebního řádu
a vyvlastnění dle zákona č. 312/2002
Sb. o úřednících a prováděcí vyhlášky
č. 512/2002 Sb. výhodou
• dobrá znalost práce na PC
• řidičský průkaz skupiny B výhodou

Globální dárcovský a dotační titul – výsledky
V listopadu 2021 se v rámci Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany přijímaly žádosti o dotace na „zázemí“ – tedy na provozní výdaje pro rok 2022. Město Dobřany
obdrželo 10 žádostí o podporu v celkové výši 1 427 674 Kč. Vzhledem k očekávanému růstu
cen za energie se město Dobřany snažilo podpořit žadatele v co nejvyšší míře. Na návrh komise
pro Globální dárcovský a dotační titul byly radou a zastupitelstvem města přiděleny žadatelům
finanční prostředky v následující výši:
Žadatel:

Dotace:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřany

Klub vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech, z. s.
Klub českých turistů, odbor Dobřany
TJ Dobřany, z. s.

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany
Myslivecký spolek Dobřany, z. s.
R.S.T., z. s.

BUDULÍNEK, z. s.
RuKa JUDO, z. s.

Junák – český Skaut, středisko Zelený šíp Dobřany
CELKEM

10 000 Kč
32 949 Kč
7 625 Kč

1 065 000 Kč

15 200 Kč
16 000 Kč
90 000 Kč
55 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč

1 326 774 Kč

Dne 31. března 2022 bylo ukončeno přijímání žádostí do druhé části dotačního titulu, a to
žádostí o dotace na jednorázové akce a také na vybavení.
Pavel Sloup, předseda komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Kontejner na komunální odpad ve Šlovicích
Od února došlo ke změně frekvence přistavení velkoobjemového kontejneru na směsný komunální odpad ve Šlovicích. Nyní občané mohou využít kontejner na obvyklém místě vždy poslední
víkend v měsíci.
Michal Trdlička, místostarosta

Budova v budově

Lhůta, způsob a místo doručení
přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte
do 22. 4. 2022 (do 13.00 hod)
buď osobně na podatelnu MěÚ Dobřany
nebo poštou na adresu: MěÚ Dobřany,
náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany.
Uzavřenou obálku označte nápisem
NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Č. 6/2022 – SO a vypište adresu odesílatele.

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

Celé znění najdete na:
https://www.dobrany.cz/mestsky-urad/
volna-pracovni-mista/
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(sob) Budova v budově, to je nové centrum pro poskytování sociálních služeb, ve které se proměňuje
zchátralá farní stodola. Po dobu následujících 5 let bude budova sloužit vzhledem k podmínkám
dotace výhradně účelu, který plyne z jejího názvu. Po uplynutí lhůty by měla sloužit i žákům a dětem
pro školní aktivity i pro trávení volného času.

Zprávy z radnice

Pozor na změny poplatku za odpady v roce 2022:
-	nová obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
- nová sazba poplatku na osobu 700 Kč
-	poplatník neprodleně předloží aktuální doklady na osvobození od poplatku, jinak
nárok na osvobození zaniká
-	povinnost vylepit na sběrnou nádobu evidenční štítek, který bude doručen do
poštovní schránky (roznos proběhl během ledna 2022). Kdo neobdrží evidenční
štítek do konce března 2022, zajistí si jej na telefonním čísle 377 195 845.

Nově nádoby na BIO
i ve Vodním Újezdu

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
činí 700 Kč pro rok 2022.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100  nebo u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
	Potvrzení o zaplacení poplatku do sběrného dvora v Dobřanech na rok 2022
opět nepotřebujete. Prokazovat se budete občanským průkazem (trvalý pobyt
Dobřany, Šlovice a Vodní Újezd).
2)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 700 Kč pro rok 2022.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2022 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100  nebo u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (majitele
nemovitosti)
3) Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného
v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na adrese
Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany  800 Kč.

 ro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let a držitele psa, který je poživatel
P
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
• ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč,
• ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na
adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do  30.04. 2022 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

Na podnět osadního výboru Vodní Újezd přibydou v průběhu dubna do kontejnerového
stání na návsi 2 hnědé nádoby o obsahu 660 litrů na biodpad. K vyvážení bude docházet se
stejnou četností jako v Dobřanech a Šlovicích
(duben – říjen 1x týdně, listopad – březen 2x
měsíčně, popř. dle potřeby). Do těchto kontejnerů patří listí, tráva, zbytky ovoce a zeleniny,
kuchyňský odpad, zbytky rostlin, plevel, štěpka z větví keřů, větvičky, piliny a hobliny.
Michal Trdlička, místostarosta

Kompost pro občany

Od dubna si mohou občané Dobřan, Šlovic
a Vodního Újezdu z areálu Technických služeb města odebrat kompost. Maloodběr lze
domluvit na tel. čísle 724 004 389. V případě,
že máte zájem o větší množství, můžete využít
nabídku velkokompostárny na skládce Vysoká (PO – PÁ 7:00 – 17:00, SO 8:00 – 13:00, tel.
+420 493 647 490, cena 700 Kč bez DPH/t).
A k čemu lze kompost využít? Kompostem
se bezvadně hnojí jak na jaře, tak na podzim,
ale pozor – kompost nefunguje jako substrát.
To znamená, že nelze kompostovou zeminu
používat například do květináčů samostatně.
Je potřeba ho vždy smíchat tak, aby v květináči tvořil cca 1/4 obsahu.
Jaroslava Umnerová, místostarostka

www.dobrany.cz
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Zprávy z radnice

NAŠE noviny získaly
zlato
V březnu nás velmi mile překvapila neočekávaná zásilka od společnosti zabývající se
analýzami radničních listů a reporty sociálních sítí. Dobřanské listy (tištěné i facebooková stránka) byly na základě registrace podrobeny hodnocení a v obou kategoriích získaly
první cenu v krajském kole.
Nejen Dobřanské listy však mají svoji
stránku na nejznámější sociální síti. Virtuálně můžete zavítat také třeba na Šlovický vrch
(@Slovicak), do lesoparku Martinská stěna
(@lesoparkdobrany), na koupaliště Kotynka
(@kotynkadobrany), do Šlovic (@slovice), za
kulturou do Káčka (@kinoKacko), kulturního
střediska (@MKSDobrany), knihovny (Městská knihovna Dobřany) či zušky(@zusbacha.
dobrany).
Ocenění si velmi vážíme a i přes velmi vysoké bodové hodnocení rozhodně nepolevíme
ve snažení kvalitně informovat občany.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS

O odpovědnosti vlastníků stromů
Každý z nás ví, že stromy ve městě mají
svoji nezastupitelnou úlohu. Přispívají k čistotě vzduchu a ochlazují ho, v létě poskytují
stín a jsou domovem mnoha živočichů. Ovšem i z vlastnictví stromů vyplývají pro jejich
vlastníka určité povinnosti.
Zákon stanoví, že každý vlastník stromu má
povinnost počínat si tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na právech třetích osob. Tato povinnost není absolutní – pád stromu nebo jeho
větví není možné ani při nejlepší péči vyloučit.
V praxi to znamená, že pokud strom nebo
jeho část spadne sám bez vnějších vlivů, pak
za škodu odpovídá vlastník stromu, resp.
vlastník pozemku, na kterém strom roste.
Pokud ovšem vlastník stromu prokáže, že
nezanedbal patřičný dohled, může se ubránit
povinnosti k náhradě vzniklé škody. Vlastník stromu musí prokázat, že s přihlédnutím
k okolnostem nemohl pád stromu předvídat
ani mu zabránit. U nás ve městě to tedy znamená, že pokud osoba, která provádí inventarizaci stromů, v pasportu uvede, že strom vykazuje sníženou provozní bezpečnost, musí se
tento strom účinně zabezpečit. V úvahu podle
druhu stromu připadá řez, vazba nebo obvodová redukce. Pokud se nenajde jiné řešení, je
nutné přistoupit ke kácení.
Na první pohled by se mohlo zdát, že kácení
je nejlevnějším řešením, „se kterým není moc
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práce“. Není to pravda. Pro kácení v městském
prostoru je často nutné objednat plošinu a zajistit dostatečné množství kvalifikovaných
pracovníků. Po kácení skoro ve všech případech následuje opatření, které kompenzuje
ekologickou újmu. Součástí tohoto opatření
je nákup kvalitního rostlinného materiálu –
stromů nebo keřů a výsadba. V dalších minimálně 5 letech pokračujeme v následné péči.
Stromy ve vegetačním období zaléváme, plejeme a provádí se výchovné řezy. Strom, který

uhyne, nebo ho zničí vandalové, musíme nahradit. Náklady na pokácení jednoho stromu
se tedy běžně pohybují v řádech desetitisíců.
Tato částka dalece přesahuje náklady na preventivní opatření, pokud by strom bylo možné
zachovat, ošetřit a užívat si všech jeho benefitů.
I pro soukromé vlastníky stromů je podstatná skutečnost, že za pád stromu nebo jeho
částí nenese vlastník stromu odpovědnost,
pokud k pádu došlo výlučně vlivem vyšší moci
(nejčastěji povětrnostních podmínek). I takové události ovšem mohou být předmětem
soudních sporů a vlastník musí prokázat, že
nezanedbal řádnou péči o stromy.
Naše město má samozřejmě sjednané pojištění odpovědnosti za škodu. To nejcennější, co máme, je ale naše zdraví a život, ty nám
žádné peníze za pojistku nenahradí. Věřím,
že tento článek přispěje k lepšímu pochopení
skutečností, které nás vedou k tomu, že občas
je nutné strom pokácet. Někdy totiž nejde jen
o peníze, někdy jde o život.
Zdroj: Článek „Odpovědnost za škodu způsobenou pádem stromu“ dostupný na https://
www.epravo.cz/top/clanky/odpovednost-za-skodu-zpusobenou-padem-stromu-109195.
html
Lucie Burianová, městská zahradnice

Zprávy z radnice

Dobře načasovaná procházka
Nejmladší obor místní ZUŠ neměl příležitost před covidem pořádně ukázat, jakým bude pro
město přínosem. O dvou březnových pondělcích tohoto roku to ale „dramaťák“ dohnal. Začal od
podlahy, pohádku M. B. Karpíška Jamieho nevěsta si nejvíce užily školkové i školní děti, zejména
ty nejmenší příběh pohltil tak, že upřímně komunikovaly s postavami na jevišti. Dospělí ocenili plynulost, přirozenost, velmi slušně zvládnutý pohyb po jevišti, zejména zaujala výborně vyslovovaná čeština. Obvykle si myslíme, že děti mateřštinu kazí anglicismy a novotvary, ale tady
nám vytřely zraky. Slyšet náš jazyk na úrovni od dobřanských žáků pohladí samo o sobě. Právě
spisovná výslovnost a intonace ulevují uším od uštěkaných reportérů a šumlujících veřejných
představitelů. Už jen za to se sluší paní učitelce, režisérce Kateřině Vinické, poděkovat. Nadstavbou pohádky bylo vyvážení předvídatelnosti. Děti se chytaly, dospělí se občas nechali nachytat
zápletkou. Prima zábava!
O týden později, na den učitelů, se paní režisérka představila i jako autorka nebývalého pásma,
jemuž za záminku sloužily devadesátiny jednoho z největších žijících Čechů. Procházka dílem
Jiřího Suchého rozesmála i rozplakala všechny generace v hledišti. Bylo to tak skvělé, že by se to
mělo hrát znova. A není přehnaným velikášstvím pozvat samotného jubilanta. Bavil by se. Divák
v Káčku si málokdy přijde jako člen posádky stroje času, kdy se přenese až k samotným nesmělým začátkům divadla Semafor. Atmosféra té doby roztávání vás vezme do své náruče tak rychle,
jak byste si ani nedovolili přát. Člověk žasne, kolik talentu se dá z dnešní mládeže vytěžit, když se
to umí. Nedivte se pedagožce, která z euforie po zážitku přešla ve smutné zvolání, proč to nebylo
za mého mládí, proč jsem nemohla chodit. Vy snad budete na představení smět, když ty dětské
hvězdy budou chtít pro vás znovu vyvěsit fangle na tingltangle…
Martin Sobotka, starosta

VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného o
dběru.
zpětného
odběru.

Město Dobřany děkuje partnerům
RECYKLU
UJTE
E
ELE
EKTROSPO
OTŘE
EBIČ
ČE
VE VAŠEM
M MĚS
STĚ
Ě
vysloužilé
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komunálního odpadu

ZDARMA
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

ZDARMA je
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných
dvorů a míst
zveřejňuje obecní
úřad (zde jsou
vyhlášeny i termíny
mobilních svozů),
nebo na webu
www.elektrowin.cz

Víte že…

...pokud chcete předejít ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do demontáže žádného
z elektrospotřebičů!
...některé běžné domácí elektrospotřebiče mohou
obsahovat látky vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO
www
ww
w.el
elek
ektr
trowiin.cz

www.dobrany.cz
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Život ve městě

MHD v Dobřanech?
Může to znít trochu absurdně, ale je to tak. Věděli jste, že klasické linkové autobusové spoje můžete využít k přepravě po městě a také k cestě na
vlakové nádraží? Zejména lidé z odlehlejších částí města (např. od Kotynky) to vědí a využívají jak návaznosti vlakových a autobusových spojů, tak
možnosti dostat se do centra města…  
Jízdní řády jsou min. 2x ročně aktualizované materiály a právě v první polovině března došlo k drobným úpravám. Ti, co využívají pravidelně
hromadnou dopravu, to vědí, a pro občasné uživatele jsme opět připravili stručný přehled. Podrobnější informace k jednotlivým linkám a jízdnímu
řádu je možné získat např. v aplikaci či na webové stránce www.idos.cz. Samozřejmostí je také poskytnutí informací ohledně spojů v našem informačním centru.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS

Informace pro žadatele o přidělení bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 1/2019 má žadatel o přidělení (o výměnu) bytu ve městě Dobřany povinnost každoročně potvrdit, že na
své žádosti trvá. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím správně vyplněného
formuláře „Obnovení žádosti o byt města Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových stránkách města www.dobrany.cz nebo
v kanceláři pokladny MěÚ Dobřany. Žádost můžete doložit osobně, vhodit do schránky města Dobřany, nebo zaslat e-mailem.
V případě, že tak žadatel neučiní, bude RM podán návrh na vyřazení jeho žádosti ze seznamu žadatelů o byt ve městě Dobřany.
Více informací sdělí referentka finančního odboru MěÚ Dobřany, kancelář č. 102,
paní Milena Jánská, janska@dobrany.cz, tel.: 377 195 860.
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Život ve městě

Ambulanci Psychiatrické nemocnice v Dobřanech najdou pacienti na nové
adrese v Plzni
Ambulance Psychiatrické nemocnice v Dobřanech se z Polikliniky Bory v Plzni přestěhuje do Černic. Pacienti ji najdou v budově Genetiky
Plzeň. Nové prostory poskytnou dětem i dospělým komfortní a diskrétní prostředí pro potřebnou péči včetně psychoterapie.
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (PNvD) zahájí v pondělí 4. dubna 2022 provoz své psychiatrické ambulance na nové adrese v Plzni. Pacienti ji najdou v sídle Genetiky Plzeň, s. r. o, v Parkové ulici
v Černicích poblíž obchodního centra Olympia. V nových prostorách bude nabízet široké spektrum
psychiatrické péče pro děti i dospělé. Ambulance dosud sídlila v Poliklinice Bory v Čechově ulici.
Ambulance se stěhuje do zcela nových a moderně vybavených prostor. „Pacientům poskytne vyšší
komfort, zejména diskrétnost a vhodné prostředí pro prováděnou péči včetně psychoterapie,“ uvádí ředitel PNvD, prim. MUDr. Petr Žižka. Motivací je snaha o zlepšení kvality poskytované péče. Ambulance
bude nabízet široké spektrum psychiatrické péče (dětská a dorostová psychiatrie, psychiatrie, gerontopsychiatrie, léčba závislostí, částečně sexuologie).
Odborníci z PNvD budou v nových prostorách pokračovat v poskytování klinicko-psychologické
péče pro děti i dospělé. „Vzhledem k tomu, že všichni naši kliničtí psychologové mají velké zkušenosti
s prací s pacienty z psychiatrických lůžkových zařízení, nabízíme některé úzce specializované druhy péče.
Například pracujeme s dětskými i dospělými pacienty, kteří trpí vážnými typy psychických poruch, jsou
po sebevražedných pokusech a podobně. Usilujeme u nich ve vzájemné spolupráci s kolegy – lékaři o stabilizační terapeutickou péči,“ sděluje náměstkyně pro lidské zdroje, vědu a vzdělávání PhDr. Karolína Malá.
Nové pracoviště v Plzni-Černicích disponuje tzv. vyššími specialisty v oboru dětské klinické psychologie a je také technicky plně vybaveno pro diagnostiku vývojových poruch od útlého věku. „Velice častou klientelou ambulancí dětské klinické psychologie jsou pak děti batolecího věku, u nichž je na
základě screeningu u praktických lékařů pro děti a dorost podezření na vážnější odchylky psychického vývoje – mentální opožďování, vážnější vývojové poruchy řeči, poruchy autistického spektra a další. Dá se říci, že vývojová diagnostika a péče o děti do tří let patří nejen v našem regionu, ale i celorepublikově
k úzkoprofilovým. Proto jsme rádi, že můžeme uvedené praktickým dětským lékařům, ale i ambulantním specialistům v kvalitní a profesionální podobě
nabízet, byť se ani my nevyhneme současné velké bolesti ambulantní klinicko-psychologické péče, jíž jsou dlouhé objednací doby,“ dodává Karolína Malá.

Městské kulturní středisko Dobřany

P O SKYT UJE
Služby informačního centra
informace o službách a dění ve městě a
jeho okolí
tipy na výlety v okolí
prodej suvenýrů a map
informace k jízdním řádům

průvodcovské služby (kostel sv. Víta,
sv. Mikuláše; Martinská stěna,
Šlovický vrch - na objednání)
veřejné WC

Služby copycentra
internet pro veřejnost
kopírování, skenování, laminování
do formátu A3

tisk z PC, USB flash
kroužková vazba
fax

Ceník dřeva drobným odběratelům:
Ceník palivového dřeva v LHC Městské lesy pro prodej dle bodu 5 a 6
Pravidel pro prodej dřevní hmoty z LHC Městské lesy Dobřany, platný
od 10.03.2022:

Prodej vstupenek, jízdenek
kino, divadlo Káčko
Plzeňská vstupenka
Ticketstream

Ticketportal
jízdenky FLIXBUS

b) Dřevní hmota pokácená – samovýroba

Výlep plakátů a inzerce
inzerce v Dobřanských listech
výlepová služba (vitríny MKS)

inzertní nástěnka v MKS

kostel sv. Víta (svatby, koncerty, výstavy)
Dobřanská galerie

MKS Dobřany
nám. T.G.M. 5
Dobřany, 334 41
+420 377 972 725

Provozní doba:
říjen - duben:
pondělí až pátek 8:30 - 16:00
pauza 12:15 - 13:00

ic@dobrany.cz
kultura@dobrany.cz
listy@dobrany.cz
www.kacko.cz

květen - září:
pondělí až pátek 8:30 - 17:00
pauza 12:15 - 13:00
sobota, neděle 13:00 - 17:00

MKSDobrany | 3DkinoKacko

c) Palivo na OM v lese
d) Palivo na OM v lese tvrdé
e) Palivo – Sběrný dvůr

Pronájem
jednací sál MKS, kapacita cca 25 míst
multifunkční sál Káčko, kapacita 170 míst

Cena bez DPH/PRM s DPH (15 %)
a) Dřevní hmota samovýroba

f) Palivo tvrdé, štípané – Sběrný dvůr

50,- Kč

57,5 Kč

100,- Kč

115,- Kč

500,- Kč

575,- Kč

1 000,- Kč

1 150,- Kč

590,- Kč

678,5 Kč

1 150,- Kč

1322,5 Kč

30,- Kč/km

36,3 Kč/km

Doprava traktorem:
 Dovoz dřevní hmoty max. 30 km
(DPH 21 %)
 Vykládka vyvážecí soupravou
s hydraulickou rukou

300,- Kč/km 363,- Kč/km

(každá započatá hodina, DPH 21 %)

Státní svátky zavřeno.

Máte jiná přání, požadavky, představy?
Řekněte nám je, pokusíme se je splnit!

Schváleno usnesením Rady města č. 4449 dne 08.03.2022.

www.dobrany.cz
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Život ve městě
Vážení spoluobčané, milí kolegové,
válka na Ukrajině pokračuje a kritická situace je především na jihu země. Ruská armáda už obsadila velkou část pobřeží Černého
i Azovského moře.
Náš kolega Aleksandr Gokhmann z Oděsy,
který v Dobřanech několik let pracoval ve
firmě COMTES FHT, pomáhá nyní místní domobraně. Oděsa zatím zůstává neobsazená.
Proto zde zatím může pracovat jedno z největších dobrovolnických center, které materiálně podporuje oblasti, v nichž je akutní
nedostatek léků, zdravotnického materiálu
a dalších potřeb. Koordinátorka centra Inga
Kordinovska klade důraz na velmi dobrou
organizační a logistickou práci centra. Nejpotřebnější komodity jsou vysílány na místo
určení do jedné hodiny po obdržení zboží od
evropských partnerů.
Starosta Oděsy Gennadij Truchanov minulý
týden potvrdil, že vojáci i dobrovolní obránci
města se zároveň intenzivně připravují na boj
na všech případných frontách. Kromě toho
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zabezpečují nejcennější památky města, obkládají je pytli s pískem. Většina z těch, kteří
neodešli, chtějí své město bránit. Oděsu údajně nelze nyní dobýt, lze ji jen zcela zničit tak,
jak se to děje v Mariupolu.
Město Dobřany spolu s firmou COMTES
FHT pořádají sbírku na podporu domobrany
v Oděse nákupem zdravotnického materiálu,
o který žádají. Pomozte i vy, prosím, obráncům klíčového přístavu a historického města
a zároveň distributorům potřebného materiálu do mnoha míst na Ukrajině. Zdravotnickým
materiálem můžeme pomoci některým přežít,
některým umožníme nadále se zapojovat do
obrany země.
Pokud se rozhodnete vyhovět naší prosbě,
pošlete váš příspěvek na transparentní účet
6629464002/5500 založený městem Dobřany na pomoc Ukrajině. Do zprávy pro příjemce uveďte název “Oděsa”.
Předem Vám všem velmi děkujeme.                       
Martin Sobotka, starosta
Zbyšek Nový, místopředseda představenstva

Krabice od srdce
na ZŠ
Žáci i učitelé ZŠ se připojili k projektu Diakonie ČCE „Krabice od srdce“ na základě návrhu
jedné z učitelek 2. stupně. V obou školních budovách bylo shromážděno více než 100 krabic
plných různých drobných předmětů k zábavě
(pastelky, omalovánky, bloky, drobné hry...)
pro ukrajinské děti.  
Za organizátory Lukáš Palkoska

Představujeme spolky: Kuželkářský klub CB Dobřany

Dvanáctá sezona kuželkářského klubu CB Dobřany
Asi to bude překvapení i pro zakládající členy, ale datum, kdy jsme odeslali na kuželkářskou asociaci zakládací listiny našeho kuželkářského klubu CB Dobřany, je 3. 8. 2010. Aktuální
sezóna je tedy již dvanáctá v pořadí a to již stojí
za malé ohlédnutí. První sezóna byla tak trochu
na rozkoukání a náš tým ve sdruženém (společná soutěž mužů a žen) okresním přeboru
potvrdil roli outsidera a obsadil poslední dvanácté místo, když dokázal vyhrát pouze jediné
utkání – oslava to však byla nezapomenutelná
a na 28. 3. 2011 si aktéři jistě dodnes pamatují … Následující rok už bylo všechno jinak
a kuželkáři CB vyslali do boje hned tři týmy.
B+C společně soutěží v okresním přeboru, ale
A tým vstoupil rovnou do třetí kuželkářské ligy
a od té doby je s výjimkou jedné sezony, která
nevyšla dle představ a sestoupili jsme do nižší
soutěže, jejím pravidelným účastníkem. Rovněž účast tří týmů CB Dobřany v dlouhodobých
soutěžích je již pravidlem. Přelomová byla pro
náš klub sezona 2016/2017, kdy s příchodem
Mezistátní utkání ČR – Německo
resp. sloučením s týmem „Klokanů ze Stříbra“
jsme vystoupali na kuželkářské výsluní a stali se
účastníky historicky prvního ročníku mezinárodní kuželkářské soutěže česko-slovenské Interligy, kterou hraje vždy šest nejlepších republikových
oddílů a mnohé týmy ještě posílené o špičkové zahraniční hráče. Napínavý a velmi sledovaný první ročník této soutěže pro nás skončil nakonec
jedenáctou příčkou a sestupem do první české kuželkářské ligy. Vítězství v následujícím ročníku první české ligy znamenal návrat mezi interligovou
elitu, ale opět bohužel jen na jeden rok. Následující tři roky náš první tým Klokanů již působí se střídavými úspěchy v 1. KLM (první česká kuželkářská liga mužů). Největšího úspěchu v týmové soutěži dosáhl náš klub v sezóně 2016/2017, kdy jsme na kuželně ve Slavonicích vyhráli pohár České
kuželkářské asociace, což nás kromě účasti v Superpoháru ČKA, kde jsme následně podlehli ve Vrchlabí týmu z Rokycan, nominovalo také k účasti
v Evropském poháru NBC družstev, konaném v německém Mnichově.
Úspěchy se dostavily také v individuálních soutěžích. Zde jsou však zásluhou především našich nejmladších odchovanců. Opakované účasti na
finálových turnajích Poháru mladých nadějí ČR již bereme
jako samozřejmost, ale naši odchovanci si jezdí pro příčky
nejvyšší. Letošní finále PMN v Olomouci s trochou nadsázky vypadalo jako oddílový přebor našeho klubu. Dvě zlaté,
jedna stříbrná a jedna bronzová medaile a jedno osmé místo jsou oprávněným důvodem pro samostatný článek. Nyní
nás čeká Mistrovství ČR starších žákyň v Kosmonosích
a starších žáků v Aši. Od Lady Hessové, Josefa Fišera nejml.
a Honzy Štulce opět očekáváme boje o medailové umístění.
Z klubových aktivit stojí jistě za zmínku i pravidelné organizování žákovských soutěží, což jsou krajské a republikové poháry mladých nadějí, Český pohár dorostu, ale
také okresní a krajské finále jednotlivců mužů a žen. Z největších akcí, které se uskutečnily na Cinemě, jistě stojí za
připomenutí Mistrovství České republiky žen v roce 2010,
stejná soutěž seniorů v roce 2012 a určitě také pořadatelství mezistátního utkání Česko – Německo mužů a žen
v roce 2019.
Na závěr bych ještě rád uvedl, že náš kuželkářský klub,
který se v průběhu svého působení transformoval na spolek, je otevřená společnost a rádi mezi sebou uvítáme další
zájemce o tento tradiční sport. V současnosti máme 42 aktivních registrovaných členů. Máte-li zájem, přijďte i vy
mezi nás.
S kuželkářským pozdravem „Hodu zdar“
Vítězný tým v poháru ČKA ve Slavonicích
Josef Fišer, předseda spolku

www.dobrany.cz
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Kultura

Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
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

CHAMBERLAINOVÁ Diane:
Prolhané městečko
Ve zdech městečka jsou vepsaná dávná tajemství. Citlivě vyprávěný příběh, bohatý na
zajímavé postavy, vám nedovolí knihu odložit.

WINNEROVÁ Alena: Hotovky

Nejoblíbenější české recepty.
Kuchařka pro ty:
• kdo milují kvalitní a dobré jídlo
• kdo mají rádi jednoduše napsané
a srozumitelné recepty
• komu se ještě nepovedla svíčková
• kdo chce mít recepty klasických českých
hotovek

CÍLEK Roman:
Jak šly dny, měsíce a roky

Čas předmnichovský, Mnichov, druhá republika, protektorát.
Roky 1938 až 1945. V málokterém jiném, historicky vzato nedlouhém úseku našich dějin
se nashromáždilo nejen tolik událostí, ale často i protichůdných pocitů.

VIEWEGH Michal: Dula

Stárnoucí spisovatel Mojmír se nikdy nesmířil
s rozvodem. Manželce Hedvice nikdy neodpustil, že od něj odešla. Vlastní dcery ho moc
vídat nechtějí, a tak momentálně hlavní místo
v jeho životě zaujímá dula – jakási osobní asistentka, bez které se neobejde.

12
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KNIHY PRO DĚTI

PEROUTKOVÁ Ivana:
Ženy, co se nedaly
25 pozoruhodných českých osobností.
Portréty významných českých žen, které se
přes nespočet překážek dokázaly prosadit
a jejich osudy jsou inspirativní po všech stránkách.

ŠINDELÁŘOVÁ Renata:
Zpět o sto let na výlet

Gamebook.
Vojta s Klárkou se společně vydávají na dobrodružnou výpravu naší nejbližší historií. Na
některých místech v knize se mohou čtenáři
rozhodnout, jak by podle nich měl příběh dál

pokračovat. Každá kapitola je ukončena matematickým, jazykovým či jiným úkolem. Užijte
si knihu v pravém slova smyslu interaktivní.
Určeno pro děti 9 – 13 let.

ENGLER Michael:
Mokrozem, Suchozem

Dva velké příběhy z jednoho světa.
Obrázková dvojkniha o klimatu, víře v sebe
samého a přátelství obou hlavních hrdinů Lamara a Neneh.

ROCA Elisenda: Já už se nebojím

Příběh na dobrou noc pro malé strašpytlíky.
Malý Honzík je veselý kluk, který vám poradí,
jak to udělat, abyste se přestali bát tmy.

Kultura
22. dubna 2022
P R O D E J N Í V Ý S T AVA L É Č I V Ý C H O B R A Z Ů

16:30–18:30
jednací sál MKS
(náměstí T.G.M. 5, Dobřany)

Lektor: BcA. Jana Trnková

VÝTVARNÁ
DÍLNA

StaniSlávky
Topinkové
Dobřanská galerie, náměstí T. G. M. 5

15. března – 14. dubna
Vernisáž se koná 14. března 2022 od 18 hodin.
Zahraje: GABRA

Přijďte si užít tvořivé odpoledne na
téma papírové šperky. Vyrobíme si
společně zajímavé náušnice, naučíme se
základy výroby korálků z papírových
proužků i jak si zkompletovat korálky
dohromady za pomoci ketlování.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku
a zkušeností, děti do 10 let v doprovodu
dospěláka.
Prosím o předchozí rezervaci do středy
20. 4. 2022 na tel.: 377 972 725 nebo na
e-mailu ic@dobrany.cz.
Není potřeba žádná předchozí výtvarná
zkušenost, dobrá nálada je vítána a kdo
potřebuje, ať si prosím přibalí brýle na
čtení.

vstupné: děti do 10 let 80 Kč, dospělí 150 Kč

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Vítání ptačího zpěvu

Vážení Dobřaňáci, fotografové, milovníci
přírody,
po dvouleté pauze bychom navázali na tradiční VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU, akci zaměřenou na kroužkování a poznávání ptáčků.
Činnost, kterou mohou vykonávat jen členové ČESKÉ SPOLEČNOSTI ORNITOLOGICKÉ
s licencí kroužkovatele, proběhne spolu s komentářem pro veřejnost včetně dětí v neděli
8. 5. 2022 v podmáčené sítině u řeky pod
vodárnou.
Panem M. Paiskerem a jeho kolegy budete
seznámeni s jednotlivými ptačími druhy, velikostí kroužků a systémem zpětného hlášení
(z Maroka, Francie, Čadu) atd.
Sraz v 7 hodin na parkovišti za fotbalovým
hřištěm v Dobřanech. Obuv do ranní rosy, dalekohled a svačinu s sebou.
Za organizátory se na Vaši účast těší
Pavel Krákora a Jakub Urbanec

Akordeonisté slavili úspěchy na mezinárodní
soutěži v Německu
Ve dnech 5. – 6. března 2022 se konal jubilejní 50. ročník mezinárodní akordeonové
soutěže „Kleine Tage der Harmonika“ v německém Klingenthalu. Po dvouleté pauze kvůli celosvětové pandemii jsme si tak mohli na
živo vyslechnout vynikající výkony mladých
nadějných muzikantů z Německa a České republiky. Klingenthal je město s velikou hudební tradicí a akordeony pod světovou značkou
Weltmeister se zde vyrábějí už od roku 1852.
Soutěž probíhala ve dvou sálech, kde hodnotila výkony pětičlenná porota. Soutěžící obdržel
dvě výsledné známky, za volný program a za
povinné skladby, které jsou pro každý ročník
soutěže jiné.
Naši základní uměleckou školu a město
Dobřany reprezentovaly Nikol Šnebergerová,
která v kategorii 1a obsadila páté místo, a Daniela Holá, ta získala v kategorii 2 také páté
místo. Asi největším úspěchem byla dvě umístění na stupních vítězů: smíšené duo Martin
Chodl (akordeon) a Pavlína Wagnerová (housle) obsadili v kategorii 1K třetí místo. Pomyslnou třešničkou na dortu bylo první místo
pro Martina Chodla, který obdržel od poroty
23,81 bodů z možných 25 bodů, a stal se tak
druhým nejlépe hodnoceným soutěžícím napříč všemi sólovými kategoriemi.
Naši akordeonisté se ještě do konce školního roku chystají na soutěže u nás i v zahraničí - Plzeňský akordeon, Mezinárodní sou-

těž Malborghetto (Itálie), Pula (Chorvatsko)
a hlavně na celostátní akordeonovou soutěž
„Dobřany 2022“, která se bude konat 10. –
12. června 2022.
Petr Vacek, učitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

zleva: P. Wagnerová (housle), p. uč. J. Rada,
M. Chodl (akordeon), p. uč. P. Vacek, N. Šnebergerová (akordeon)

Stříbrný skřivánek zpívá v Dobřanech
S prvními jarními dny se již tradičně v Karlových Varech koná celostátní pěvecká soutěž
Karlovarský skřivánek, která ve třech dnech
hostí malé i větší zpěváky ve věku od 7 do
15 let. Soutěž probíhá v pěti kategoriích, dvě  
(A1, B) jsou určeny dětem, které zpěv nestudují a do soutěže je přihlásí vyučující hudební
výchovy na jejich základní škole. Ostatní tři
kategorie (A2, C1, C2) patří dětem, které se
zpěvu věnují na ZUŠ.
Naši žáci se této soutěže úspěšně účastní pravidelně a my máme velkou radost, že
i z 26. ročníku soutěže si vezeme pomyslnou
medaili. V kategorii C2 - populární zpěv, která
byla letos nejpočetnější, si ve velké konkurenci 35 soutěžících z celé ČR vyzpívala 2. cenu
Kristýna Málková. Gratulujeme!
Pro Týnku to byla zároveň poslední soutěž
pod vlajkou naší školy, protože v lednu úspěšně složila přijímací zkoušky na Konzervatoř
v Plzni, obor Muzikál.
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pí uč. Klára Vlahačová Kartáková, Kristýna
Málková

Tento školní rok byla také vybrána do projektu MenART, který zaštiťuje fond pěvkyně
Magdaleny Kožené a je určen nadaným žákům
ZUŠ a jejich pedagogům. Týnka tak má možnost na sobě pracovat s Radkou Fišarovou,
která vede obor Muzikál. Její účast v MenARTU letos vyvrcholí slavnostním koncertem
v rámci mezinárodního festivalu Americké
jaro, který se koná 21. 5. v 18.00 v kulturním
centru DOX+ v Praze.
Veliké poděkování patří paní učitelce Mgr.
Kláře Vlahačové Kartákové, která se Týnce
věnovala od úplného začátku na naší škole,
a také rodičům, kteří Týnku podporují.
Studium na naší škole zakončí letos absolventským koncertem 14. června 2022 od
18.00 v sále ZUŠ J. S. Bacha. Přijďte se osobně
přesvědčit, jak to Týnce zpívá. Těšíme se na
vás.
Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Žáci ZUŠ úspěšně uvedli premiéru keltské
pohádky Milana Karpíška

Klub Echo přeje
veselé Velikonoce

Začátek jara a zároveň svátek sv. Patrika oslavili a divákům zpříjemnili žáci ZUŠ J. S. Bacha uvedením premiéry irské svatojánské pohádky "Jamieho nevěsta" v dobřanském Káčku. Velký dík
patří skladateli, muzikantovi, scénáristovi a zároveň jejich lektorovi Milanu Karpíškovi, který jim
ji napsal přímo "na tělo". Její předvedení bylo zúročením a vyústěním půlroční společné práce
na tomto radostném mezioborovém projektu. Na poutavé hudební dramatizaci plné kouzelných
scén a písní se podílela skupina žáků z literárně-dramatického oboru pod vedením Kateřiny Vinické a keltská kapela Dé Domhnaigh pod vedením Evy Šustrové, Libuše Telešnukové a Lukáše
Palkosky. Na výtvarném ztvárnění pak spolupracovala Ivana Vyhnalová. Ještě týž den dopoledne
před večerní veřejnou premiérou mohl celý tým potěšit pohádkou děti z MŠ a z 1. a 2. tříd ZŠ.
Eva Šustrová

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

Ležící: Daniel Vimr
Sedící zleva: Adélka Lockerová, Nikola Suchá, Linda Chmelařová, Anička Sobotková
1. řada zleva: Ema Boučková, Alexandr Varha, Anežka Knorová, Eliška Režová, Ondřej Špinka, Eliška
Škodová, Michaela Vraštilová, Jakub Kroupa, Jan Holeček, pí uč. Kateřina Vinická
2. řada zleva: pí uč. Eva Šustrová, Eliška Okrouhlá, Alena Benediktová, Jan Zíbar, Jiří Němeček, pí uč.
Libuše Telešnuková, p. uč. Lukáš Palkoska, p. Milan Benedikt Karpíšek.
Foto: Petr Šístek

Tartas – pečujeme o divadlo
Regionální přehlídka dětského divadla v Dobřanech
I letos se do Dobřan sjedou dětské divadelní soubory plzeňského regionu, které se dokázaly
probojovat skrze postupové přehlídky – jednotlivé Tajtrlíky.
Jsme moc rádi, že se opět můžeme vrátit k některým tradicím, které se kvůli koronavirovým
opatřením v posledních letech nemohly konat. Ano, hovořím o průvodu městem, kde můžete
jednotlivé soubory spatřit, a také se k nim do průvodu přidat. Téma je masopustní či karnevalové
veselí.
V kině Káčko vás čeká nabitý program, ze kterého lektorský tým vybere jedno představení,
jednoho zástupce Plzeňského kraje pro národní přehlídku Dětská scéna. Nenechte si proto uniknout tuto jedinečnou kulturní akci plnou dětského smíchu a hereckých výkonů nové divadelní
generace.
Těšíme se na vás.
Za Dramacentrum Johan Mgr. Petra Šrůtová

Vážení čtenáři,
v měsíci březnu ve veškerých zprávách
v rozhlase i v televizi převládají informace
týkající se válečné situace na Ukrajině a tento
stav dopadá i na naše klienty. V Klubu Echo se
proto snažíme všem ulehčit od obav a strachu,
které mají vliv nejen na nás dospělé, ale i na
děti a mládež. Někteří nemají dostatek informací a o to mají větší obavy, někteří naopak
mají informací mnoho a nedokáží si je uspořádat tak, aby s nimi mohli fungovat v běžném
životě. Pracovníci Klubu Echo proto poskytují podporu všem dětem a mladistvým, kteří
se na nás obracejí a svěřují se nám se svým
trápením. Ale pokračovali jsme i v realizaci
tematických programů, jako například: Umění říkat NE, Paměť, Kdo jsem já, Jedinečnost
a Turnaje. Veškeré naše aktivity mají preventivní, vzdělávací nebo výchovný charakter
a my se snažíme, aby program probíhal atraktivní a zábavnou formou.
Přejeme všem čtenářům krásné prožití velikonočních svátků a doufáme, že velikonoční
poselství, touha po záchraně a oslava nového
života budou letos mít ještě větší význam než
v letech minulých.
Více informací o aktivitách klubu je možné
najít na facebookových stránkách Klub Echo
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz
nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel.
čísle +420 734 640 492, e-mailu: klub.echo@
diakoniezapad.cz. Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen od pondělí do středy v čase
12:30 - 17:00 na adrese Náměstí T. G. M. 282
v Dobřanech.
Lucie Jandová, DiS., sociální pracovnice

Poděkování
Chci moc poděkovat mým třem dcerám
a jejich rodinám. Též děkuji Milušce Mišterové. Velké díky patří také Dobřanským bábinkám a fan klubu. Všichni byli pozváni 5. března 2022 na oslavu mých 70. narozenin. Díky
jim všem se oslava moc povedla a na tento den
budu mít opravdu krásné vzpomínky. Ještě
jednou všem moc děkuji.
Albína Pošarová

www.dobrany.cz
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Úspěch v literárně–
výtvarné soutěži
Už v loňském roce vyhlásilo Biskupství plzeňské s Karlovarským a Plzeňským krajem
pro všechny děti a mládež soutěž k výročí
1 100 let od úmrtí sv. Ludmily.  

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(12.–13.03.2022 Dobřany – příčná flétna, klarinet, saxofon)

Šárka Samcová
Ester Hovjacká

Viktorie Andělová
Jan Hrubeš
Eva Šimková

příčná flétna

M. Vozárová

1. místo s postupem

příčná flétna

M. Vozárová

2. místo

příčná flétna
klarinet
saxofon

M. Vozárová

1. místo s postupem

K. Tichota

1. místo s postupem

K. Tichota

1. místo

Šárka Samcová  získala nejvyšší bodové ohodnocení z celého soutěžního dne ve hře na příčnou flétnu.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(19.03.2022 Plzeň – zobcová flétna)

Šárka Samcová

Michaela Vraštilová
Jan Bouřil
Jolana Trnková
Štěpánka Opltová
Iveta Korotvičková
Ivan Raděj
Tématem byla babičkovská role Ludmily
i babička obecně. Zadání se nám líbilo, tak se
starší žáci výtvarného oboru ZUŠ pustili do
práce. Z množství výtvorů byly nakonec vybrány práce Veroniky Vozárové, Kamila Baxy,
Karly Davídkové, Terezy Hodanové, Natálie
Regnerové, Kateřiny Schleglové a ty jsme poslali reprezentovat naši ZUŠ na biskupství do
Plzně. Mezitím byla soutěž kvůli epidemiologické situaci o rok prodloužena a dlouho
se nic nedělo. Proto bylo milým překvapením, když dorazila zpráva, že ze 150 výtvorů
z obou krajů vyhrál 3. místo ve III. kategorii
obrázek Natálie Regnerové. Předávání cen
probíhalo 17. 3. v krásných prostorách katedrály sv. Bartoloměje v Plzni za přítomnosti
představitelů města a atmosféra byla opravdu skvělá.
V loňském roce byl život mnoha starých
lidí poznamenán nedostatkem kontaktů
s  okolím a samotou, a tak myšlenka soutěže
poslat práce dětí do Domovů spokojeného
stáří a dalších institucí pro seniory na území
obou krajů, kde mohou potěšit všechny klienty, byla skvělá.
Natálko – velké gratulace !
Ivana Vyhnalová

Stella Doubková

M. Vozárová

zobcová flétna

M. Vozárová

1. místo

zobcová flétna

M. Vozárová

2. místo

zobcová flétna

M. Vozárová

2. místo

zobcová flétna

zobcová flétna

zobcová flétna

zobcová flétna
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celostátního kola)

J. Faltýnová

1. místo

J. Faltýnová

2. místo

M. Vozárová

2. místo

E. Šustrová

2. místo

Porota udělila zvláštní cenu pí uč. Magdě Vozárové za vynikající pedagogickou činnost
a Janu Vozárovi za vynikající klavírní a cembalový doprovod.

zleva: E. Hovjacká (příčná flétna), ředitel J. Vozár,
pí uč. M. Vozárová, Š. Samcová (příčná flétna)
J. Hrubeš přebírá 1. cenu z rukou předsedy
MgA. Jana Paříka, Ph.D. krajského kola ve hře na
dechové dřevěné nástroje.

zleva: J. Bouřil, Š. Opltová, I. Korotvičková,
Š. Samcová, I. Raděj (zobcová flétna)
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1. místo (náhradník do

zobcová flétna

V rámci krajského kola soutěže ve hře na
DDN se uskutečnila v tanečním sále ZUŠ J. S.
Bacha Dobřany výstava dřevěných dechových
nástrojů /příčná flétna, klarinet a hoboj/ firmy
RZ Woodwind Manufakturing. Absolutní vítěz
soutěže zároveň získal od této firmy studentský
model nástroje jako sponzorský dar.

Školství, spolky a neziskové organizace
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(26.02.2022 Dobřany – zobcová flétna)

Jan Bouřil

Štěpánka Opltová
Šárka Samcová
Michaela Vraštilová
Jolana Trnková
Iveta Korotvičková
Stella Doubková
Ivan Raděj
Maxmilián Štaigl
Andrea Hejlová
Valerie Štaiglová
Anežka Míchalová
Natálie Regnerová
Eliška Okrouhlá

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(26.02.2022 Dobřany – příčná flétna, klarinet, saxofon)

1. místo s postupem

příčná flétna

M. Vozárová

1. místo s postupem

Šárka Samcová
Ester Hovjacká
Viktorie Andělová

J. Faltýnová

1. místo s postupem

M. Vozárová

1. místo s postupem

M. Vozárová

1. místo s postupem

J. Faltýnová

2. místo

J. Faltýnová

2. místo

E. Šustrová

2. místo

M. Vozárová

M. Vozárová

1. místo s postupem

J. Faltýnová

1. místo s postupem

E. Šustrová

1. místo s postupem

E. Šustrová

1. místo

E. Šustrová

2. místo

E. Šustrová

2. místo

Iveta Korotvičková
Stella Doubková
Lada Hessová
klarinet

Jan Hrubeš
Vojtěch Hrubeš

M. Vozárová
M. Vozárová
E. Šustrová
M. Vozárová
K. Tichota

saxofon

Eva Šimková
Šárka Bardounová

K. Tichota

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
2. místo
2. místo
2. místo
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

D. Kovář

1. místo

Absolutním vítězem okresního kola se stala
Šárka Samcová (příčná flétna) a Jan Bouřil (zobcová flétna).

Společná fotka soutěžících ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany po skončení
okresního kola ve hře na dechové dřevěné nástroje.

ČTĚTE POZORNĚ AŽ DO KONCE!

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

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

Společná fotka soutěžících ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany po skončení
okresního kola v sólovém a komorním zpěvu.
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(11.03.2022 Přeštice – sólový a komorní zpěv)

zpěv

Jakub Reiser

1. místo s postupem

Adéla Korotvičková

1. místo s postupem

Štěpánka Hájková

1. místo s postupem

Valentýna Spurná
Agáta Vozáková
Lucie Maxová

K. Vlahačová
Kartáková

Amélie Kuhnová

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

komorní zpěv
Štěpánka Hájková
Lucie Maxová
Adéla Korotvičková
Valentýna Spurná

K. Vlahačová
Kartáková

1. místo s postupem

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

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

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

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany

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

Na stránkách ZUŠ www.zus-dobrany.cz v kategorii „O nás“ najdete online
přihlášku k přijímacímu řízení, kterou vyplníte a odešlete nejpozději
do 2. května 2022. Na základě tohoto formuláře budete pozváni k zápisu.
Pokud dítě hlásíte na více oborů, přihlášku vyplňte na každý obor zvlášť.
Hudební obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 v Dobřanech, Štěnovicích a Chlumčanech.
Výtvarný obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 v Dobřanech a ve Štěnovicích.
Taneční obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 pouze v Dobřanech.
Literárně dramatický obor bude otevřen pro školní rok 2022/23 pouze v Dobřanech.

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

NA ZÁPIS PŘIJĎTE I SE SVÝM DÍTĚTEM.
Hudební obor: klavír, klávesy, cembalo, akordeon, housle, zobcová flétna,

1. místo s postupem

příčná flétna, kytara, sólový zpěv, klarinet, saxofon, dudy, violoncello,
mandolína a trubka.

www.dobrany.cz
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Přivítejme jaro se včelkami
Také jste se tolik těšili na jaro? A už je tady! Příroda se probudila ze zimního spánku
a všechno kolem ožívá, zelená se a rozkvétá. Pojďte tedy spolu s námi, členy Českého
svazu včelařů, základní organizace Dobřany, přivítat novou včelí generaci, tolik potřebnou pro naši přírodu a život kolem nás. Srdečně zveme všechny milovníky přírody do
Lesoparku Martinská stěna v sobotu 23. dubna 2022 od 14.00 hod.
Jako každý rok zde bude osazen prosklený úl a návštěvníci budou smět nahlédnout do
tajemného světa včel. Úl je umístěn v blízkosti 7. zastavení naučné stezky u obnovené
květnaté pastviny, na které najdeme rozmanité druhy květin a trav. Jsou zde umístěné
i informační tabule, které návštěvníkům přibližují život tohoto tolik užitečného hmyzu.
Přijďte využít možnost poslechnout si povídání nejen o včelách, ale i o ostatních obyvatelích okolní přírody. Od včelařů se dozvíte něco málo o tom, co všechno obnáší práce kolem včelstev po celý rok a kolik práce je zapotřebí, než
přijde sladká odměna, sklenice medu. Celou řadu včelařských triků si budete mít možnost i vyzkoušet. Víte třeba, na co se používá dýmák nebo
rozpěrák? Jak je těžký medový rámek? Má královna korunu? A jak vám bude slušet včelařský klobouk? Mnoho místních dětí již tyto aktivity vyzkoušelo. Dobřanští včelaři se totiž práci s dětmi věnují dlouhodobě. Například místní prvňáčci se s panem Janem Plášilem ml., který o prosklený úl
pečuje, setkávají každým rokem. Také jsou organizovány prázdninové příměstské tábory pro všechny zvídavé děti, které mají rády přírodu a chtějí
se dozvědět víc o jejích tajemstvích. Jaro je tady, pojďme ho oslavit vycházkou do přírody!
Budeme se na Vás těšit.
Za členy ČSV, základní organizace Dobřany,
Ing. Štěpánka Rottová

Setkání u Barušky v lese Vysoká

V sobotu 26. března 2022 za krásného slunečného počasí se v  polesí Vysoká na katastru města Dobřany „U Barušky“ sešlo na sedm
desítek návštěvníků z okolních obcí, kteří se
přišli účastnit vysvěcení místa a pomníčku
Barušky Koskubové, která zde byla v roce
1911 zavražděna. Někdo přišel pěšky, někdo
na kole. Město Dobřany zajistilo otevření závory, a proto se k místu mohli dostat i starší
spoluobčané autem.
Akci připravila a zorganizovala Mgr. Eva
Horová, která přivítala návštěvníky a seznámila je s informacemi o Baruščině rodině.

18
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Podrobnější informace najdete v její knize
„Hradčany 1788 – 2020“.
Poté se ujal slova starosta města Dobřany, pan Bc. Martin Sobotka. Zásluhou města
Dobřany byl pomníček opraven a jeho okolí
upraveno. Po krátké řeči položil pan starosta
na hrob věnec a zapálil svíčku. Čestnou stráž
si vzali na starost sokolníci z Mysliveckého
sdružení   Dobřany. Důstojnou atmosféru navodili čtyři jezdci na koních. Vyvrcholením
akce bylo vysvěcení místa „U Barušky“ panem
farářem Petrem Hermanovským.
Kdo měl zájem, mohl se přesunout k neda-

leké chatě Diana, patřící dobřanským myslivcům. Zde byl dobřanskými sokolníky prováděn velice zajímavý výklad o sokolnictví.
Návštěvníci se mohli dozvědět, jak se dravci
cvičí, jak se používají k lovu. Kdo se nebál,
mohl si sokola podržet na ruce. O to byl zájem
hlavně od dětí. Myslivecky spolek měl rozdělaný oheň, na kterém si přítomní mohli opéci
buřt a v klidu posedět.
Byla to velmi vydařená událost.  Návštěvníci odcházeli spokojeni. Kdo se zúčastnil, nelitoval.
Marie Krsová, foto: Ing. Radek Hora

Školství, spolky a neziskové organizace

Nová varná technologie ve školní jídelně

„Konečně jsme se dočkaly,“ konstatovaly
kuchařky po nainstalování vysoce profesionálního míchacího kotle do kuchyně naší
školní jídelny.
Manuální kotel Dieta má totiž spoustu funkcí, které nemají běžné kotle, jež už jsou v jídelně od rekonstrukce varny. Mimo funkce vařící
je součástí kotle i funkce míchací, chladící,

a hlavně funkce vaření přes noc. Jeho hlavním
benefitem je však usnadnění práce, zejména
při přípravě technologicky náročných pokrmů – omáček, kvalitních vývarů, krémů apod.
Obrovskou výhodou je i objem kotle. Je možné
uvařit najednou třeba 650 - 700 porcí omáčky
nebo 600 porcí bramborové kaše.
Pravdou zůstává, že žádná varná techno-

Dny maďarské kuchyně ve školní jídelně
Na maďarské dny na počest
Norberta Ormaiho navázala školní
jídelna tematickými dny maďarské kuchyně.
Ta se vyznačuje kaloricky bohatými jídly. Hodně se používá vepřové nebo telecí maso, zelenina
a sladkovodní ryby. Typickým kořením je mletá sladká nebo pálivá
paprika.
Historicky vychází maďarská
kuchyně z tradice kočovných kmenů. Hlavním požadavkem na stravu bylo rychle se nasytit. Proto kočovné kuchařky připravovaly jídlo
ve velkém objemu v jednom kotlíku. Tento způsob úpravy je v Maďarsku používán i v současnosti.
Naši strávníci mohli během týdne ochutnat dušené vepřové maso po bakoňsku, domácí langoše, kotlíkový guláš, perkelt a tradiční rybu zastoupil candát.
Děti jednoznačně ocenily langoše, které se tak jistě ještě v nabídce školní jídelny objeví.
Děkuji Maďarskému kulturnímu centru v Praze za schválení jídelníčku a poskytnutí bannerů
o maďarských sladkých specialitách. Bannery a výzdoba od dětí z dětského klubu vytvořily v jídelně hezkou atmosféru.
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

logie nenahradí dobrou kuchařku, úkolem
všech kuchyňských spotřebičů je usnadnit kuchařkám práci, ale také - díky moderní varné
technologii - je příprava pokrmů prováděna
tak, aby se ke konečnému zákazníkovi dostal
pokrm připravený šetrně, s co nejmenším
úbytkem výživových hodnot.
Děkuji všem, kteří se podíleli na pořízení
tohoto nákladného stroje. Věřím, že kuchařky
školní jídelny zcela využijí všech jeho výhod
ke spokojenosti našich malých i velkých strávníků.
Nový míchací kotel byl pořízen v rámci
projektu Modernizace školní jídelny a pořízení naučných prvků pro ZŠ Dobřany. Celkové
náklady projektu jsou ve výši 1.270.963 Kč,
z toho částka 1.016.770 Kč byla poskytnuta
prostřednictvím Programu rozvoje venkova.
Součástí projektu bylo pořízení naučných prvků do školní zahrady za 148.900 Kč a oprava
mycí místnosti ve výši 134.219 Kč. Míchací
kotel byl pořízen za 987.844 Kč. Mimo projekt
škola zafinancovala stavební úpravy k instalaci kotle ve výši 45.000 Kč.
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ
10. 5. 2022 a 11. 5. 2022
od 8.00 do 17.00 hodin
na školní rok 2022/2023

Zápis se bude konat současně v obou
budovách Mateřské školy Dobřany
Loudů 850 a Stromořadí 922.
Rezervační systém najdete
na stránkách školy
www.msloudu.dobrany.cz

K předškolnímu vzdělávání budou děti
přijímány dle jednotných kritérií.

U zápisu obdrží zákonní zástupci potřebné
tiskopisy a informace k zahájení řízení
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.
Nutno doložit rodný list dítěte.
Bc. Jana Kleisnerová,
ředitelka Mateřské školy Dobřany

www.dobrany.cz
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Oslava MDŽ

Kdy je ten správný čas zavolat pečovatelku?

Dne 10. 3. 2022 byla v restauraci KÁČKO
68 velká sláva. Padesát členek Klubu seniorů
města Dobřany  pořádalo oslavu MDŽ. Výbor
klubu pod vedením paní Jarmily Štěpařové zajistil výborné občerstvení, paní Ála Pošarová
objednala u pana Libora dokonce výběr ze tří
jídel. Ovšem zákusek měli všichni stejný, ale
byl výborný!

V dnešní době se stále více lidí ve středním věku dostává do tzv. sandwichové generace,
protože se musí starat současně o své malé děti, ale zároveň o stárnoucí rodiče. Jak z tohoto náročného kolotoče ven a kdy už je čas si nechat pomoci?

Dobřanské bábinky potěšily zpěvem známých písní z našich mladých let - Sladké
mámení, Kristýnka, Růže kvetou dál, Nechte
zvony znít, Lásko má, já stůňu a Oliver Twist.
Vystoupení se líbilo a zazpíval si s nimi celý
sál.
Návštěva pana starosty Martina Sobotky
s paní místostarostkou Umnerovou a paní
Pokornou nás velice potěšila a novinky z města od pana starosty nám většinou ukázaly, že
se u nás opravdu dobře žije. Potěšením bylo
obdarování karafiátem od MěÚ Dobřany, moc
děkujeme, ještě mnohde doma voní.
Abychom si užili svátku tak jako dřív, zahrál nám velice příjemné melodie pan muzikant Kupka z Litic a roztančil a rozezpíval
celý sál.
Bylo nám velice příjemné setkat se po dlouhém čase zákazů a karantén zase bez mezení
a s radostnou náladou. Těšíme se na příští setkání a věříme, že čekání nebude dlouhé.

Jménem Klubu seniorů a Dobřanských bábinek přejeme ke krásnému životnímu výročí hodně štěstí, zdraví a životního elánu paní
Blance Ulrichové, zachovalé devadesátce!!!
Zdena Blažková
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Možná bojujete s představou, že pokud si necháte pomoci s péčí o někoho z rodiny,
okolí vás odsoudí jako neschopné příbuzné.
Obáváte se, že budete terčem připomínek typu
„o rodinu se přeci vždy musíme postarat sami“
nebo „přeci nesvěříš svoje rodiče cizím lidem“.
Prvním a důležitým bodem je uvědomit si, že na
všechno nemusíme stačit sami a odborná pomoc není ostudou.
Jitka Čechová, vedoucí pečovatelské služby
Jubilata, která v Dobřanech působí pod Diakonií Západ, uvádí, že za své praxe vypozorovala dva
typy seniorů: ti, kteří se klidně s výhledem pokojného stáří chtějí přestěhovat do domova pro seniory, a ti, kteří vítají možnost zůstat doma co nejdéle a často při tom sledují motivy jako „nechci
být někomu jinému na obtíž“. Těmto seniorům pak může vypomoci právě pečovatelská služba.
Ta je schopna se o klienta postarat přímo v jeho domácím prostředí a vypomůže mu jen s těmi
činnostmi, na které už sám nestačí. O péči se také může částečně dělit s rodinou, vše je na individuální domluvě.
Například paní Marie (86), klientka pečovatelské služby Jubilata v Nýřanech, uvádí, že bydlela
celý život na vesnici. Když jí však strop ložnice začal padat na hlavu, věděla, že nemůže zůstat. Aby
předešla „souboji“ mezi jejími 4 dětmi o to, kdo si ji vezme k sobě domů, požádala je, aby jí zajistily
městský byt, do kterého pravidelně dochází pečovatelská služba. Děti nejdřív o této variantě nechtěly slyšet, protože jsou přeci všechny schopné se o maminku postarat samy, ale paní Marie byla
neústupná. Nyní si nemůže vynachválit, že má soukromí útulného bytu, stále si řídí svou domácnost svým tempem a svými zvyklostmi a pečovatelky přizpůsobují úkony tomu, jak to má ráda.
„Já například nesnesu, když se do skříně dává teplé prádlo po žehlení,“ říká paní Marie, „holky mi
to tedy vždycky vyžehlí a rozloží na postel, aby to vychladlo. Na všem se domluvíme. Jsou skvělé.“
Pokud se tedy dostanete do situace, která se vám bude zdát bezvýchodná, vzpomeňte na to,
že na péči o své blízké nemusíte být sami. Nechat si pomoci rozhodně není ostuda a jde to i tak,
aby to bylo co nejmenším zásahem do rodinných vztahů, do soukromí seniora, do jeho denních
rituálů, ale především s respektem k jeho názorům a požadavkům.
(text: Diakonie Západ)

Dobřanští hasiči se připojili k výzvě HZS ČR stran poskytnutí vybraného vybavení pro ukrajinské
hasiče. Předmětem našeho daru jsou 4 kusy zásahové přilby Gallet včetně doplňků a 5 kusů vícevrstvých zásahových oděvů FIREMAN V - Diamond. Uvedené darované vybavení tvořilo zálohu,
kterou můžeme postrádat. Jde sice o starší, ale plně funkční osobní ochranné pomůcky.
Milan Dvořák, velitel

Školství, spolky a neziskové organizace

Zahrádkáři – výroční schůze
V sobotu 19. března uspořádali zahrádkáři
výroční schůzi. Sešli jsme se v hojném počtu,
abychom zhodnotili naši činnost v uplynulém
roce, a také jsme měli možnost pogratulovat
našim jubilantům. Loni jsme připravili úspěšnou výstavu, jeden zájezd s dotací od města,
dvě přednášky, brigádu a dvě společenské
akce. Na to, že pokračovaly covidové restrikce,
to není vůbec špatné. Moštování bylo náročné, protože se v nejnevhodnější chvíli dvakrát
pokazil lis.
Na výroční schůzi byli jako hosté pan starosta a paní místostarostka. Pan Sobotka měl
krátký projev na téma nového zahrádkářského zákona. Rádi bychom touto cestou poděkovali městskému kulturnímu středisku za
všestrannou podporu s touto akcí a za podporu během celého uplynulého roku.
Nyní jsme se v součinnosti s městem začali dělit o klubovnu s ukrajinskými uprchlíky,
mají zde zařízenou jídelnu. Věřím, že to společně zvládneme.
Po schůzi nám přítel Hacaperka přednášel
o nejnovějších poznatcích v pěstování bez nebezpečné chemie. Velmi doporučuje přidávat
mykorhizní houby při výsadbě stromů, proto-

že jim to pomáhá přežít po vysazení i bez dostatečného zalévání. Tyto symbiotické houby
doporučuje i při normální výsadbě v zahradě,
protože to zvyšuje odolnost rostlin proti chorobám a jejich lepší zakořeňování i růst.
Proti mšicím a padlí na angreštu je výhodné
postříkat keře piniovým olejem. Jeden postřik
ochrání rostliny tři měsíce. Prodává se pod
obchodními názvy Rock efekt nebo Přezimující škůdci stop.

Proti houbovým chorobám na rajčatech,
okurkách, ale i proti moniliové spále a kadeřavosti doporučuje postřik chytrou houbou
Pythium Oligandrum. Je velice účinná, má jen
jednu vadu, že se sama nešíří po rostlině, takže je nutné postřik během vegetace opakovat,
aby byly ošetřeny i nové přírůstky.
Zora Richterová

koncert
mandolínový orchestr
úterý 5. dubna 2022
od 18:30 hodin
sál ZUŠ J. S. Bacha
v Dobřanech

www.dobrany.cz
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Rybáři
Další měsíc od konce února do 20. března
jsem nebyl na rybách. Většinou byly mrazíky
a k tomu i vítr. Snad se to již vyčasí.
Na rybnících probíhají brigády, naposledy
se teď kácely olše na spodním rybníku v Přestavlkách, které se vyklonily na vedlejší soukromý pozemek a hrozily, že při pádu způsobí
majiteli škodu.
V sobotu 19. 3. se konala výroční členská
schůze. Účast byla opět malá, z 506 členů se
zúčastnilo pouze 37, a to včetně výboru. K tomuto datu ukončili svoji práci ve výboru MO
předseda Ing. Miloslav Lohr, pokladník Karel
Kripner a dále Tomáš Rybín a Vladislav Šefl.
To bylo již oznámeno dlouho dopředu, a tak
byli včas připraveni náhradníci. Členská schůze hlasy přítomných členů schválila návrh na
nové členy výboru a nového předsedu. Následně se nový výbor sešel na ustavující schůzi, kde se dohodlo rozdělení funkcí ve výboru:
předseda
Tomáš Honzík
jednatel
David Šmůla
místopředseda Milan Němeček
hospodář
Jaromír Lev
účetní		
Jan Šefl
pokladník
Martin Vytisk
technik
Václav Rott
kulturní ref.
Ladislav Terelmeš
členové výboru Miroslav Duchek
		
Daniel Duchek
		
Ondřej Petele
Jako hosté se naší VČS zúčastnili starosta
Dobřan Martin Sobotka, jednatel ZČ ÚS Martin Bílý a nečekaně dokonce i předseda Čes-

kého rybářského svazu Dr. Karel Mach. Ten ve
svém vystoupení vysoce hodnotil činnost naší
MO a zejména našeho hospodáře p. Lva. Ocenil, že byli včas připraveni noví kandidáti do
výboru, a to v produktivním věku. Poděkoval
za odvedenou práci starému výboru a novému
výboru popřál hodně štěstí a úspěchů v jejich
nastávající činnosti. Od pana starosty, funkcionářů ČRS i ze zpráv členů výboru MO se přítomní dozvěděli hodně zajímavých informací.
Většinu členů to, jak je vidět, nezajímá, když
nejsou schopni jedenkrát za rok přijít na VČS.
A nyní část ze zprávy hospodáře:
Naše MO má k dnešnímu dni 506 dospělých
členů, 20 dorostu a 78 dětí do 15 let (na tomto vysokém počtu dětí se odráží výtečná práce
vedoucích rybářského kroužku a jeho vynikající úroveň). Hospodaříme na 13 ha sportovní
vody a 11 chovných rybnících.
V roce 2021 bylo
nasazeno na řeku:		
1 941 ks kapra o váze 2 726 kg
440 ks lína o váze 62 kg
10 ks štiky o váze 13,6 kg
38 ks candáta o váze 12 kg
189 ks okouna o váze 18,9 kg
780 ks bílé ryby o váze 78 kg
1050 ks rychl. štičky o vel. 8 cm
4667 ks ostroretky o vel. 10 cm
na řece bylo uloveno:
617 ks kapra o váze 1 322 kg
25 ks lína o váze 12 kg
107 ks štiky o váze 169 kg
61 ks candáta o váze 88 kg

1 ks sumce o váze 7,5 kg
22 ks karase o váze 6,5 kg
28 ks jelce tlouště o váze 25 kg
243 ks bílé ryby o váze 9,1 kg
na Židovák nasazeno:
508 ks kapra o váze 751 kg
12 ks candáta o váze 4,1 kg
165 ks lína o váze 36,5 kg
30 ks štiky o váze 14 kg
25 ks okouna o váze 8,3 kg
250 ks bílé ryby o váze 25 kg
409 ks úhoře o vel. 30 cm

na Židováku uloveno:
362 ks kapra o váze 673 kg
11 ks lína o váze 3,6 kg
25 ks cejna o váze 3 kg
24 ks okouna o váze 4 kg
27 ks štiky o váze 42,5 kg
9 ks candáta o váze 20 kg
8 ks úhoře o váze 6 kg
8 ks amura o váze 21 kg
1 ks tolstolobika o váze 21 kg
140 ks bílé ryby o váze 5,5 kg

V úlovcích nejsou zahrnuty úlovky na CS
povolenky, nebyly ještě zpracovány.
Došlo ke změně termínu konání rybářských
závodů, a to závody pro dospělé budou v sobotu 9. 4., pro děti v neděli 10. 4. Na plakátech
byly již dříve tyto termíny uvedeny. Zájemci si
již mohou objednat lístky u hospodáře p. Lva
na tel. č. 728 399 067.
Vladislav Šefl

Příspěvky do DL musí být zasílány na mail listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků
(vč. mezer), nerozhodne-li redakce v individuálních případech jinak. Plné znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod na kontrolu
publikovaných textů najdete na www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/
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Poděkování a ocenění za dlouholetou práci
Dnem konání výroční schůze 19. 3. 2022, která byla zároveň schůzí volební, ukončili práci ve
výboru MO ČRS Dobřany čtyři členové výboru,
mezi nimi i Karel Kripner.
Členem MO ČRS Dobřany je již od r. 1990.
V zápisu z výborové schůze z 16. 2. 1991 je již
veden jako člen výboru, na ustavující schůzi dne
27. 3. 1998 byl schválen předsedou dozorčí komise, dle zápisu z VČS z 27. 3. 2010 byl zvolen
do funkce pokladníka, kterou vykonával až dosud. Kromě své funkce se jako každý člen výboru podílel na brigádách a krmení na rybnících.
Jako elektrikář prováděl rozvody elektřiny již
při opravách staré rybárny a samozřejmě i při
výstavbě nové rybárny v Plzeňské ulici. A vůbec
se staral o vše, co souviselo s elektrikou. Všichni
členové se s ním setkávali při výdeji povolenek,
kde „držel kasu“. Za dlouholetou práci mu na
výroční členské schůzi při příležitosti ukončení
jeho práce ve výboru Český rybářský svaz propůjčil „Čestný odznak ČRS 1. stupně – zlatý za
záslužnou a obětavou práci v rybářství,“ který
mu osobně s poděkováním předal sám předseda Českého rybářského svazu Dr. Karel Mach, který se jako host zúčastnil naší VČS.

Turnaj v karetní hře prší

Vladislav Šefl

Pomazánka
z uzené ryby
Na pomazánku budeme potřebovat:

200 g obraného masa bez kostí a kůže
z uzené ryby, jako je kapr, pstruh nebo
i makrela či olejovky
Dále budeme potřebovat:
150 g majonézy

1 lžíci plnotučné hořčice
1 nadrobno nakrájenou malou cibuli
2 natvrdo uvařená vejce
2 středně velké kyselé okurky
nakrájené najemno
sůl a pepř
Do mísy dáme obrané uzené maso z ryby,

Dne 19. 3. 2022 proběhl již čtvrtý ročník turnaje v karetní hře Prší v pivnici Snack Hájek&Hájková. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uspořádat turnaj i v této nelehké době. Zúčastnilo se ho
20 hráčů a velký dík patří všem, kdo nám pomohli s jeho uspořádáním. Děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny, díky nimž každý hráč obdržel odměnu za účast v turnaji a první tři
poháry a šunková selátka. No a samozřejmě děkujeme panu Josefu Hájkovi za zapůjčení prostor
pivnice k uspořádání tohoto turnaje. Závěrem doufáme, že vše zlé bude k něčemu dobré a po
letošních problémech dokážeme uspořádat příští rok již pátý ročník turnaje v Prší.
Za pořadatele manželé Jiřina a Petr Keszeghovi

přidáme majonézu, hořčici, cibulku, na-

jemno nastrouhaná vajíčka a okurky, vše

promícháme. Pak podle chuti přisolíme
a opepříme, případně můžeme okyselit

trochou láku z okurek. Dáme do ledničky

vychladit, aby se všechny chutě propojily.
Podáváme s čerstvým pečivem.

ČRS MO Dobřany

www.dobrany.cz
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Pionýr, z. s.

Pionýrská skupina Dobřany
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

Cesta
minulostí
17.-29.7.

2022

PROŽIJTE S NÁMI PLNO DOBRODRUŽSTVÍ
V ÚJEZDU U PLÁNICE
Iva Fidlerová - hlavní vedoucí
Libuše Nejedlá - vedoucí skupiny
tel: 775188892
tel: 603112996
iva.fidlerova@gmail.com
libuse.nejedla@seznam.cz
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Krajský půlmaraton Plzeňského kraje
Po dvouleté covidové pauze je tu další ročník Krajského půlmaratonu Plzeňského kraje.
Tento závod se uskuteční 23. dubna a zázemí
bude mít tradičně v areálu Škodaland v Plzni.
Nedílnou součástí půlmaratonu jsou i další
doprovodné běhy – OMEXON krajská desítka,
krajská pětka, týmové běhy a dětské závody.
Pro všechny účastníky akce bude v areálu
ŠKODALAND probíhat bohatý doprovodný
program.
Doprovodný program je připraven v Dobřanech. Na náměstí T. G. M., jímž budou běžci
probíhat, vyroste FAN zóna. Skvělou sportovní atmosféru zde po celou dobu průběhu
běžců podpoří vystoupení kapely Semtex.
Dobřany při každém ročníku půlmaratonem
žily a připravily vždy nějaké velké překvapení, které nejen běžcům zpříjemní průběh tímto městem a dodá sílu a energii do další části
závodu. Ale ani přítomní diváci, fanoušci a příznivci závodníků se nebudou rozhodně nudit.
Prozradíme již známou věc, že zvláště místní
mažoretky dokážou všechny běžce a běžkyně
velmi hlasitě povzbudit a nalít optimismu do
druhé poloviny závodu. A že se jim to daří,
mohou vyprávět ti, co už závod běželi v některém z uplynulých ročníků.

skupina Semtex

Informace k omezení MHD
23. 4. 2022 od 9:50 do 13:00 hodin očekávejte úplné uzavírky silnic na trase Plzeň-Bory – Litice
– Šlovice – Dobřany – Lhota – Valcha. Využijte proto parkoviště před Západočeskou univerzitou na Borech, odkud pro Vás bude zajištěna kyvadlová doprava k areálu Škodaland. Dojde také
k omezení spojů MHD linky č. 21 a 26 a provozu linky veřejné dopravy ARRIVA č. 450561, spoje
103 a 104. V rámci uzavírky budou na základě povolení pořadatelské služby umožněny kolmé
přejezdy vozovky. Děkujeme za pochopení.
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Hlavní logo

Inversní logo

O POHÁR MĚSTA DOBŘANY
CROSSCOUNTRY SERIÁL
TOMANON CUP
MOTOCROSS
O POHÁR MĚSTA DOBŘANY
CROSSCOUNTRY SERIÁL
ZALÁNY ŠUMAVSKÝ AMATÉR
CUP - MOTOCROSS
TOMANON CUP MOTOCROSS
VYHLÁŠENÍ SERIÁLU
MMČR ENDURO
SPRINT
O POHÁR MĚSTA DOBŘANY
VYHLÁŠENÍ SERIÁLU
O POHÁR DOBŘANSKÉHO
JEŽÍŠKA – MOTOCROSS

PARTNEŘI:
PARTNEŘI:
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Neuvěřitelný sen aneb Finále 25. ročníku Poháru mladých nadějí
České republiky v Olomouci
V neděli 6. března 2022 se na kuželně HKK
Olomouc uskutečnil závěrečný turnaj Poháru
mladých nadějí ČR 2021-22, který rozhodl
o celkovém pořadí v tomto soutěžním ročníku
mládeže, kam postoupilo 16 nejlepších kuželkářských nadějí ve čtyřech kategoriích (mladší a starší žačky a žáci). Kompletního soutěžního ročníku se zúčastnilo 258 hráček a hráčů.
Reprezentanti našeho klubu CB Dobřany
měli na této akci nejpočetnější zastoupení napříč Českou republikou. Postup na závěrečné
finálové klání si v průběhu celé sezóny vybojovala kompletní pětice žáků kuželkářského
klubu. Mladší žačky Anežka Blechová a Valerie Vaněčková postoupily na finálový turnaj
z prvních dvou míst, když se během sezony
střídaly o vítezství na jednotlivých turnajích.
Ve starších žačkách se s přehledem z prvního
místa probojovala Lada Hessová a na závěrečný turnaj se také nominovali starší žáci,
Josef Fišer nejml., a Jan Štulc ml. Pro mladší
žačky a žáky to bylo vyvrcholení této celorepublikové soutěže. Ti starší si svými výkony
vybojovali účast na Mistrovství ČR jednotlivců
23. a 24. dubna 2022. Děvčata si zahrají na kuželně v Kosmonosech a chlapci v Aši.
Nedělní finálové klání mladších žaček zvládla nejlépe a bez nervů Valerie Vaněčková a stala se tak po zásluze mistryní republiky v PMN
ČR za rok 2021-22. Druhé místo díky lepšímu
průměru za celou sezónu uhájila Anežka Blechová a vybojovala pro klub stříbrnou medaili.
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Ve starších žačkách rovněž zvítězila Lada
Hessová, a jak zmínil pořadatel, celoroční
turnaj ovládla o parník :o) a veze do Dobřan
poháry za vítězství v turnaji i v celé soutěži.
Ve starších žácích oba zástupci CB Dobřany
vylepšili svoje umístění po základní části a Josef Fišer nejml. se druhým nejlepším výkonem
dne probojoval na medailovou pozici a přivezl
pohár za 3. místo. Jan Štulc ml. se díky nedělní-

mu 5. místu posunul celkově na osmou pozici.
Všichni naši svěřenci si během probíhajícího ročníku vytvořili osobní rekordy a rovněž
s průměrem poražených kuželek patří mezi
nejlepší v České republice – Valerie Vaněčková 263 poražených kuželek na 60 HS (1. místo), Anežka Blechová – 252 (2.), Lada Hessová
– 264 (1.), Josef Fišer nejml. – 265 (2.), Jan
Štulc ml. – 261 (4.).
Proto není divu, že při přebírání pohárů
a cen za medailová umístění se spousta účastníků, trenérů i pořadatelů ptala, kde že ty
Dobřany vůbec jsou. :o) Nutno podotknout, že
výkony mládežnických kuželkářů CB Dobřany
na finálovém turnaji povzbuzovala početná
skupina fanynek a fanoušků nejen z řad rodičů a příbuzných všech věkových kategorií
(nestor kuželkářského sportu Josef Fišer st.
i nejmladší fanynka Stela Sýkorová – 1 rok).
Touto cestou bych chtěl PODĚKOVAT reprezentujícím žákům, rodičům, trenérkám
(Kamile se Zdeničkou), fanouškům, městu
Dobřany za podporu v účasti na závěrečném
finálovém turnaji, firmě ČETES, která podporuje mládež CB Dobřany. Dále mládežníky
podpořily v cestě za poháry v Olomouci firmy
Restaurace Cinema Bowling, PROFIKAS – Jiří
Bouzek, MMP střechy - Aleš Málek, Dobřanská
zmrzlina, M. A. T. Group. Poděkování rovněž
patří Indiánům HC Škoda Plzeň (Martinu Strakovi) za pozvání mladých kuželkářů na zápas
hokejistů v boji o postup v play - off.
Dalibor Blecha

Sport

Běh Martinskou stěnou opět i pro nejmenší

Po zhruba roční pauze, kdy se konečně epidohysterie okolo dětí zdá být uklidněná, se na
cestách lesoparku Martinská stěna prohnali opět prckové na trati 300 m a jejich starší
kamarádi, kteří poměřili síly na vzdálenosti
660 m. Nechyběli tradičně ani dospělí, z nichž
někteří doprovázeli své potomky. Počasí se
povedlo, takže rodinný výlet se vším všudy.
Zpět tedy k samotnému závodu. Termín
pořádání padl na předposlední březnovou
neděli. Ráno byla rychle vyznačena trať pod
místy hrozivě napůl cesty padlými větvemi.
Toť následek nedávných větrů. Následně
bylo nachystáno občerstvení pro pokořitele
zdejších kopců a během pár minut se začaly
trousit první skupinky sportovců. Přišel se
podívat i legendární maratonec Tonda Hornák. Letos neběžel, ale musíme ho povzbudit
do prvních cyklistických kilometrů, do kterých se jistě vrhne po velice úspěšné běžecké
kariéře.

Když se prostor u pergoly zaplnil, byl čas
odběhnout dětské závody. Mezi nejmenšími
profrčel cílovou čárou ve vzdálenosti 300 m
Martin Locker v čase 1:07 sec, následovala
Eliška Hodrová, ta svým dechem sfoukla stopky v čase 1:17 sec a jako třetí Ester Vostřelová.
Tam se čas zastavil v 1:30 sec. Po chvilce už
dobíhaly starší děti. Tady si stupně rozebrali
svěřenci klubu A. K. Škoda Plzeň. Ti už polykali delší trať - 660 m. Nejrychleji ji uběhl
Dobřaňák Vojtěch Musil v čase 2:34, následovala jeho sestra Nikol Musilová, zde se stopky
pochlubily časem 2:42 a do třetice Lukáš Bílý,
který uzavřel stupně vítezů časem 2:47. Nejrychlejší děti obdržely ceny a fotografové si je
zvěčnili na stupních vítězů.
Čas kvapil a byla tu jedenáctá hodina, která
zvala na start nejstarší kategorie. Zhruba dvacítka mužů a šest žen se shromáždilo na startu. Hlukem davu jen zaznělo 3 - 2 - 1 a start.
Skupina se dala do pohybu, aby po chvíli uká-

zala svá záda v nedaleké zatáčce pod startem.
Po čase se pole běžců rozdělilo na hloučky
v čele s těmi nejrychlejšími. Ti si od začátku
opravdu nedávali nic zadarmo. Zdejší prudké výběhy všechny startující naporcovali na
maximálně trojice. Takto se postupně vbíhalo
i do druhého kola. Posledním kolem prosvištěl
v rekordním čase Petr Minařík. Čas posunul o
čtyři sekundy zpět na 27:50, na záda dýchající
David Lukáš stopnul čas ve 27:59 a třetí doběhl domácí Lukáš Vohradský v čase 29:13. Mezi
dobíhajícími nesmíme opomenout ženy, jež si
pořadí rozdělily takto: první Michaela Dolejšová v čase 36:07, dále Alysha van Neck, ta si
vysloužila čas 36:38 a trojici uzavřela domácí
Radka Musilová. Její hodinky cvakly v 38:41.
Obrovská gratulace a poděkování všem,
kteří se utkali na trati, a těm, co pomohli s pořádáním akce Běhu Martinskou stěnou. Těšíme se na říjen při dalším setkání u pergoly.
Petr Spálenka

Je ti víc než 13 let, baví tě pohyb venku
a jsi sportovně založený? Přijď se podívat
na náš středeční nebo nedělní trénink na
stadion. Více informací na FB Fire sport
team Dobřany na tel. čísle 721 223 537,
Martin Provazník.

(red) V sobotu 19. března proběhlo jarní shromáždění představitelů sborů dobrovolných
hasičů okresu Plzeň-jih v Jarově, kde byla
závodníkům v požárním sportu předána ocenění za Český pohár 2021. Ocenění z rukou
starosty Okresního sdružení hasičů Plzeň – jih
SH ČMS Vladimíra Vozky a vedoucí Odborné
rady mládeže Ivany Zuberové převzal Tadeáš
Voříšek (SDH Letkov), Anna Umnerová (SDH
Dobřany) a Ondřej Šiška (SDH Dobřany). Své
ocenění si dodatečně převzala i Nikola Rašková (SDH Nepomuk).

www.dobrany.cz
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Jarní část aneb Šneci v plné palbě
Realizační tým pro extraligu mužů: V. Šlehofer st., P. Kánský, D. Malý a D. Kovářík st.
A tým Dobřan má za sebou již několik extraligových
duelů. Bohužel úvod nám
nevyšel dle představ. Opět
nás postihla vlna nemocí,
především z kategorie infekčních, kterou jsme
si v kabině logicky předávali. V oslabených sestavách hráli kluci na maximum. Nepovedlo se
bodovat s Kladnem a s Karvinou, vyhráli jsme
v Praze na Kovu. Výhra z Prahy nebyla opět
v okleštěné sestavě potvrzena doma v Pebal aréně s dalším pražským celkem, Hostivaří. Zvládli
jsme ale doma Ústí nad Labem, načež jsme prohráli v Praze s několikanásobným mistrem ČR,
Kertem. Čeká nás boj až do konce zkl. části, pak
se týmy oddělí do bojů o titul či o záchranu. My
musíme a budeme pracovat dál, nicméně přání
a veliké budiž, ať už se nám konečně přestanou
A tým po zápase s Ústím nad Labem
vyhýbat zranění a nemoci. Pak se pokusíme
Zleva stojí: D. Braun, A. Bárta, J. Voves, V. Šlehofer ml., J. Ráb, P. Görges, M. Malecha, J. Matoušek,
mančaft v extralize konsolidovat a znovu začít
P. Kánský a D. Kovářík st.
standardně fungovat jako mladý, perspektivní,
Pod nimi zleva: V. Šlehofer, D. Kovářík ml., D. Michálek, J. Kovářík, P. Šilhán
odhodlaný, zdravý a v neposlední řadě ambiciV pokleku gólmani: O. Jásek a J. Polanský a dále M. Neumaier, J. Štěpánek, J. Stránský a T. Truchlý
ózní klub z jihu Plzeňska.
Mužská záloha se o soutěž níž, v 1. lize, dočkala první výhry, když zvítězila na půdě Prachatic 5:3.  Nutno dodat, že ještě před pár lety hrával 1. ligu náš A tým a v Prachaticích nikdy nevyhrál,
ba dokonce ani nebodoval. B tým, neboli dobřanská Benfika, je záložní tým A týmu, kterému tzv. podléhá. Hrají v něm kluci, kteří nedostávají velký
prostor v extralize, dále kluci po zranění či nemoci a také starší matadoři. Ano, i tomuto mančaftu chodí pomáhat ortodoxní hráči A týmu. Je to
naprosto standardní postup v rámci klubové koncepce, který mj. využívají i jiné kluby. Přesto nejsou výsledky stěžejní. Prioritním úkolem je mladé
kluky postupně zapracovat i do těžších zápasových úkolů a samozřejmě herně posouvat.
Hlavní sportovní manažer: Daniel Malý
Realizační tým pro žákovské kategorie: P. Úbl, P. Kleisner, M. Chamola, K. Pezl, J. Raizer, J. Kalabza, M. Vavrík a V. Šlehofer st.

Také žákovské kategorie rozehrály své soutěže. Starší Šneci republikovou ligu, v níž soupeří
s týmy z našeho regionu a také s týmy z jihu Čech.
To samé platí i pro naše mladší žáky. Přípravka
a minipřípravka hrává svá utkání turnajovým
způsobem jednou za 3 týdny a měří se s celky
z našeho regionu. Dvakrát v sezóně se peloton
týmů rozšíří a síly měříme i tentokrát s kluby
z jihu Čech. Soupeři Šnečků jsou České Budějovice, Písek, Jindřichův Hradec, Suchdol nad Lužnicí,
Blatná či Prachatice.
Nejmenší Šnečci trénují úterky a čtvrtky 16.30 –
17.45 mini- a 17.45–19.15 přípravka, žáci pak
pondělky, středy a pátky 16.45–18.15 hod.
V zimním období jsme využívali i víceúčelovou
tělocvičnu v neděli. Ta bude v závodním období
nahrazena zápasy.
Více info najdeš na Fcb a webových stránkách
snackdobrany.cz
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Minipřípravka TJ SD pod vedením Petra Kleisnera (stojící vpravo) a Josefa Raizera (stojící vlevo)
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Neslyšící stolní tenisté bojovali o mistrovské
tituly v Dobřanech

Rozpis mistrovských utkání
jaro 2022
I. B třída sk. B – Muži "A" (MA)
9. 4.
16:30
Kasejovice – MA
16. 4. 17:00
MA – Chanovice
23. 4. 16:00
Pačejov – MA
30. 4. 17:00
Vrhaveč – MA
7. 5.
17:30
MA – Chlumčany
14. 5. 10:15
Přeštice B – MA

III. třída sk. západ – Muži "B" (MB)
10. 4. 16:30
MB – Dolní Lukavice
24. 4. 10:00
MB – Vstiš
1. 5.
17:00
Soběkury – MB
8. 5.
17:00
MB – Dnešice
15. 5. 13:00
Merklín B – MB
Krajská soutěž dorostu sk. A –
dorost (D)
9. 4.
10:00
Mrákov – D
17. 4. 10:00
D – Město Touškov
24. 4. 10:00
Tlučná – D
1. 5.
10:00
Horšovský Týn – D
7. 5.
10:00
D – Stříbro
14. 5. 10:30
Nýřany – D
Krajská soutěž žáků – žáci (Ž)
9. 4.
15:00
Domažlice – Ž
17. 4. 14:30
Ž – Mrákov
24. 4. 14:30
Horní Bříza – Ž
1. 5.
14:30
Ž – Žákava
15. 5. 15:00
Ž – Třemošná

Okresní přebor PJ – starší přípravka
8. 4.
16:30
Radkovice – SP
15. 4. 16:30
SP – Stod
22. 4. 16:30
SP – Chotěšov
29. 4. 16:30
Vstiš – SP
6. 5.
16:30
Přeštice – SP
13. 5. 16:30
SP – Merklín

Okresní přebor PJ – mladší přípravka
8. 4.
16:30
Radkovice – MP
15. 4. 16:30
MP – Stod
22. 4. 16:30
MP – Chotěšov
29. 4. 16:30
Vstiš – MP
6. 5.
16:30
Přeštice – MP
13. 5. 16:30
MP – Dolní Lukavice

Změny utkání vyhrazeny !!!!
Aktuální informace o případných změnách
+ výsledkový servis najdete na stránkách
web: fotbaldobrany.cz
facebook: TJ DOBŘANY FOTBAL
instagram: tj_dobrany_fotbal

Předposlední březnový víkend se do Dobřan sjeli nejlepší neslyšící stolní tenisté, aby se nejprve v sobotu utkali o mistrovský titul v soutěži jednotlivců v kategorii mužů a žen a následně pak
v neděli v soutěži družstev. Patronaci nad touto vrcholnou akcí převzal SK Neslyšících Plzeň, z.s.,
který měl mezi účastníky také nejpočetnější zastoupení. V jeho barvách nastoupil i dobřanský
Jaroslav Helus, hájící v soutěžích řízených Českou asociací stolního tenisu barvy dobřanského
stolního tenisu. Zranění kolene mu sice neumožnilo zasáhnout do bojů v náročné sobotní části
mistrovství, vše si však vynahradil v nedělní soutěži družstev. Zde spolu se sobotním vítězem
v kategorii mužů Michalem Kratochvílem neponechali nic náhodě a zcela zaslouženě společně
získali titul mistrů České republiky v soutěži družstev. Všechny boje se po celý víkend odehrály ve
velmi přátelské atmosféře, přičemž pevně věříme, že jsme k důstojnému a pohodovému průběhu
celé akce přispěli i my.
Za oddíl stolního tenisu TJ Dobřany Luděk Reitšpies

Veletrh práce a vzdělávání - konečně naživo!
Stovky pracovních míst z celého Plzeňského kraje, desítky vystavovatelů a skvělý celodenní program už desátým rokem nabídne prestižní Veletrh práce a vzdělávání pod názvem Klíč
k příležitostem, který se tradičně koná v Plzni – tentokrát 12. dubna 2022 v TJ Lokomotiva
v Úslavské ulici na Slovanech. Každoročně jej navštíví 2.500 – 3.000 lidí, letos se v souvislosti
s ukrajinskými událostmi očekává ještě větší návštěvnost. Pořadatel akce, plzeňská společnost
Grafia, tradičně spolupracuje s významnými partnery na trhu práce v regionu (Úřad práce, krajská pobočka v Plzni, Pakt zaměstnanosti, HK ČR, ZČU, AIVD ČR).
Veletrh je určen všem, kdo hledají práci či brigádu – lidem bez rozdílu věku či vzdělání, těm,
kteří chtějí změnu či jsou aktuálně nespokojeni se svým místem, studentům posledních ročníků
středních škol a jejich učitelům, vysokoškolákům i lidem bez práce. Nabízeny budou také profesní, rekvalifikační a další kurzy, z nichž řadu lze získat bezplatně.
Všichni návštěvníci mají vstup ZDARMA.
Velký zájem bývá tradičně i o doprovodný program. Na návštěvníky čeká řada přednášek, poraden i aktivit pro radost.
Další info: http://praci.najdisi.cz
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Klub českých turistů / Společenská rubrika

Turisté vás zvou
Členská a výborová schůze se
koná v úterý 19. 4. 2022 od
13:00 do 15:00 hodin.
5. 4. /út/
ZA PAČEJOVSKÝMI DRAKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně,
odtud v 8:08 do Pačejova /9:01/. Z žel. st.
jdeme po silnici – modrá TZ – přejdeme hl.
silnici, odbočíme vlevo, pokračujeme po neznačené cestě lesem k Pačivskému draku – NS
Maňovice. Občerstvení ze svých zásob. Odjezd
z Maňovic busem v 14:05, z Pačejova v 14:59
do Plzně /15:47/, odtud v 16:20 do Dobřan.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

8. 4. /pá/
CHOTĚŠOV – STOD
Odjedeme busem z Dobřan čerp. st. v 7:24 do
Chotěšova, z Plzně – Bory busem v 7:15 do
Chotěšova. Sejdeme se před restaurací Pod
Klášterem a půjdeme po TZ přes Křížový vrch
do Stoda. Zpět vlakem v 13:08/14:08 do Plzně. Odtud v 14:20/14:40 do Dobřan. Délka
trasy 10 km. Vedoucí Jiří Nový.

12. 4. /út/
Z BEZDRUŽIC DO PECKOVA MLÝNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6:05 /6:19/,
z Plzně v 6:35 do Bezdružic /7:50/. Z žel. st.
jdeme po zelené TZ – NS směr Potín, pokračujeme po modré TZ Krásným údolím – Dolský
potok – Peckov. Zpět busem ze stanice Blažim
háj v 12:11 do Plzně. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

15. 4. /pá/
DOBŘANY – VODNÍ ÚJEZD – VSTIŠ –
DOBŘANY
Z důvodů nejistých spojů ve sváteční den se
uskuteční pochod kolem Dobřan. POZOR!
u kruháku v 8:30. Odjedeme vlakem z Plzně v 7:40 do Dobřan. Půjdeme kolem řeky
do Vodního Újezda, po panelce k hájovně
a do Vstiše a Dobřan. Odjezd do Plzně vlakem v 15:20/16:05/16:20, nebo busem
v 15:31/16:31. Délka trasy 10 km. Vedoucí
Jiří Nový.

19. 4. /út/
KOLEM DOBŘAN
Z důvodu konání schůze KČT ve 13:00 se
pochod uskuteční v okolí Dobřan. Dobřany –
Chlumčany – Dobřany. Sraz v 8:30 u kruháku
v Dobřanech. Odjezd z Plzně v 7:40 do Dobřan. Po procházce schůze buď v klubovně,
popř. v náhradních prostorách. Délka trasy do
10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
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22. 4. /pá/
DOBŘANY – NOVÁ VES – SULKOV
Odjedeme vlakem z Plzně HN do Dobřan
v 7:20. Sejdeme se u kruháku v 8:00. Půjdeme
přes Martiňák – Nová Ves – Líně – Sulkov. Zpět
busem v 13:37 do Plzně Bory, odtud v 14:15
do Dobřan. Délka trasy 10 km. Vedoucí Jiří
Nový.

26. 4. /út/
Z KARLŠTEJNA PŘES LOM VELKÁ AMERIKA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:05 do Berouna, odtud v 8:19 do Karlštejna /8:27/. Z žel.
stanice jdeme na hrad, dále po červené TZ
„DUB SEDMI BRATŘÍ“, odtud po žluté TZ - lom
Amerika – malá Amerika – oběd. Zpět busem

Mořina 13:37 - Nučice 14:08. Odtud v 14:16
do Berouna vlakem /14:39/. Z Berouna 14:51
do Plzně a Dobřan. Délka trasy 12 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

29. 4. /pá/
STOD – MERKLÍN
Z Dobřan čerp. st. odjedeme busem v 7:24 do
Stoda /7:41/ Z Plzně Bory busem v 7.15 do
Stoda. Sejdeme se na náměstí a půjdeme po
TZ ze Stoda do Merklína. Zpět busem v 14:00
do Dobřan a Plzně. Délka trasy 11 km. Vedoucí
Jiří Nový.
Případné změny najdete ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.

Blahopřání

Vzpomínka

Dne 21. března 2022 oslavila
90. narozeniny

Dne 2. dubna 2022 si připomínáme
nedožité 90. narozeniny

paní Blanka Ulrichová.

pana Františka Veselého
ze Šlovic.

Hodně zdraví přejí synové Víťa, Míra
a Jirka s rodinami a rodina Hadačova.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka s rodinou

Vzpomínka

Vzpomínka

Kdo v srdci žije, neumírá,
jen vzpomínky a bolest zůstávají.
Dne 4. dubna 2022 uplynou 3 roky,
co nás náhle opustil náš milovaný

Dne 24. 4. 2022 uplyne 1 rok,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička a manželka,

Pepa Solfronk.
Byl jsi pro nás člověk s velkým srdcem,
pokorou a láskou, kterou jsi dával lidem
kolem sebe. Za tichou vzpomínku všem
děkuje rodina Solfronkova.

paní Libuše Škardová.

S láskou vzpomínají manžel Vladimír
a děti s rodinami.

Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 3. 4. 2022
uplynul 1 rok od úmrtí

Dne 16. 4. 2022 uplyne 10 let,
co nás navždy opustil

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

pana Jana Friedberga.

pan Petr Špís.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Za vzpomínku děkuje manželka
a synové s rodinami.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 27. března 2022 uplynulo
20 smutných let, co nás navždy opustila
naše drahá maminka, babička a prababička,

Dne 10. 5. 2022 to bude rok, co nás nečekaně
opustila dcera, maminka, babička a sestra,

paní Marta Valentová.

paní Irena Bäumlová.

S láskou a úctou stále vzpomínají děti Šárka,
Radek a Michal, vnoučata a pravnoučata.

V srdcích jsi s námi pořád.
Maminka Zdeňka s rodinou, dcera Edita
s rodinou a bratr Vlastimil se syny
Dominik a Matěj.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 19. 3. 2022 uplynul rok,
kdy nás navždy opustil

Dne 7. 3. 2022 uplynuly 3 smutné
a bolestivé roky, co nás navždy opustil
dlouholetý zahrádkář a vášnivý rybář,

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady,
informace a pomoc všem, kteří se na ni
obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli
neznalostí svých práv a povinností,
neznalostí dostupných služeb nebo
neschopností vyjádřit své potřeby či hájit
své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně
upozorňují příslušné státní a místní
orgány na nedostatky legislativy a na
neřešené problémy občanů ve snaze
ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
 bydlení  finanční problematika  rodina
a mezilidské vztahy  sociální a zdravotní
pojištění  systém sociálních dávek
a pomoci  správní řízení (jednání s úřady)
 občanskoprávní vztahy  majetkoprávní
vztahy  ochrana spotřebitele
 pracovně–právní vztahy

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

OPRAVNA OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
DUBEN A KVĚTEN 2022

pan Jaroslav Němeček.

pan Josef Novotný.

S láskou vzpomíná jeho rodina.

S láskou vzpomíná manželka Jarmila,
syn Jaroslav, dcera Dana s rodinami,
bratři Jiří a Josef s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi. Děkujeme za tichou vzpomínku.

po 4. 4.
pá 8. 4.
po 11. 4.
čt 14. 4.
út 19. 4.
st 27. 4.

14–17
14–17
14–17
14–17
14–17
14–17

út 3. 5.
pá 13. 5.
st 18. 5.
st 25. 5.
po 30. 5.

14–17
14–17
14–17
14–17
14–17

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

www.dobrany.cz
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Chotěšov – Losina 4
Kontakt: 606 158 254

HLEDÁ ŘIDIČE
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: +420 606 726 842

Hospůdka s letní terasou

•
•
•
•
•
•
•

Finská sauna
Squash
Wallyball
Nohejbal
Beachvolejbal
Tenis
Volejbal

Řádková inzerce

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

Ranní směny
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: + 420 606 726 842


ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online
(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net


Zahradní práce: kácení stromů, sekání živých plotů, údržba
zahrad. Tel.: 602 885 277, e-mail: zahrady.js@seznam.cz


Nabízíme nebytový prostor v centru Dobřan k dlouhodobému
pronájmu, volné od 1. 6. 2022. Tel.: 603 441 628

SLEVA

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně
Instalace zdarma!
Rychlost až 1000 Mb/s
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50%

Chcete využít
příležitosti být u startu
nového projektu?
V logistickém centrum
v Dobřanech rozšiřujeme
tým a přijmeme nové
posily na pozici skladník/
skladnice.

Co Vám nabízíme?

nakládce či vykládce a kontrola zboží.
Pokud máte praxi v oboru, uvítáme
– stálou práci ve dvousměnném provozu
vaše zkušenosti. Pokud jste v logistice
na hlavní pracovní poměr
– příjemné a bezpečné pracovní prostředí nováčkem, rádi vás zaučíme. Stačí, že
máte chuť u nás pracovat, jste spolehlivý,
v nových prostorách
bezúhonný a umíte s kolegy táhnout
– možnost získat/obnovit si průkaz VZV
za jeden provaz.
– 5 týdnů dovolené
– čtvrtletní/roční prémie
– příspěvek na stravování 75 Kč za den
Odpovězte na inzerát
– příspěvek na penzijní nebo životní
https://schenker.jobs.cz,
připojištění
případně kontaktujte
– příspěvek na dopravu 1 000 Kč
irena.jungmanova@dbschenker.com
– příspěvek na očistu oděvů 1 500 Kč
733 598 725
– nástup možný ihned nebo dle domluvy
Čeká vás práce s moderní technikou,
pickování, balení zboží, spolupráce při

inzerce_Dobrany-A4p.indd 1

Těšíme se
na vaši odezvu!

15.03.2022 14:56:11
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Jsme strojírenská firma v Dobřanech a v současné době
hledáme vhodné kandidáty na pozice:

• CNC obráběč
• Skladník
• Kontrolor kvality
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

Příjemné pracovní prostředí v menším kolektivu
5 týdnů dovolené
Příspěvek na stravné
Náborový příspěvek 10.000 Kč
Příspěvek za doporučení nového zaměstnance 5.000 Kč
Kávu zdarma

Kontakt:
Průmyslová 991, Dobřany 334 41
vachlova@ensinger.cz
tel. 371 151 256, mobil: 739 352 916
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
JEŽEK SONIC 2
2. 4. v 17:00
USA / komedie / 122 min / přístupný / dabing /
režie: Jeff Fowler
Modrý superrychlý ježek Sonic se vrací do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale
také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
Vstupné: 130 Kč

USA / rodinný, fantasy / 143 min / přístupný /
dabing / režie: David Yates
Profesor Albus Brumbál ví, že mocný kouzelník Gellert Grindelwald chce převzít moc nad kouzelnickým
světem. Protože není schopen ho zastavit sám, pověří Mloka Scamandera, aby vedl neohrožený tým.
Vstupné: 130 Kč

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

USA / rodinný, fantasy / 143 min / přístupný /
dabing / režie: David Yates
Vstupné: 130 Kč

ZLOUNI
17. 4. v 15:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /
režie: Pierre Perifel
Vstupné: 130 Kč

9. 4. ve 20:00

MORBIUS
2. 4. ve 20:00
USA / akční, dobrodružný / 105 min / 12+ / dabing /
režie: Daniel Espinosa
Doktor Morbius trpí vzácnou a smrtelnou krevní chorobou. S úmyslem zachránit druhé, kterým hrozí stejný osud, se Michael rozhodne k zoufale riskantnímu
činu.
Vstupné: 130 Kč

ČR, Slovensko / komedie / 95 min / 12+ /
režie: Zuzana Marianková
Vstupné: 140 Kč

JEŽEK SONIC 2
USA / komedie / 122 min / přístupný / dabing /
režie: Jeff Fowler
Vstupné: 130 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

Německo, VB / animovaný / 103 min / přístupný /
dabing / režie: Holger Tappe
Čarodějnice Baba Jaga a komorník Renfield jsou uneseni ze své svatby. Wishbonovi mají jedinou možnost, jak zkusit své přátele zachránit. Musí se znovu
proměnit v Příšerákovi.
Vstupné: 120 Kč

10. 4. v 18:00

3. 4. v 18:00
ČR, Slovensko / komedie / 95 min / 12+ /
režie: Zuzana Marianková
Hořkosladká komedie o tom, že i ti, které dobře známe, pro nás můžou být naprostými cizinci. Stačí,
když se během jednoho večera jen tak pro zábavu
rozhodnou sdílet všechny zprávy a hovory ze svých
mobilů.
Vstupné: 140 Kč

BELFAST
7. 4. ve 20:00
USA, Velká Británie / drama / 98 min / 12+ / titulky /
režie: Kenneth Branagh
Slavný herec, režisér a scenárista Kenneth Branagh
natočil film o svém dětství. Příběh humorný a laskavý, zároveň ale drsný a trochu krutý. Místem jeho
dětských her byl totiž severoirský Belfast.
Vstupné: 120 Kč

ČR / komedie / 105 min / 15+ / režie: Martin Kopp,
Jakub Štáfek
Vstupné: 140 Kč

10. 4. v 15:00

PŘÍŠERÁKOVI 2
3. 4. v 15:00

ZNÁMÍ NEZNÁMÍ

VYŠEHRAD: FYLM
17. 4. v 18:00

USA / rodinný, fantasy / 143 min / přístupný /
dabing / režie: David Yates
Vstupné: 130 Kč

NEJHORŠÍ ČLOVĚK NA SVĚTĚ
14. 4. ve 20:00
Norsko / komedie, drama / 121 min / 12+ / titulky /
režie: Joachim Trier
Julie stále hledá své místo ve světě a experimentuje,
zatímco její starší přítel Aksel by se rád usadil a začal
novou životní etapu. Věci se zkomplikují na večírku,
kde Julie potká mladého okouzlujícího Eivinda...
Vstupné: 100 Kč

DRIVE MY CAR
21. 4. ve 20:00
Japonsko / drama / 179 min / 12+ / titulky /
režie: Rjúsuke Hamaguči
Júsuke Kafuku je slavný herec a režisér, který se vyžívá v řízení svého Saabu 900. Během angažmá na
festivalu v Hirošimě musí tuto radost nedobrovolně
přenechat mladé málomluvné řidičce Misaki.
Vstupné: 100 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
22. 4. ve 20:00
ČR / komedie / 95 min / přístupný / režie: Rudolf Havlík
Volné pokračování úspěšné komedie Po čem muži
touží. Humorný pohled na střet mužského a ženského světa a hledání jejich vzájemného porozumění,
které může jednoho i druhého dovádět k šílenství.
Vstupné: 140 Kč

ZLOUNI
23. 4. v 17:00

VYŠEHRAD: FYLM
15. 4. ve 20:00
ČR / komedie / 105 min / 15+ / režie: Martin Kopp,
Jakub Štáfek
Po úspěšném onlinovém seriálu přichází postava
Laviho v celovečerním filmu. Lavi je pořád stejný, jen
mu život přináší nová dobrodružství a mnohá překvapení, která z něj dělají ještě dospělejšího Laviho.
Vstupné: 140 Kč

USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /
režie: Pierre Perifel
Vstupné: 130 Kč

VYŠEHRAD: FYLM
23. 4. ve 20:00
ČR / komedie / 105 min / 15+ / režie: Martin Kopp,
Jakub Štáfek
Vstupné: 140 Kč

ZLOUNI
16. 4. v 17:00

MIMI & LÍZA – ZAHRADA
24. 4. v 15:00

USA / akční, dobrodružný / 105 min / 12+ / dabing /
režie: Daniel Espinosa
Vstupné: 130 Kč

USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing /
režie: Pierre Perifel
Dělat dobré skutky může být děsná dřina. Zvlášť
když vás má celý svět za padouchy. Animovaná komedie Zlouni dokazuje, že i v na první pohled nebezpečném tvorovi se může skrývat dobré srdce.
Vstupné: 130 Kč

ČR, Slovensko / animovaný / 56 min + 12,5 min
předfilm / přístupný / režie: Ivana Šebestová, Katarína
Kerekesová
Nevidomá Mimi a Líza jsou kamarádky. Učí nás i děti
vidět přírodu i věci, které nás obklopují trochu jinak.
Vstupné: 110 Kč

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
BRUMBÁLOVA TAJEMSTVÍ

9. 4. v 17:00

16. 4. ve 20:00

MORBIUS
8. 4. ve 20:00

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ 2
24. 4. v 18:00
ČR / komedie / 95 min / přístupný / režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 140 Kč

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO (Třída 1. máje 1300)
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekční nemoci
tel.: 723 079 072
nemocní

prevence, očkování

pondělí
7:30–10:00 13:00–14:30
úterý
13:00–15:00 15:00–18:00
středa
7:30–10:00 10:00–14:30
čtvrtek
7:30–10:00 10:00–12:00
pátek
7:30–10:00 10:00–13:00
Možnost objednání na preventivní prohlídku či
očkování ve středu a čtvrtek od 10 hodin.

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Veterinární ordinace

Interní ambulance

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

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch

tel.: 730 778 658
po, st, čt
8:00–15:00
úterý
8:00–18:00
pátek
7:00–11:00

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

MUDr. Regina Janů

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

Odběry krve

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

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Dagmar Strejcová

MUDr. Petr Bureš

7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Lékárna Devětsil

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

Oční optika

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
út, st, pá
7:30–13:00
tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Kožní ordinace

náběry
ordinace

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33, Dobřany
tel.: 377 972 754, 732 114 040

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

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

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

Centrum domácí zdravotní péče
Mgr. Jaroslava Kaderová

tel.: 603 430 987, 377 973 096
e-mail: kaderova@volny.cz, www.kaderova.cz

Sběrný dvůr

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

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

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

Městské kulturní středisko Dobřany

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

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

Sokolovská 1011, tel.: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
		
pro objednané
pondělí–pátek
9:00–12:30 13:00–16:00
úterý
7:00–16:00 16:00–18:00
čtvrtek
7:00–14:00 14:00–16:00
Česká pošta
pátek
7:00–12:00
Náměstí T.G.M. 2
po, st
10:00–12:00 13:00 – 18:00
Chlumčany, tel.: 377 973 124
út, čt, pá
8:00–12:00 13:00 – 16:00
pondělí, středa 7:00–12:00
so
8:00–12:00
Preferujeme předem telefonické objednání.

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

Horké linky

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