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Přírodovědné soutěže Zlatý list, která formou stezky se stanovišti prověřuje znalosti žáků čtvrtých až devátých tříd z různých přírodovědných oborů 
a jejíž základní kolo se konalo v polovině dubna, se zúčastnila více než stovka žáků ZŠ Dobřany.

Aktuálně ze soutěže na rekonstrukci 
stadionu pod nádražím

Vzhledem k neúspěchu v prvním kole dotace se operativně prodloužily termíny pro výstav-
bu této priority z názorového průzkumu Programu rozvoje města. Jednička ze „seznamu přání“ 
by tak měla být dokončená do 15. 8. 2018, přičemž stavby spojené bezprostředně s halou do 
30. 4. 2018. Z iniciativy opozice se bude na zastupitelstvu 24. 5. řešit, zda nepřijmout rozpočtové 
opatření, které by stavbu odsunulo ještě dál. Zatím platí rozpočet, při jehož projednávání jsem na 
přímý dotaz uvedl, že v případě neobdržení dotace se bude v roce 2017 realizovat pouze zázemí 
pro hokejbal. Zbytek areálu by se tak projednával v rozpočtu na rok 2018. Podmínky soutěže jsou 
připravené tak, aby se dalo reagovat na možnost, že by nebyla vůle prostředky na lehkoatletickou 
část poskytnout. Máme otevřené obálky a běží námitkové lhůty. 

Martin Sobotka, starosta



Zprávy z radnice

Na podnět opozičních zastupitelů byla na 
jaře loňského roku objednána zpráva o stavu 
hospodaření na lesních pozemcích ve vlastnic-
tví města. Mou osobu jako zpracovatele zprá-
vy doporučil předseda kontrolního výboru 
Josef Šefl. Schůzky, na které proběhlo zadání, 
se kromě něj zúčastnil i předseda finančního 
výboru, dále starosta a místostarostka, které 
kompetenčně tato oblast náleží. Město předlo-
žilo ke kontrole a posouzení dostatečné množ-
ství podkladů, které souvisí s hospodařením 
na lesním majetku města. Pro získání úplného 
obrazu o stavu lesa bylo nezbytné provést ven-
kovní šetření. Některých terénních pochůzek 
se zúčastnili lesní i odborný lesní hospodář. 

Ze získaných informací, které jsou rozebrá-
ny v analytické části dokumentu, vzešlo něko-
lik doporučení:

1. Oblast organizace a správy majetku
Město Dobřany má nadstandardně zpra-

cován systém zadávání samovýrob, povole-
nek k vjezdu do lesa, regulovaného pohybu 
dodavatelů služeb a odvozu dřeva na lesním 
majetku. Veřejně jsou přístupné na webových 
stránkách města údaje o činnostech, které 
se v městských lesích každý týden provádí, 
včetně samovýrob. Tato opatření spolu s po-
řízením fotopastí by měla zamezit i drobným 
krádežím dřeva.

Při zvážení všech okolností by bylo pro 
město Dobřany optimálním řešením mít za-
městnaného pro správu svého lesního majet-
ku 1 pracovníka THP, který by současně vyko-
nával funkci odborného lesního hospodáře. 
Funkční kontrolu jeho činnosti v roce zajistit 
cca 3 až 4 kontrolními dny za účasti externích 
odborníků. 

2. Vedení lesní hospodářské evidence
Pro vedení lesní hospodářské evidence do-

poručuji pořídit přiměřený software, který při 
správném využití svou provázaností na data 
lesního hospodářského plánu zefektivní vý-
kaznictví, zamezí různým evidenčním chybám 
a dodá pružně údaje do statistických výkazů. 
Současně může být dobrým nástrojem na hlí-
dání zajištěnosti mladých lesních porostů. 

3. Obnova lesa, péče o kultury a jejich za-
jištěnost 

Plocha 1. a 2. věkového stupně (deseti- 
a dvacetileté porosty) je na lesním majet-
ku města v mezích normální plochy (tj. cca 
54 ha), což v porovnání s většinou obdobných 
majetků je pozitivní 

V analytické části zprávy je poměrně po-
drobně rozebrána problematika 1. věkového 
stupně. Protože při schvalování LHP nebylo 
zažádáno o tzv. „prodloužení doby zajištění 
porostů“, je nutné si tuto problematiku u stát-
ní správy lesů dát do souladu s lesním záko-
nem. Jako první krok je nutno vypracovat na 
základě kontroly v terénu seznam porostních 
skupin, které v nejbližších letech nesplní pa-
rametry zajištěné kultury. Důsledně je třeba 
dodržovat a kontrolovat základní kroky při 
ochraně kultur před škodami zvěří (nátě-
ry proti okusu, funkční oplocenky) a před 
tlakem buřeně (ožínání apod.). Podle údajů 
v lesní hospodářské evidenci je nutné každý 
rok vyhodnotit zajištěnost kultur a z výsledků 
vyvodit patřičná opatření. Současně by bylo 
vhodné vést grafickou evidenci oplocenek.

Dle statistických výkazů byly škody zvěří 
vyčísleny za období 2005 až 2016 pouze jed-
nou – v roce 2008 ve výši 10 000 Kč. Pokud 
nebudou mít myslivci představu o výši škod 
působených zvěří, těžko budou věřit, že vů-
bec nějaké vznikají. Stanovit výši škod způ-
sobených zvěří není jednoduché a obvykle je 
nutné si na pomoc přizvat soudního znalce. 
Pro představu, v jakých částkách se škody po-
hybují a jaké vícenáklady tím vlastníkovi lesa 
vznikají, tyto škody doporučuji v některém 
(provozně „klidnějším“) roce spočítat. 

4. Prořezávky a probírky do 40 let
Lesní hospodář si musí ujasnit, které po-

rosty jsou obsaženy v závazném ustanovení 
„Minimální plošný rozsah výchovných zása-
hů do 40 let“. Jejich seznam je v textové čás-
ti Lesního hospodářského plánu (dále LHP) 
a porosty musí být i správně uváděny ve stati-
stických výkazech. V praxi se osvědčuje v prv-
ních letech platnosti nového LHP dělat o cca 
10 % vyšší úkol než je 1/10, protože v přípa-
dě např. kalamit se obtížně shánějí kapacity 
a v závěru decennia může být se splněním 
závazného ustanovení problém – např. v roce 
2013 a 2014, tedy v posledních 2 letech plat-
nosti LHP bylo vykázáno cca 70 ha prořezávek 
a probírek naléhavosti 1, což je téměř 50 % 
decenálního úkolu. Otázkou je, zda byly tyto 
zásahy skutečně v lese provedeny, nebo jen 
z důvodu končícího LHP vykázány. 

5. Těžba dřeva a ceny dřeva
Současně praktikovaný systém provedené 

těžby, výroby sortimentů a prodeje celého „ba-
líku sortimentů“ formou oslovení většího po-
čtu odběratelů se žádostí o předložení nabíd-
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Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřan-

ských listů,
je květen, máj...lásky čas, ale také začátek 

„venkovního“ kulturního života. Snad už je 
zima na ústupu a sněžení v posledních dnech 
dubna bylo jen pověstné vymetání zbytků 
bílé nadílky. 

Květen bude bohatý na akce a následující 
červen nezůstane v tomto ohledu moc po-
zadu. Vítání ptačího zpěvu, fourcross na Šlo-
vickém vrchu, Dobřanské májové slavnosti 
a unikátní akce ZUŠopen, kterou zakončí 
pokus o zápis do České knihy rekordů - to je 
jen stručný výčet. Podrobnosti k těmto i řadě 
dalších akcí najdete na následujících stra-
nách. Přeji příjemné počtení.

Ještě o jednu informaci bych se chtěla na 
tomto místě s předstihem s vámi podělit. A to 
o změně, která se dotkne pouťového víken-
du. V souvislosti s přípravou rekonstrukce 
sportovního areálu pod nádražím dochází 
ke změně místa pro pouťové atrakce, stán-
ky a místa výstavy Dobřanské pohledy. Vše 
se přesouvá více do středu města! Výstava 
do kostela sv. Víta, pouťové stánky do Škol-
ní a Mánesovy ulice a atrakce samotné na 
louku na konci Školní ulice (na „žabák“ před 
skautskou klubovnou). Sobotní Svatovítské 
slavnosti zůstávají beze změny a pozvánku 
na ně najdete na str. 13.  

 Jaroslava Umnerová

Dostavba sportovního 
areálu u vodárny se blíží

Poprvé v průběhu celé rekonstrukce se daří 
zhotoviteli dodržovat harmonogram prací 
a vypadá to, že skutečně předá areál do užívá-
ní v termínu 15. června.

Jak se hospodaří v městských lesích – 
zpráva soudního znalce
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Parkoviště u „špalíčku“ 
jen na 2,5 hodiny?

(sob) Z iniciativy vedoucího technických 
služeb Michala Pokorného hledá město způ-
sob, jak zajistit parkování zaměstnanců úřadu 
a školy mimo prostor náměstí. Nabízí se tak 
i možnost, že parkoviště v části plochy náměs-
tí změní režim a bude sloužit motoristům, kte-
ří si potřebují vyřídit své záležitosti, v klidu si 
nakoupit nebo poobědvat.

ky se osvědčil – dokladují to i průměrné ceny, 
které dosáhly v roce 2015 historicky nejniž-
šího rozdílu vůči průměrné ceně dřeva v ČR. 
Systém je třeba oživovat oslovením i vzdále-
nějších odběratelů v případě prodeje většího 
objemu dřeva využitím obchodní činnosti 
Sdružení vlastníků obecních lesů, popř. hledat 
inspiraci u dalších větších vlastníků lesů.

6. Myslivost
Zvěř je součástí naší kulturní krajiny, ale 

je také jedním z nejvýznamnějších škůdců 
na lesních kulturách. Současně je myslivost 
významnou zájmovou činností, která jako 
jediná může regulovat zvěř v krajině. Lesy 
města jsou součástí honebního společenstva, 
které honitbu pronajímá mysliveckému spol-
ku. Pokud má honitba v normovaných stavech 
mufloní zvěř, jde o anomálii, kterou může ře-
šit honební společenstvo s příslušnou státní 
správou myslivosti. V sobotu 4. a 11. března 
2017 probíhá celostátní sčítání zvěře, které je 
podkladem pro stanovení plánu lovu na lovec-
kou sezónu 2017–2018. K výsledkům sčítání 
se musí vyjádřit (nebo jen prostě odsouhlasit 
a podepsat) honební společenstvo (starosta). 
V tomto okamžiku může začít jednání o tom, 
jak bude vypadat plán lovu, který se po odsou-
hlasení honebním společenstvem má předlo-
žit státní správě myslivosti do konce dubna 
2017. Při těchto projednáváních lze hledat 
s myslivci společnou řeč o tom, jak omezit 
škody způsobené zvěří, popř. jak škody způso-
bené zvěří „uhradit“ (odpracovat v lese), např. 
prohlídkou funkčnosti oplocenek při výkonu 
práva myslivosti. Jak bylo uvedeno v analytic-
ké části (kapitola 2.3.) - škody zvěří byly vy-
čísleny za období 2005 až 2016 pouze jednou 
– v roce 2008 ve výši 10 000 Kč. Vyčíslit škody 
způsobené zvěří je pracné, ale doporučoval 
bych je po dlouhé době opět spočítat včetně 
vícenákladů, které tím vlastníkovi lesa vzni-
kají, aby měli myslivci představu o reálné výši 
škod. Tyto škody se velkou měrou podílí na 
problému „nezajištěnosti kultur“, např. pou-
ze vícenáklady na prodloužení doby zajištění 
o 1 rok činí u smrku 8 000 Kč/ha u borovice 
12 000 Kč/ha (viz vyhláška 441/2013Sb., pří-
loha č. 31 – náklady na zajištění kultury). Vý-
stavba a opravy oplocenek jsou také nákladné 
formy ochrany. Z provozního hlediska by bylo 
prospěšné, kdyby město mělo možnost výko-
nu práva myslivosti na svém lesním majetku.

7. Certifikace lesů
Výhledově, po dořešení problému zajiště-

ných kultur, by se město mělo přihlásit do sys-
tému tzv. plošné certifikace lesů PEFC. Nově 
přihlášeným členům bude proveden audit a na 
základě jeho výsledků (kladných) pak bude no-

Malá Strana nově s okny

(sob) Firma CZSH již dodala snímky toho, 
jak bude vypadat 26 domků po zohlednění 
připomínek budoucích zákazníků. Nově ne-
jsou stěny domů zároveň obrubou komuni-
kace a vznikne prostor pro zeleň. Rozšíření 
ulice také umožnilo zakomponovat do čela 
budov okna.
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vému členu vydáno osvědčení a právo používat 
logo PEFC (možno používat na fakturách atd.).

Závěrečné hodnocení
Lesní majetek města Dobřany má, díky své 

druhové skladbě, ve které převažuje borovice, 
dobrou perspektivu. V případě, že se budou 
opakovat horká a suchá léta, bude mít nižší po-
díl nahodilé těžby než lesní majetky, kde pře-
važuje smrk. Lesní hospodář již 3. decennium 
tvoří 1. věkový stupeň v normální ploše, což je 
u tohoto druhu vlastnictví spíše výjimka. Vlast-
ník lesa tím ale dociluje toho, že do budoucna 
zajišťuje svým následovníkům vyrovnaný vý-
nos z lesa (normální plocha věkového stupně 
1 až 10 je cca 50 ha – viz graf v kapitole 1.2.).

Řízení odborných pracovníků a organizace 
práce probíhá v týdenních cyklech a harmono-
gram činností je veřejně přístupný na webo-
vých stránkách města. Prodej dřeva probíhá 
formou aukcí a dosahované průměrné ceny 
v poměru k celostátnímu průměru jsou histo-
ricky nejvyšší. V případě, že se vyřeší vedení 
lesní hospodářské evidence pomocí speciál-
ního SW, výrazně se tato evidence zjednoduší 
a zpřesní. Je nutné dořešit uložení agendy sou-
visející s administrativou lesnických činností, 
provést inventarizaci nezajištěných kultur, 
grafickou evidenci oplocenek a požádat stát-
ní správu lesů o prodloužení doby zajištění. 
V oplocenkách je nutno pěstovat cenné dře-
viny (JD, DB, BK). S nájemcem společenstevní 
honitby, státní správou myslivosti a vlastníky 
sousedních honiteb je nutné jednat o možnos-
tech snížení stavů spárkaté zvěře.

Plné znění si můžete přečíst na oficiálních 
webových stránkách města Dobřany v sekci 
„lesy“.

Ing. Jiří Heyda
zpracovatel Zprávy o stavu hospodaření 

na lesním majetku města Dobřany
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Dostáváme se do kapitoly, která je zcela výji-
mečná. Obsahuje totiž všechny nejžádanější 
investice z PRM 2014. Jak si možná pamatu-
jete, v původní PRM si lidé nejvíce přáli čty-
ři investice: velkoprodejnu, koupaliště, kino 
a rekonstrukci náměstí. Tedy služby, sport, 
kulturu a úpravu nejdůležitějšího veřejného 
prostranství.
V aktualizované verzi jde o čtyři investice, 
které jsou všechny obsahem kapitoly „život ve 
městě“. První dvě jsou čistě sportovní, zbytek 
je kombinace sportu a dopravy. Jde konkrétně 
o fotbalový stadion, atletický stadion (spojený 
s halou a hokejbalem), o mezinárodní cyklo-
stezku a naposledy o síť stezek pro příměst-
skou rekreaci.
Oba stadiony byly jedinými velkými projekty, 
které zůstaly rozpracované z minulého vo-
lebního období, a bylo je možné provést bez 
ohledu na majetkové vztahy. K mezinárodní 
cyklostezce je sice také projekt, ale chybí dr-
tivá většina pozemků, bez nichž stavět nelze. 
Tempo výkupu bylo takové, že bychom je zís-
kali za 30 let a za cenu 14 milionů v cenách 
2013, tudíž reálně za mnohem vyšší částku.
Proto jsme se rozhodli celou věc usnadnit 
komplexní pozemkovou úpravou. Přesto se 
nebráníme rozumným návrhům na odkup po-
zemků nebo směny, pokud budou za férovou 
cenu. Přitom jsme ochotni postupovat tak, 
aby majitelům nevznikly nepoužitelné ždibce 
luk mezi stezkou a řekou.

Opatření 3.1: Rozvoj podmínek pro kvalit-
ní vzdělávání
Zásady rozvoje:
Dokončit modernizaci vzdělávacích zařízení 
a jejich vybavení
Zcela dokončit modernizaci je nadnesený 
úkol, věci zastarávají a v tomto smyslu nebude 
nikdy hotovo. V tomto volebním období se za-
tím podařilo vybavit ZŠ kvalitním nábytkem 
z prostředků EU, z Nadace ČEZ získat peníze 
na vybavení tříd v psychiatrické nemocnici 
a zejména rekonstruovat zahrady obou mate-
řinek. Obě tyto aktivity byly přímo obsažené 
v PRM. Dále plánujeme obměnu pianin a vy-
tvoření zázemí pro literárně-dramatický obor 
při ZUŠ.
Vzhledem k demografickému vývoji také 
musíme vybudovat nové zázemí pro školní 
družinu. Za tímto účelem jsme pořídili nemo-
vitost v Palackého ulici a zadali jsme projekt 
dostavby a rekonstrukce, díky němuž má 
vzniknout šest tříd a zázemí pro zájmovou 
činnost. Zatím škole odlehčuje klub, který 

využívá prostory školní jídelny. Aktivně spo-
lupracujeme s firmou Comtess, která v do-
hledné době vybuduje novou budovu, kterou 
bude jako své třetí pracoviště spravovat naše 
mateřská škola.
Rozšířit nabídku zájmového vzdělávání  
Asi největším počinem je samotný literárně
-dramatický obor, který byl v PRM výslovně 
zmíněný. Dále město hledá cestu, jak z dotač-
ních prostředků vybudovat centrum volného 
času a vzdělávání – komunitní centrum.
Zvýšit zapojení rodičů do vzdělávacích aktivit 
ve městě
PRM navrhoval novou formu spolupráce ro-
dičů se ZŠ - rodičovskou kavárnu, která se u 
nás ujala pod názvem „Kavárna po škole“. Jde 
o cyklus besed (4 ročně), neformální setkání 
rodičů /dětí/ a pedagogů či specialistů. Ka-
várny nenahrazují třídní schůzky, ale naopak 
doplňují a posilují vztah mezi rodiči a školou. 
Témata: šikana, výukové metody, pedagogická 
poradna, matematika podle Hejného, Miku-
lášské tvoření apod.

Opatření 3.2: Rozvoj zdravotních a sociál-
ních služeb
Zásady rozvoje:
Zkvalitnit a rozšířit poskytování sociálních 
služeb a sociální infrastruktury pro obyvatele 
města a jeho nejbližší okolí
Jak již jsme psali v prvním díle, v tomto pláno-
vacím období EU není úplně jasný směr státní 
politiky. Je poměrně složité nalézat prostřed-
ky pro uskutečnění jednotlivých záměrů, naše 
město naštěstí disponuje místostarostkou 
Dagmar Terelmešovou, díky níž máme značný 
informační náskok. Velice se osvědčuje napří-
klad zkvalitnění terénní práce díky nové kva-
lifikované pracovnici úřadu.
Zajistit prevenci sociálně patologických jevů 
mezi dětmi a mládeží
Odbornice z diakonie se stále více zaměřují 
na práci v terénu. Kladou si za úkol vyrušovat 
problematickou mládež v zákoutích, kde se 
nic kloudného neodehraje, a nabídnout jim 
lepší způsob trávení volného času. Pokud za-
znamenáte nějaké místo shromažďování „dětí 
ulice“, neváhejte je kontaktovat.
Zamezit nárůstu sociálního vyloučení někte-
rých skupin obyvatel
Nejproblematičtější vyloučenou lokalitu na-
proti budově II. stupně ZŠ se podařilo vyřešit 
díky nápadu místostarostky Lenky Tomanové 
a pohotovým krokům vedení firmy Penny.
Koncentrovat lékařské kapacity do nově vy-
budovaného zdravotnického střediska 

Tento úkol byl splněn ještě v předchozím vo-
lebním období, ve středisku se objevili noví 
specialisté.
Aktivovat spolupráci s Psychiatrickou nemoc-
nicí v Dobřanech
Po většinu tohoto volebního období bylo hlav-
ní starostí města zabránit rozkladu nemocni-
ce. Plány na rozvoj spolupráce máme, jejich 
uskutečnění úzce souvisí s vývojem psychia-
trie jako celku, dnes legislativa mnoho příle-
žitostí neotevírá.

Opatření 3.3: Posílení kulturního zázemí
Vytvořit odpovídající prostory pro významné 
kulturně-společenské akce
Prozatím využíváme prostory KD v PN, 
o prázdninách se dozvíme výsledky variantní 
studie na zřízení vlastního sálu pro kulturní 
akce.
Podpořit stávající i nové kulturní a společen-
ské akce
Nástupem nové ředitelky MěKS Jaroslavy Um-
nerové se daří lépe koordinovat stávající akce 
a vytvářet prostor pro další. Záměrem je ob-
novit podzimní – havelské – trhy. Příjemnou 
změnou je například větší otevření se galerie 
Dobřaňákům, kteří tak přibližují svou výtvar-
nou činnost nebo bádání o historii města. Vět-
ší zapojení místních je znát i z akce Fotomara-
ton, která je základem pro vznik hodnotných 
dokumentů doby i uměleckých snímků.
Využít kulturní památky pro kulturní aktivity 
a cestovní ruch
Dokončujeme jednání s církví o převzetí 
městské zvonice tak, aby se dal uskutečnit 
nápad z PRM a zpřístupnit ji. Zapojili jsme se 
do několika akcí propagujících baroko jižního 
Plzeňska. Změnou studie kasáren se podařilo 
zachovat objekty vhodné pro budoucí zřízení 
„muzea“.
Zlepšit vzhled a technický stav historicky 
a památkově cenných objektů
Byla dokončena další etapa rekonstrukce sv. 
Víta, kaple Želva a dalších drobných sakrál-
ních památek. Město podporuje obnovu var-
han v kostele sv. Mikuláše.

Opatření 3.4: Posílení a zkvalitnění spor-
tovního zázemí
Zrekonstruovat stávající sportoviště
Opatření PRM v této věci byly: „Rekonstruk-
ce sportovního areálu města (hala i stadion)“ 
a „Rekonstrukce fotbalového hřiště a jeho 
zázemí (tribuny, šatny)“. Pro první akci vybí-
ráme zhotovitele, projekt je navržený tak, aby 
nejen zlepšil podmínky pro sport, ale též aby 

Program rozvoje města (PRM) III. díl
Život ve městě
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ulevil okolí od zátěže hlukem. Vznikne v něm 
i bezpečná zóna pro celoroční kondiční pří-
pravu rekreačních sportovců, i těch neorga-
nizovaných. Termín dokončení hokejbalového 
hřiště je 30. duben 2018, atletický stadion by 
měl sloužit od září 2018. Druhá akce je těsně 
před dokončením, nad rámec původních plá-
nů nový areál výrazně vylepší i vzhled přileh-
lého okolí. Držme si palce, aby byl 15. června 
areál fotbalistů skutečně předán k užívání.
Výstavba víceúčelových sportovišť zejména 
v sídlištních zástavbách
K uskutečnění došlo ještě za minulého vo-
lebního období, v tomto se musela sporto-
viště reklamovat, odhlučnit a zavést na nich 
pořádek, neboť byla terčem petice a četných 
stížností na neúnosný hluk. Další nová hlučná 
hřiště budou vznikat mimo zástavbu. V sídlišti 
vyroste v rámci regenerace pouze workouto-
vá sestava.
Zpřístupnění sportovišť pro širokou neorga-
nizovanou veřejnost (nabídka a prezentace 
i na webu města)
Existuje zavedený systém pro bezplatnou re-
zervaci víceúčelových hřišť, nový stadion pod 
nádražím bude volně přístupný a nasvícený 
tak, aby se v něm sportovalo a nebylo z něj 
opět shromaždiště pro alkoholové a další ex-
perimenty.
Modernizace skateparku
V tomto směru jsme zatím nijak nepokročili.

Opatření 3.5: Rozvoj vybavenosti pro re-
kreaci a oddych
Zásady rozvoje:
Rozšířit nabídku volnočasových aktivit v údo-
lí Kotynky
Kolem biotopu jsme se soustředili zejména 
na to, abychom nemuseli vracet pozemky pod 
ním, a na zlepšení kvality vody.
Pokračovat v budování mezinárodní cyklo-
stezky CT3 a doprovodného zázemí pro cyk-
listy
Nástupní místo a zázemí pro cyklisty vznik-
lo spolu s fotbalovým stadionem, který kro-
mě kopané bude sloužit cyklistům, vodákům 
a dalším turistům.
Vytvořit systém pěších tras, cyklostezek a hi-
postezek ve městě a jeho okolí
I pro tento úkol je klíčová komplexní pozem-
ková úprava, přesto již z dotačních prostřed-
ků máme připravený projekt na cyklostezku 
Dobřany Vstiš, na kterou plánujeme napojit 
i Vodní Újezd. Trasa začíná u ZUŠ, jde po lou-
ce, mezi fotbalovými hřišti a oproti původním 
plánům vede mimo silnici na Vstiš.
Pracuje se též na propojení Šlovic s Dobřany 
a s Lhotou. V prvním směru čekáme na dotaci, 
v druhém jde o svépomocnou akci šlovických 
občanů.

Vybudovat rekreační zóny vhodné pro odpo-
činek a trávení volného času v zázemí města
Kromě rozšíření aktivit v lesoparku Martin-
ská stěna se pro stále více spolků i jednotlivců 
stává působištěm Šlovický vrch. V lesoparku 
máme nově piknikové místo, máme poda-
nou žádost o dotaci na workoutové hřiště 
a usměrnění pohybu cyklistů v okolí parku.

Opatření 3.6: Podpora spolkové činnost ve 
městě
Zásady rozvoje:
Podpořit činnost stávajících a vznik nových 
sdružení a spolků
Aktivně prezentovat spolkovou činnost ve 
městě
Zapojit do činnosti spolků a zájmových orga-
nizací co nejvíce občanů
Posílit systém spolupráce MěKS, kulturní ko-
mise, zájmových organizací a škol
Zajistit pravidelné a aktuální informování ve-
řejnosti o společenském dění
Ke všem výše uvedeným zásadám platí, že 
byly plněny již v minulých volebních obdo-
bích. Spolky mají setrvačnost, v tomto období 
jsme museli řešit změnu legislativy pro gran-
ty a dotace. Město pomáhalo stabilizovat od-
díl fotbalu, prohlubuje spolupráci s myslivci 
(včetně vyřešení klubovny), s rybáři (dlouho-
dobý pronájem rybníků), s včelaři. Dále budu-
jeme zázemí pro sport, navázalo spolupráci 
s motoristickými spolky na Šlovickém vrchu, 
se skupinou kolem městské zahrady.  Nové 
aktivity jsou největší vzpruhou pro život ve 
městě a je zásadním úkolem radnice pro ně 
vytvářet podmínky.

Opatření 3.7: Atraktivní nabídka volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže 
Rozšířit volnočasové aktivity pro děti a mlá-
dež
Zapojit více dětí a mládeže do volnočasových 
aktivit 
Motivovat vedoucí zájmových kroužků
V tomto smyslu platí obdobná setrvačnost 
jako u spolků. Jde o oblast, kde jsou zatím po-
měrně veliké rezervy, zejména motivace pro 
vedoucí je dobrý úkol pro spolkovou komisi. 
Je klíčem k tomu, aby se zapojilo co nejvíce 
dětí. Nové zázemí pro sport je v tomto směru 
velice užitečné, například u fotbalu jsme byli 
v situaci, kdy řada dobřanských dětí muse-
la hrát za okolní kluby, neboť pro ně nebylo 
v Dobřanech místo.

Opatření 3.8: Komunikace a spolupráce 
města s občany
Zvýšit participaci obyvatel na dění ve městě 
a na koncepci budoucího rozvoje města
Posílit sounáležitost obyvatel s územím

Legální likvidace splašků ve 
Šlovicích a Vodním Újezdu 
našla rozumné řešení

Po rozhodnutí plzeňské vodárny důsledně 
kontrolovat, že jejich čistírna likviduje jen 
splašky z území velké Plzně, se obyvatelé Šlo-
vic ocitli v situaci, kdy by jim skokově podra-
žil legální vývoz septiků. Na popud osadního 
výboru vstoupila radnice do jednání s firmou 
ČEVAK, která připravila návrh řešení. Lidé 
z obou místních částí (tedy i z Vodního Újez-
du) budou platit stejné stočné jako lidé na-
pojení na kanalizaci. Vývoz si mohou zajistit 
u různých firem, výběr odvozce a termín musí 
vždy koordinovat s provozovatelem čistírny, 
neboť z technických důvodů nelze vyvážet 
větší množství septiků najednou. Kontakt-
ní osobou je Jiří Štych, telefon: 602 468 723, 
popř. Josef Šefl 602 478 351, případně lze vy-
užít e-mail katerina.paskova@cevak.cz

Martin Sobotka, starosta
Michal Trdlička, předseda osadního výboru

Pozvánka
Město Dobřany zve na 

veřejné projednání 
územní studie 

„Sídelní zeleň města Dobřany“

pondělí 29. května 2017 
od 17 hodin 

suterén radnice

Navržené aktivity byly:
Vydávání Dobřanských listů, včetně face-
booku – děje se dlouhodobě
Inovace webu města – nová podoba bude fun-
govat od příštího měsíce
Pořádání pravidelných setkání starosty s ob-
čany – na doporučení jsme zavedli ve formě 
sousedských vycházek
Projednávání významných rozvojových zámě-
rů – zkoušíme parky na přání, funguje skupina 
pro Šlovický vrch, na veřejných setkáních se 
probírala budoucnost cyklistiky, rekonstrukce 
komunikací v Dobřánkách, situace ve Vodním 
Újezdu, parkování v Hornickém sídlišti, v nepo-
slední řadě také hlasování o novém logu města.
Zapojení školy do budoucího rozvoje měs-
ta (diskuze se žáky, projektové vyučování) 
– v tomto směru jsme nic programového ne-
podnikli, ale některé kurážné žákyně mi pra-
videlně krátí čas u oběda ve školní jídelně tím, 
že mi zadávají úkoly a kontrolují jejich plnění. 
A nejde o žádné hlouposti.

Martin Sobotka, starosta
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Výsledky 2. výzvy GDT
Do letošní Výzvy č. 2 Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017 pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy 
a sportu, cestovního ruchu a turistiky, vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdra-
votnictví a sociální péče, prevenci užívání drog a kriminality bylo podáno 22 žádostí o dotaci na projekty v celkové požadované výši 431.272 Kč.
Na návrh Komise pro Globální dotační titul města Dobřany schválila Rada města Dobřany poskytnutí dotací v celkové výši 401. 172 Kč na tyto projekty:

Pro vyčerpání zbývajících finančních prostředků v rámci GDT na rok 2017 byla vyhlášena Výzva č. 3. Její znění najdete níže a na webových stránkách 
města Dobřany.                   

Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

GLOBÁLNÍ  DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY pro rok 2017
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky, vzdělávání, environmentální 

osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality za 
účelem obohacení kulturního a společenského života ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd, budování a propagace 

veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017 je dnem 19. 04. 2017 vyhlášena

VÝZVA č. 3
 k podávání žádostí o dotace na jednorázové projekty v roce 2017 

Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, např. spolek, podnikající fyzická osoba, 
obchodní korporace (dále jen „žadatel“), preferováni budou žadatelé se sídlem (právnické osoby) nebo trvalým pobytem (fyzické osoby) v Dobřanech, 
Šlovicích nebo Vodním Újezdě. Žadatel může v rámci jedné výzvy podat více žádostí. 
Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 3.000 Kč, maximální výše je 40.000 Kč. Dotace tvoří max. 80 % celkových nákladů projektu. O příspěvek 
je možné žádat i na projekt, který byl realizován v roce 2017 před vyhlášením této výzvy.

Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 22. 05. do 26. 05. 2017 do 13:00 hodin 
do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, kancelář č. 102.

Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 2 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je možno získat od 19. 04. 2017 na inter-
netových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, 
Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo nebo u Bc. Lucie Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853, e-mail: kucer-
kova@dobrany.cz). Správa dotací (Bc. Lucie Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit. 

Martin Sobotka, starosta města Dobřany

Projekt Žadatel Požadavek

5. ročník vzpomínkového turnaje na Žita v malé kopané
Tábor MOP v Polánce 2017
Letní soustředění mladých hasičů – Všeruby 2017
Soutěž hasičských sborů „O štít města Dobřan“
JUNIOR CUP
Rekondiční pobyt Lázně Libverda
Tenisový turnaj O pohár starosty města DObřan
JUNIORFEST 2017
DOBŘANSKÝ FESTovní ZPÍVÁNÍ
DĚTSKÝ DIVADELNÍ TARTAS 2017 (přehlídka dětských divadelních souborů)
DOBŘANSKÝ HOKEJBAL NA CESTÁCH
Pionýr – Rozmanitost v praxi
Branně orientační soutěž dvojic žactva – Memoriál Václava Lecjakse
V pěstounské rodině jsem doma
Myslivecký den pro děti a veřejnost
BRADA CUP 2017 (volejbalový turnaj smíšených družstev)
Letní příměstský tábor pro děti (mladší děti)
Letní příměstský tábor pro děti (starší děti)
Lívancový běh
Budulínkova stezka pro děti
Bike weekend 2017

Daniel Ulrich
ZO ČSOP Dobřany
SDH města Dobřan
SDH města Dobřan
TJ Dobřany, z. s. – pétanque club
Svaz zdravotně postižených Stodska
TJ Dobřany, z. s. – tenisový oddíl
JUNIORFEST, z. s.
Hubert Dušák
JOHAN, zapsaný ústav
TJ Dobřany, z. s. – oddíl hokejbalu
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany
Sdružení nezávislých Dobřany z. s.
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
Myslivecký spolek Dobřany
TJ Dobřany, z. s. – oddíl volejbalu
BUDULÍNEK, z. s.
BUDULÍNEK, z. s.
BUDULÍNEK, z. s.
BUDULÍNEK, z. s.
TJ Dobřany, z. s. – oddíl fourcrossu

16 000,00 Kč
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč

7 000,00 Kč
5 500,00 Kč
7 500,00 Kč

12 500,00 Kč
100 000,00 Kč

20 000,00 Kč
30 000,00 Kč
38 272,00 Kč
11 000,00 Kč

8 000,00 Kč
4 000,00 Kč

18 800,00 Kč
4 000,00 Kč

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč

8 000,00 Kč
5 000,00 Kč

35 600,00 Kč

Dobřany
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Co se děje

Prevence – motocyklisté
Proč jezdíme na motorkách? Svoboda, cha-

risma, radost – tyto důvody uvádějí motorkáři.
Jaro je za dveřmi a období, kdy motocyklisté 

vyrazí na silnice, se blíží. Než ovšem vyjedou 
na svou první jízdu, měla by předcházet dů-
sledná kontrola technického stavu a oděvních 
prvků.  Motocyklisté patří k nejzranitelnějším 
účastníkům silničního provozu. Říká se, že 
trénink dělá mistra, a na motorce to platí dvoj-
násobně. Dle statistik Policie České republiky 
nejčastěji bourají motocyklisté s praxí kolem 
jednoho roku. V loňském roce bylo zazname-
náno v Plzeňském kraji celkem 175 doprav-
ních nehod s účastí motocyklistů. Nástrahy na 
řidiče motocyklů čekají v podobě deště, štěrku 
na silnicích, výmolů nebo jiných nerovností 
na pozemní komunikaci. Zákon o provozu na 
pozemních komunikacích ukládá, že řidič je 
povinen přizpůsobit rychlost zejména svým 
schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, 
předpokládanému stavebnímu a dopravně 
technickému stavu pozemní komunikace, její 
kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám 
a jiným okolnostem, které je možno předvídat, 
a dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozi-
dly. V našem kraji vloni motocyklisté ve 114 
případech tyto náležitosti nerespektovali a ná-
sledkem toho došlo k dopravním nehodám. 
Závažnost dopravních nehod motocyklistů je 
několikrát vyšší než u řidičů osobních automo-
bilů. Během loňského roku přišlo na silnicích 
v Plzeňském kraji o život 6 řidičů motocyklů. 

Některá doporučení z příručky BESIP pro 
motocyklisty.

•  Dodržovat kontrolu technického stavu. 
Dbát zejména na kontrolu motoru, řetězu, 
pneumatik, stav brzd a brzdových desti-
ček, výměnu brzdové kapaliny. Vyzkoušet 
funkčnost elektrických prvků, jako jsou 
například světla, blinkry, klakson. Zkon-
trolovat motolékárničku a podle potřeby 
doplnit nářadí. 

•   Používat správnou základní výbavu mo-
tocyklisty. Jeden z nejdůležitějších prvků 
je správný výběr přilby, která je povinná. 
Díky bezpečnému pevnému oblečení, kte-
ré bude zároveň pohodlné a komfortní, lze 
eliminovat možné zranění při pádu. Bez 
rukavic ani metr. Pevná obuv a správná ve-
likost je jeden z dalších prvků bezpečnější 
jízdy. Mezi ochranné doplňky patří chránič 
páteře, který by měl být samozřejmostí, 
stejně jako reflexní prvky.

•  Správný výběr motocyklu. Každý řidič 
upřednostňuje jiné využití a nároky na svůj 
motocykl. Je tedy vhodné promyslet, jaký 
motocykl zakoupit a jak správně jej užívat. 

Některá z nejdůležitějších pravidel: 
„Jedeš, kam se díváš.“
„Buď v klidu.“
„Nikdy nemáš 100% přednost.“

Hlavním cílem prevence je, aby se každý, ať 
motocyklista, nebo řidič osobního motorové-
ho vozidla, vrátil bezpečně ze svých cest.

pprap. Hana Rubášová, 
oddělení tisku a prevence

Vandal „nástěnkář“

Proč? Tuhle otázku jsme si v Městském 
kulturním středisku položili již před třemi 
týdny... Proč někomu vadí informativní ta-
bule s plakáty na kulturní akce v parku pod 
nádražím? Netušíme! Ale skoro měsíc se děje 
zajímavý, pro nás velmi nepříjemný jev. Každý 
týden instalujeme do devíti vývěsek po městě 

plakáty na akce v Dobřanech a okolí a právě 
ta na třídě 1. máje, v parku u nádraží, se vždy 
do max. dvou dnů změnila téměř k nepoznání. 
Nejenže jsou plakáty popadané, ale některé 
dokonce chybí. Vývěska je uzamčena, ne však 
těsně uzavřena a dá poměrně velkou práci 
plakát skulinou protáhnout. Tímto jednáním 
si pravděpodobně někdo dokazuje svoji zruč-
nost. Nás tato situace velmi mrzí, proto jsme 
změnili systém instalace. Omlouváme se tím-
to za neznámého vandala, který znemožňuje 
občanům jdoucím kolem získat informace, 
a nabízíme možnost vyzvednutí plakátu, po 
kterém touží, přímo u nás ve středisku.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Voda bude pomáhat. 
Do Dobřan přiteče na 
konci května!

Napij se a pomáhej! Takto zní základní vý-
zva sbírky s názvem Voda pomáhá, kterou 
pořádá Diakonie Západ poskytující sociální 
služby několika tisícům lidí na západě Čech. 
Princip sbírky je opravdu jednoduchý. Za kaž-
dý dar do kasičky během sbírkových dní dob-
rovolníci odmění dárce lahví pramenité vody 
ze Šumavy. Vybrané finanční prostředky ná-
sledně pomohou realizovat projekty na vodě, 
které podpoří klienty Diakonie Západ. V Dob-
řanech se s dobrovolníky setkáte 30. května 
v čase od 9 do 17 hodin.

Sbírkové dny budou probíhat v 18 zápa-
dočeských městech ve dnech 29.-31. května 
a Dobřany budou jednou z významných zastá-
vek. Týmy, které vytvoří pracovníci Diakonie 
Západ a dobrovolníci z místních škol a spolků, 
určitě nepřehlédnete. Budou označeny tričky 
s logem kampaně Voda pomáhá, průkazkami, 
nepostradatelnou kasičkou a povolením ve-
řejné sbírky. 

Diakonie Západ pomáhá kvalitními sociální-
mi službami tam, kde na to člověk sám nestačí. 
Vybrané peníze pomohou okamžitě a přímo 
zde v západních Čechách.  Ptáte se komu? 

Ohroženými dětmi počínaje přes lidi s poru-
chou autistického spektra, osoby s mentálním 
postižením, lidi v nepříznivých či krizových ži-
votních situacích až po seniory. Více informací 
o tom, kde a komu peníze z kampaně pomáha-
jí,  se můžete dočíst na www.vodapomaha.cz.

Předem děkujeme za každý dar, kterým se 
rázem proměníte v DOBROVODA a potvrdíte 
v praxi motto Diakonie Západ: „Pomoc má 
mnoho tváří!“

Těšíme se na setkání, organizační tým Voda 
pomáhá!
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110 let organizované tělovýchovy v Dobřanech
10 let od společné 

oslavy kulatého 100. vý-
ročí organizované tělo-
výchovy v Dobřanech 
opět uplynulo rychleji, 
než by si většina z nás 

přála, a již zde máme neuvěřitelné a sou-
časně nádherné výročí 110. Ačkoli vám ten-
to článek bude z části povědomý, přijměte 
jej opět jako svědectví časů minulých, ne-
boť platí, že kdo nezná svoji historii, je jako 
strom bez kořenů. Prostřednictvím tohoto 
článku se vám však pokusíme přiblížit 
i současnost, neboť organizovaná tělový-
chova má v Dobřanech své pokračovatele. 
Tímto článkem si vás současně dovolujeme 
pozvat mezi nás, dobřanské sportovce, na 
společnou oslavu této nejen sportovní, ale 
i společenské události.  

Vraťme se nyní opět v čase zpět o více než 
110 let, kdy v létech 1890–1900 zaznamenává 
město Dobřany strmý nárůst obyvatelstva ne-
soucí s sebou snahu o zakládání různorodých 
spolků a organizací. Po vzoru zakladatelů čes-
ké tělovýchovy Dr. Miroslava Tyrše a Jindřicha 
Fügnera, kteří do ní zakotvili své pokrokové 
ideály, boj za svobodu, demokracii a fyzickou 
a duševní rovnováhu a představu antické 
krásy, vzniká v roce 1907 Tělocvičná jedno-
ta Sokol Dobřany. Ta zaměřuje svoji činnost 
především na udržování tělesné zdatnosti 
dobřanských občanů. V počátcích Tělocvičné 
jednoty Sokol tak její členové provozují pře-
devším cvičení prostná a atletiku, načež v roce 
1910 vzniká v Dobřanech Klub dělnických 
cyklistů. Tyto spolky jsou pak následovány 
Dělnickou tělocvičnou jednotou, Sportovním 
klubem a Klubem šachistů Hvězda. Sportovní 
činnosti se v této době věnuje i několik spolků 
německých. V dalších letech se počet sportov-
ních odvětví utěšeně rozrůstá, a to nejen ve 
stávajících spolcích a organizacích. Zásluhu 
na rozvoji sportu mají v tomto období i mnozí 
osvícení učitelé, vštěpující lásku a oddanost 
sportu svým žákům v dobřanských školách. 

Dalším milníkem historie dobřanského 
sportu je pak rok 1945, kdy dochází po osvo-
bození od německé okupace k obnově a k sjed-
nocování doposud poměrně roztříštěné dob-
řanské tělovýchovy. Tělocvičná jednota Sokol 
Dobřany již dne 16. srpna 1945 svolává valnou 
hromadu, na které byl zvolen František Keller 
starostou, Karel Sládek místostarostou, Josef 
Macháček náčelníkem a Jiřina Nosková náčel-
nicí. Na podzim téhož roku již probíhá pravi-
delné cvičení v dobřanských tělocvičnách. Do-
stavují se i první sportovní úspěchy. Skupina 

dorostenců získává v roce 1947 na přeboru Zá-
padočeské župy sokolské 3. místo. V roce 1948 
dochází ke sloučení dvou dobřanských tělo-
cvičných jednot, Sokola a DTJ, do spolku ne-
soucího název Jednota Sokol Dobřany. V roce 
1953 dochází ke změně názvu tohoto spolku 
na TJ Baník Dobřany. Slučování dobřanských 
spolků pokračuje, přičemž dochází ke sloučení 
nově vzniknuvšího TJ Baník Dobřany se Slova-
nem Dobřany, který v té době působil v prosto-
rách léčebny. Při hlasování o názvu sloučených 
spolků pak o jeden hlas vítězí název TJ Baník. 
V létech 1949–1956 zajišťoval rozvoj tělový-
chovy stát prostřednictvím Státního výboru 
pro tělovýchovu a sport. V roce 1957 byl místo 
něho ustanoven dobrovolný Československý 
svaz tělesné výchovy, který byl decentralizo-
ván na krajské a okresní výbory. Významným 
rokem byl rok 1960, kdy se v Dobřanech ko-
nala okresní spartakiáda, které se účastnilo 
úctyhodných 1350 cvičenců. TJ Baník postup-
ně rozšiřoval svoji činnost a stále významněji 
pozitivně ovlivňoval život ve městě. Sportovci 
se brigádnicky podíleli např. na výstavbě ma-
teřské školky a na výstavbě a údržbě sportov-
ních a tělocvičných zařízení. V roce 1960 dis-
ponoval TJ Baník Dobřany celkem šesti oddíly, 
kterými byly oddíl kopané, základní tělesné 
výchovy, odbíjené, národní házené, kuželkářů 
a těžké atletiky. Po roce 1990 vzniká v rámci 
reorganizace sportovních organizací a jejího 
řízení Sportovní a tělovýchovná unie Plzeň-
jih. Nikoli naposledy se mění název jednoty na 
Tělovýchovnou jednotu Dobřany. V roce 1992 
sdružuje Tělovýchovná jednota Dobřany již 

jedenáct oddílů: oddíl atletiky, badmintonu, 
fotbalu, kulturistiky, kuželkářů, nohejbalu, 
stolního tenisu, turistiky, volejbalu a základní 
tělesné výchovy. V roce 1993 vstupuje do řad 
Tělovýchovné jednoty oddíl hokejbalu a v roce 
1995 i oddíl ledního hokeje. Počet a skladba 
oddílů se v průběhu času i nadále dynamicky 
mění. Činnost v TJ poměrně záhy ukončuje od-
díl ledního hokeje následován oddílem základ-
ní tělesné výchovy (ZRTV). Nejnověji naopak 
její řady doplňuje oddíl florbalu a fourcros-
su. K poslední změně v počtu oddílů dochází 
v roce 2015, kdy řady TJ opouští oddíl turis-
tiky, následován v roce 2016 oddílem karate. 
Toto je ve zkratce bohatá historie organizova-
né tělovýchovy v Dobřanech. 

A nyní se po krátkém historickém exkursu 
dostáváme do současnosti. K poslední změně 
názvu na TJ Dobřany, z.s. (zapsaný spolek), 
dochází v důsledku nabytí účinnosti nového 
občanského zákoníku, kterým došlo ke změně 
právní formy Tělovýchovné jednoty Dobřany 
z občanského sdružení na spolek. V přechod-
ném období od nabytí účinnosti tohoto právní-
ho předpisu do konce roku 2016 bylo potřeba 
uvést v soulad s občanským zákoníkem nejen 
název spolku, ale rovněž tak vznikla potřeba 
schválit nové stanovy, jakožto stěžejní zřizova-
cí dokument spolku. Díky usilovné práci všech 
členů výkonného výboru se toto podařilo a po 
jejich schválení valnou hromadou, konanou 
dne 6. 5. 2016, byly stanovy spolku nově za-
registrovány u Krajského soudu v Plzni. Val-
nou hromadou došlo taktéž ke zvolení členů 
výkonného výboru, v jehož čele stojí předse-
da Luděk Reitšpies, následován tajemníkem 
Petrem Chvojkou a hospodářem Svatoplukem 
Kováčem. Dalšími členy výkonného výboru 
jsou pak zvolení zástupci jednotlivých oddílů. 
Jsou jimi Josef Malý st. za oddíl badmintonu, 
František Hlaváč za oddíl florbalu, Martin No-
votný za oddíl fotbalu, Tomáš Brožík za oddíl 
fourcrossu, Michal Pokorný za oddíl hokejba-
lu, Otto Sloup za kuželkářský oddíl, Rostislav 
Štych za oddíl nohejbalu, Zdeněk Duban za 
oddíl pétanque, Petr Krákora za oddíl silového 
trojboje, Josef Malý ml. za oddíl stolního teni-
su, Pavel Vrzal za oddíl tenisu a Marek Lohr 
za oddíl volejbalu. Nad počínáním výkonné-
ho výboru pak bedlivě bdí kontrolní komise 
ve složení Vladislav Kouřil, Monika Hejretová 
a Jaroslav Fejfar. Sídlem spolku zůstává i nadá-
le historická budova sokolovny v Tyršově ulici. 
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(V předchozím díle popisuje pan Königsmark, jak se válečné události dotýkaly Němců žijících v Dob-
řanech, jak postupně měnili svůj názor na Hitlera. Dále vzpomíná na předání Dobřan německou 
správou americké armádě.)

Kolik tak mohlo být těch německých za-
jatců?

Asi deset tisíc. Víte, kde byli? Tady, kde se-
díme (pozn.: ul. 17. listopadu). Celé to sídliště 
bylo samé pole a tady byli pod stany. Tady 
odsud je potom přebírali a vozili do sběrných 
zajateckých táborů. Třídili Vlasovce a ty Vla-
sovce museli vydat Rusku a ti šli všichni na 
Sibiř. 

Vzpomínáte na pobyt Američanů v Dob-
řanech? 

Jejich velitel, major Ernest Naggy, ten by-
dlel v Modré hvězdě v takovém tom přístav-
ku, v takové cimřičce. Naši chlapci pracovali 
v Modré hvězdě u Američanů v kuchyni, myli 
nádobí, pekáče a kotle. 

Můžete nám něco říct o odsunu Němců 
z Dobřan? Jistě se týkal i vašich kamarádů. 

Těch spolužáků a všech sousedů, dospělých 
dětí sousedů. Akorát se to netýkalo němec-
kých horníků. Ty tady nechali, protože by tu 
neměl kdo pracovat. Ti byli velice dobře za-
pracovaní na těch šachtách, tak je tu nechali, 
ale dali jim možnost, že když dojdou do dů-
chodu, že můžou odejít za svými dětmi, které 
už na odsun musely.

Takže ty rodiny potom byly rozdělené, 
když někdo z německé rodiny, například 
horník, mohl zůstat a zbytek rodiny od-
cházel? 

Ony jim odcházely jejich děti, které už byly 
dospělé, ty musely na odsun jít, ale horníka 
s jeho ženou tady nechali dojít do důchodu. 
Když dosáhl důchodu, tak si mohl požádat 
a za těmi dětmi se přestěhovat do Německa. 
Znal jsem třeba Wartlikovy, on byl horník, 
tak tu zůstal nějaké roky, až došel do důcho-
du a šel za dětmi do Německa. Bydleli u naší 
babi.

Co bylo s vaší rodinou po válce? 
Naše babi umřela v roce 49 a děda 51, já 

jsem u nich byl vychovaný a u nich jsem zů-
stal. Pracoval jsem ve strojní stanici, a když 
děda v jednapadesátém roce umřel, přešel 
jsem k tetě, tam jsem byl do vojny. 

U naší babi za války vždycky zabili prase 
načerno, jako zemědělci měli nárok zabít si za 
rok jedno velké prase, ale nedostávali potravi-

nové lístky, protože byli zemědělci a mohli si 
všecko ostatní vyrobit. Sice se muselo hodně 
odevzdávat, ale vždycky zabili něco načerno. 
Chodily kontroly sepisovat domácí zvířata, to 
probíhalo tak: „Nu, kolipak máte slepic?“ Ale 
nekontrolovali to, protože náš děda uměl ně-
mecky, protože měl německé školy, tak s nimi 
šprechtil. Napsal, co mu řekl, a bylo to. A ono 
vždycky něco zbylo, to se zabilo, ono to neby-
lo jedno prase, ono jich bylo za rok několik. 
Němci vedle nás cítili, když se škvařilo sádlo, 
třeba ta babka Albrechtová, a neřekli slovo. 
Žádný z Němců svým sousedům neuškodil. 
Dělalo to takové to společné soužití už desítky 
let. Tihle Němci nemohli za válku, ti ji nevy-
tvořili, a ti, kteří ji vytvořili, nikdy nebyli a ni-
kdy nebudou potrestáni. 

Slyšel jste něco o osudu odsunutých 
Němců, které jste znal? 

Ty odsunuté Němce Němci nikdy nepřijali 
jako své, oni je dodnes nepřijali. To mi říkal 
spolužák Karel Simbartl. Přijel, když otevřeli 
hranice v devadesátém roce, on mě pozval do 
Norimberka a já chtěl, aby mi řekl, kam všude 
přišli, a on povídá: „Ty, Vencl, já tě to říct ne-
můžu, my se setkáváme na sudetoněmeckých 
srazech, jinak se málo vidíme, protože nás 
rozházeli po celým Německu, protože se nás 
Němci báli, aby tam nebyly revolty, tak se nás 
báli, abysme jim nevzali práci“. Já jsem se ptal, 
kam přišli kluci Albrechtovi, a on povídal, že 
se s nimi setkal jednou, že byli v Rakousku. 
To byla dvojčata a s těmi já jsem si hrál vedle 
v baráku, ten barák tam dodnes stojí. A pak 
jsem hledal svého spolužáka, s kterým jsem 
seděl v lavici, to byl Franta Langl. Karel Sim-
bartl mi řekl, že na několika srazech vůbec 
nebyl, ale vyučil se leteckým mechanikem 
a dělal na letadlech v nějaké velké továrně 
v Německu a pak se oženil a přestal na ty sra-
zy jezdit. A ukázal mi fotografii z roku 53, já 
jsem na ní Karla poznal, ale toho Frantu jsem 
nepoznal. Když odcházeli, tak nám bylo 12 
let.

(Pokračování příště.)

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

Pan Václav Königsmark (*1934 v Dobřanech)
Díl 5.

Z výše uvedeného je zřejmé, že TJ Dobřany 
je v současné době tvořena dvanácti oddíly. 
Členská základna čítala k 31. 12. 2016 celkem 
537 členů, přičemž 304 členů je mladších 
18 let. To je skutečnost, na které hodláme 
stavět! Úspěchy našich mladých sportovců na 
krajské, republikové, evropské a v neposlední 
řadě i na světové úrovni považujeme za úspě-
chy nás všech. Naší prioritou je proto vytvářet 
mládeži co nejlepší zázemí, byť je potřeba při-
znat, že je to ve změti všech možných zákon-
ných nařízení a pokynů stále náročnější. Alfou 
a omegou pro činnost TJ jsou pak finance. 
Tato kapitola a rovněž tak kapitola pojedná-
vající o stavu a o plánech na modernizaci na-
šich sportovišť by pak vydala na samostatný 
článek, či spíše knihu.

I v tomto ohledu se však díky vedení města 
Dobřany blýská sportovcům na lepší časy. Dů-
kazem budiž právě dokončovaný zcela nový 
fotbalový areál. Svého nového svatostánku by 
se měli v dohledné době dočkat i naši úspěšní 
hokejbalisté. Morálně a technicky zastaralá 
jsou však i zbývající sportoviště a zejména re-
konstrukce sokolovny je a nadále i bude nad 
naše finanční možnosti. Zde opět spoléháme 
na město, neboť s žádostí o investiční dotaci 
podanou na Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy v roce 2013 jsme bohužel ne-
uspěli a v úspěch nedoufáme ani v budouc-
nu. Kvalitně zpracovaná žádost a projekt jsou 
totiž jednou, nikoli jedinou podmínkou úspě-
chu. Pozitivní však je, že disponujeme kom-
pletní stavební dokumentací, ta nám z roku 
2013 zůstala. Věřme tedy, že nepřijde vniveč. 

Ostatně prohlédnout si naše sportoviště 
budete mít příležitost v letošním roce i vy. 
Krásné 110. výročí organizované tělovýcho-
vy v Dobřanech máme totiž v úmyslu osla-
vit s dobřanskou veřejností přímo na našich 
sportovištích, a to formou dnů otevřených 
dveří, doprovázených rozmanitým doprovod-
ným programem. První takovou akcí bude na-
příklad Bláznivý turnaj smíchaných čtyřher, 
který pro vás oddíl badmintonu přichystal 
na sobotu 27. května 2017 do městské spor-
tovní haly pod nádražím. V měsíci červnu pak 
bude následovat například den se stolním 
tenisem, který se uskuteční v naší sokolov-
ně. Zde bude, mimo jiné, sehráno exhibiční 
utkání dobřanských divizních stolních tenis-
tů s extraligovými hráči týmu El Nino Praha 
v čele s dobřanským odchovancem Davidem 
Reitšpiesem. Informace o všech akcích budou 
v dostatečném předstihu zveřejněny v Dob-
řanských listech nebo vyhlášeny Dobřanským 
rozhlasem.

Na setkání a oslavu s vámi se těší všichni 
členové TJ Dobřany

za TJ Dobřany, z.s., Luděk Reitšpies, předseda
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Andrea Kubernátová

Můžeš, prosím, krátce představit mikro-
region Radbuza?

Jedná se o dobrovolný svazek obcí, který 
leží při řece Radbuze na severním a jižním 
Plzeňsku a Domažlicku s téměř 42 tisíci oby-
vateli.

Proč a za jakých okolností mikroregion 
vznikl?

Vznikl v roce 1999, už v té době starostové 
měst a obcí pochopili, že je lepší táhnout za 
jeden provaz a společně hájit své zájmy. Proto 
starostové města Dobřany, Stod a starostka 
obce Chotěšov oslovili okolní obce a navázali 
s nimi spolupráci. 

Kolik obcí má v současné době? 
Z původních 17 členských obcí se mikro-

region rozrostl až na pěkný počet 28. Nej-
větší zájem o členství byl už na počátku, kdy 
starostové obcí viděli přínos mikroregionu 
v možnostech společného řešení otázek, jako 
je výstavba sběrných dvorů, budování čis-
tíren odpadních vod a kanalizací, záchrana 
poutního místa na Křížovém vrchu u Stodu aj. 
Postupem času a změnou vedení v některých 
obcích se začal mikroregion rozrůstat o větší 
obce směrem na sever, v oblasti Holýšovska 
o některé menší. 

Jaké výhody přináší obcím být součástí 
svazku obcí?

Největší výhodou pro města byla možnost 
společného čerpání nemalých finančních pro-
středků ihned po vzniku mikroregionu. O ně-
kterých větších projektech jsem se už zmínila, 
ale ten největší pomohl vybudovat čistírny od-
padních vod a kanalizace v 9 členských obcích 
(od roku 2006 se podařilo splatit úvěr na re-

alizaci projektu ve výši téměř 300 milionu Kč 
a vybudovat prostřednictvím dotačních pro-
středků majetek za 1 miliardu Kč). I když se 
to nezdá, projekt žije ještě nyní, 11 let od jeho 
započetí, jelikož teprve letos v březnu proběh-
la konečně poslední kontrola poskytovatele 
dotace a až nyní můžeme předat jednotlivým 
obcím námi zhodnocený majetek. Už dříve se 
myslelo i na menší obce, například budováním 
plynofikace, pořízením separačních nádob 
a herních prvků pro děti, vybavením úřadů 
výpočetní technikou, informačními tabule-
mi, autobusovými zastávkami atd. A na malé 
obce se pomoc soustředí i nyní, hlavně z toho 
důvodu, že nemají většinou dostatečný počet 
zaměstnanců a finančních prostředků oproti 
těm větším. Obce si tak mohou od mikrore-
gionu vypůjčit za symbolický poplatek párty 
stany, pivní sety, přívěs, pojízdné pódium, 
nově od června techniku na zpracování suti, 
najít pomoc při zpracování žádosti o dotaci, 
zaměstnanci úřadů se mohou zdarma účastnit 
seminářů na aktuální témata, společně postu-
povat při zpracování neméně důležitých doku-
mentů, jako je plán odpadového hospodářství 
nebo pasportizace veřejné zeleně, čerpat fi-
nanční prostředky na podporu lokálních akcí. 

V posledních pár letech rozšířil mikro-
region své aktivity i na občany jako na je-
dince. Můžeš nám je trochu přiblížit? 

To máš pravdu, od loňského roku se snažíme 
ukázat mikroregion občanům i v jiné podobě 
než jen prostřednictvím veletrhů a propagač-
ních materiálů. Proto jsme uspořádali pří-
městské putovní tábory pro děti od 7 do 14 let. 
Děti jsou každý den v jiné obci, kterou jim 
ukáže přímo tamní starosta/místostarosta. Je 
to opět pěkná ukázka meziobecní spolupráce 
a děti poznají více obce, které jsou za humny, 
a to hravou formou. O tábory byl letos velký 
zájem, oba dva turnusy jsme měli obsazené 
během dvou týdnů. A protože se začali ozývat 
i dospěláci, že by rádi zábavnou formou pozná-
vali mikroregion, zorganizovali jsme začátkem 
tohoto měsíce tajný závod, který jsme si vy-
zkoušeli na našich zástupcích obcí a přátelích 
našeho mikroregionu. Pokud bude projeven 
dostatečný zájem, zrealizujeme jej na podzim 
i pro veřejnost. A další novinkou je pořízení 
mobilního fotopointu, díky kterému se budou 
moci návštěvníci našich kulturních i sportov-
ních akcí vyfotit na zajímavých místech.

Řekni tři slova, která tě napadnou, když 
se řekne předseda mikroregionu. 

Nadhled, inovace, výřečnost. 

Kam se mohou lidé obrátit, když budou 
hledat informace o mikroregionu?

Určitě doporučuji webové stránky www.
mikroregion-radbuza.cz, těm jsme v loňském 
roce upravili design, v letošním roce jsme za-
čali vydávat newsletter a jsme vidět i na face-
booku.

Martin Sobotka

Jsi třetí předseda mikroregionu.
Funkce je jakýmsi automatickým příslušen-

stvím k úřadu dobřanského starosty.

Co tě na této funkci nejvíc baví a co tě na-
opak štve?

To není nic pro zábavu, příjemné je se-
tkávat se s kolegy, kteří řeší podobné trable. 
Starostování je svérázný džob a je osvěžující 
setkávat se s lidmi, kteří do něj mají vhled. 

Obdivuji starosty malých obcí, kteří krom 
funkce mají občanské zaměstnání. Připomí-
nají mi nadšence ze spolků. Velikým tahou-
nem je kvíčovický kolega Jan Bostl, ten zvedá 
laťku a dotuje spolupráci obcí spoustou ener-
gie a času. Naštvat se zásadně ničím nenechá-
vám, mrzí mne jen, že tomu nejde dát víc času.

Co považuješ za úspěch tohoto svazku?
Vznikl kvůli Čisté Radbuze, což je dodnes 

nepřekonatelný úspěch Jardy Sýkory a veli-
ká pomoc pro naši vodohospodářskou infra-
strukturu. V současnosti za důležité považuji 
to, že mikroregion oddaluje stav, kdy to malé 
obce zabalí a sloučí se s námi většími. Držíme 
je při životě zuby nehty, protože, jakmile by 
pod nás spadly, budou mít jejich občané pocit 
ze ztráty samostatnosti a ruku v ruce i značné 
nároky na rozvoj.

Mikroregion má zmapováno několik cy-
klotras, které navazují na připravovanou 
mezinárodní trasu CT 3, jejíž symbolický 
„první metr“ leží na dobřanském náměstí 
od roku 2013. Jak to s ní vypadá? 

Dobřany jsou členskou obcí mikroregionu Radbuza, a dokonce i jeho sídlem, proto jsme se rozhodli vyzpovídat manažerku svazku Andreu Kubernátovou 
a předsedu výkonné rady Martina Sobotku.



Kultura

11www.dobrany.cz |

Někde se staví, převážně tam, kde si vyřešili 
majetky komplexní pozemkovou úpravou. My 
se Vstiší dotahujeme projekt úseku od ZUŠ k 
nim. Symbolický poslední metr je v nedohled-
nu, protože řada majitelů pozemků doufá, že 
se jejich kyselé louky promění ve zlato a dé-
manty.

Jaké jsou tvé cíle v rámci mikroregionu?
Já jsem funkci nejprve bral jako šéfování 

zhášecímu týmu, dojedeme čistou Radbuzu 
a zamáváme si. Pak jsem pochopil, jaký pod-
raz by to byl na ty malé obce. Hladce jsem 
starosty přesvědčil, že musíme hledat téma-
ta zdola. Vznikly komise, které řeší praktické 
věci a obnovují důvěru ve spolupráci obcí. 
Docela se to rozjíždí. V této oblasti totiž na-
tropil velkou škodu svaz měst a obcí, rozjel 
z Prahy centrální projekt, zaplevelil debatu 
zkratkami a dotazníky a otrávil atmosféru. 
Výsledky byly nepoužitelné, vytváření úřadů 
pro úřady a podobně. Odmítli jsme v tom po-
kračovat a spolupracujeme nově, půjčujeme 
si pódium, slaďujeme kulturní kalendáře, šet-
říme peníze za zeleň a další věci, které obsáh-
ne selský rozum.

Řekni tři slova, která tě napadnou, když 
se řekne manažerka mikroregionu.

Zkušenost, zápal, slovomet.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Jaroslava Umnerová

Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

Oddělení pro dospělé
pondělí 7:30–12:00 13:00–17:00
úterý 7:30–11:00 13:00–15:00
středa 7:30–12:00 13:00–18:00
pátek 7:30–11:00

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

KLENÍKOVÁ Ilona: 
Červená, Julie: Je 
mi třicet a jsem 
single
Být single nezna-
mená trávit veče-
ry v barech a noci 
v náručích milenců. 
Musíte platit nájem 
jen z jednoho platu 
a jste sama na všech-
ny starosti i radosti. 

O tom, co všechno musela prožít, než ji ves-
mír poslal do cesty toho „pravého“, vypráví  
Julie Červená s lehkostí a humorem. Autorka 
nedává návod, jak to změnit, ale na příběhu 
inspirovaném vlastními zážitky ukazuje, že to 
možné je.

Sexymamas: Matky matkám
Tak trochu jiná kníž-
ka o mateřství.
Tři oblíbené blogerky 
sepsaly své zkuše-
nosti, užitečné rady 
a tipy pro všechny 
ženy, které si chtějí 
užít mateřství a ne-
zbláznit se. Ať se 
na miminko teprve 

chystáš, anebo už mámou jsi, tohle je knížka 
přesně pro tebe! „Jsme tři. Jsme matky. Kromě 
péče o děti, (které milujeme), se chceme sta-
rat také o sebe, partnera, o své koníčky. Uká-
žeme ti, že to jde i bez výčitek svědomí!“

STUART Keith: Kluk z kostek
Život není vždycky jen 
hra, ale hry nám po-
máhají žít.
Alexovi se rozpadá 
život. Musí odejít od 
rodiny, protože si vů-
bec nerozumí se svým 
autistickým synem, 
jeho žena už s ním ne-
dokáže dál žít, navíc 
přijde o práci. Čeká ho 

těžký úkol. Musí se změnit a dokázat synovi 
a ženě, že právě oni jsou pro něj vším. Jenže 
jak na to? Odpověď se skrývá v jediném slově: 
Minecraft.

STRUTT Laura: 
Pleteme na rukách a prstech
35 skvělých modelů do tvého šatníku a pro 
váš domov. Všechno vám půjde rychle od ruky 
a stane se skvělou zábavou!

KNIHY PRO DĚTI

ŘEHÁČKOVÁ Věra: 
Problémy nejen s láskou

Silvie se po deseti 
letech strávených ve 
Skotsku vrací do Čes-
ké republiky. Nechce 
se jí, ztratí svou os-
trovní lásku, rodiče 
jsou na geologickém 
výzkumu v jiné da-
leké zemi. Bydlet má 
u prarodičů na vsi, zdá 
se ale, že o ni moc ne-

stojí. Když k nim konečně přijede, čeká ji šok: 
Silvie už u nich bydlí! Jak je to možné? Vždyť 
Silvie je ona! Silvie musí zjistit, kdo je ta, co se 
za ni vydává, a proč!

EDGHILL Marisa: Washi
Tvoření z papírové 
pásky.
101 skvělých nápadů 
na zdobení japonskou 
dekorativní páskou.
Ať už washi pásku 
znáte a oblíbili jste 
si ji, nebo jste ve svě-
tě takového zdobení 
nováčky, tato kniha 

plná nápadů vám bude inspirací a pomůže 
vám plně využít výhod této nové dekorativní 
pomůcky. 

SUCHÁ Romana: To budete čubrnět!
Hravá knížka plná 
úkolů!
Milý interaktivní pří-
běh o sourozencích 
Honzíkovi a Hanič-
ce. Hřejivý příběh 
je zpestřen jedno-
duchými úkoly, pro-
střednictvím nichž 
děti poznávají svět 

kolem sebe. Učí je různým znalostem a doved-
nostem a rozvíjí jejich logické myšlení.

PROCHÁZKA Václav: 
Putování s křemíkem a zinkem

Křemík, hliník, kyslík, 
vápník, železo, zinek… 
Setkáváme se s nimi ka-
ždý den. Jak atomy vidí 
nás. Nechte si vyprávět 
přímo od nich, co prvky 
v přírodě a v různých 
věcech prožívají. A že už 
něco zažily!
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4. května 2017 ve 20:00 hodin
TŘI DNY V ZÁŘÍ  
Makedonie/Kosovo, drama/thriller, 90 min, 15+, titulky, režie: Darijan Pejovski, 100 Kč

Prostitutka Marika v sebeobraně zabije svého klienta. Při útěku se ve vlaku seznámí 
s Janou, která se po letech vrací na venkovskou chatu, kde zažila trýznivé okamžiky 
dospívání. Mezi ženami pocházejícími ze zcela odlišného prostředí vzniká nečekané 
pouto. Vzájemné pochybnosti o minulosti té druhé však mezi nimi vzbuzují 
nedůvěru. Stačí tři zářijové dny na venkovské chatě, aby na povrch vyvstali všichni 
démoni minulosti. Touha po pomstě je silná.

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

11. května 2017 ve 20:00 hodin
NA MLÉČNÉ DRÁZE
Srbsko/Velká Británie/USA/..., drama/komedie, 125 min, 15+, titulky, režie: Emir Kusturica, 90 Kč

Kosťa (Emir Kusturica) vozí uprostřed válečné zóny mléko na oslu cestou necestou. 
Při jedné ze zastávek se seznámí s okouzlující ženou (Monica Bellucci), která se 
ukrývá uprostřed země nikoho před svým zlověstným nápadníkem. Stačí chvilka 
a oba k sobě zahoří téměř pohádkovou náklonností. 

Benátky 2016 – Nominace na Zlatého lva, Benátky 2016 – Malý Zlatý lev

18. května 2017 ve 20:00 hodin
KLIENT
Francie/Írán, drama, 125 min, 12+, titulky, režie: Asghar Farhadí, 100 Kč

Mladý manželský herecký pár Emad a Rana právě zkouší hru Arthura Millera Smrt 
obchodního cestujícího, když jsou vlivem okolností jsou nuceni hledat nové bydlení. 
Nastěhují se do nového bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, které v něm 
zanechala předchozí nájemkyně – prostitutka, a že jejich vztah bude podroben 
zásadní zkoušce... 

Oscar 2017 – Nejlepší zahraniční film / Cannes 2016 – Nejlepší herec, Nejlepší scénář

25. května 2017 ve 20:00 hodin
SIBIŘSKÝ DENÍK
Lotyšsko/Finsko, drama/životopisný, 120 min, 12+, titulky, režie: Viesturs Kairišs, 110 Kč

Stalinova Rudá armáda vtrhla do Lotyšska, rodinu novinářky Melánie Vanagsové 
a další tisíce lidí bez meškání a slitování deportoval Sovětský svaz do vyhnanství na 
promrzlé Sibiři. Násilně odloučena od otce a manžela zde Melánija Vanagsová se svým 
synem strávila dlouhých šestnáct let živořením na hranici mezi životem a smrtí.  Po 
smrti Josifa Stalina se mohla vrátit zpět do Rigy, celý svůj další život mohla pracovat 
pouze v podřadných zaměstnáních. Po roce 1990 vydala knihu o svém životě.

29. 4.– 31. 5. 2017

v
ý

s
ta

v
a

o
b

ra
z

ů

Kostel sv.V íta v Dobřanech

Městské kulturní středisko Dobřany
Náměstí  T. G. M.  5 

www.kacko.cz 
tel.: +420 377 972 480

otevírací doba:
po–čt 9:00–17:00, pá 9:00–16:00, pauza 12:15–13:00, so–ne 13:00–17:00

pa d e s á t  o b r a z ů  L e n k A  k

www.off roadmaraton.cz

17.– 18. června

DOBŘANY

Další závod  26. – 27. 8. Milovice 
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17. června 2017
náměstí T.G.M.

14:00 ZASTODESET
15:15 1/2 REBEL
17:00 EXTRA BAND revival
19:00 Brown Town Players
21:00  PONORKA band

SVATOVÍTSKÉ 
SLAVNOSTI DOBŘANY

9.–18. června 2017
kostel sv. Víta v Dobřanech
Dobřanské pohledy 2017
výstava soutěžních prací

Stánkový prodej a atrakce budou 
ve Školní ulici („na žabáku“).
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
3. května 2017 / 16.00 / KD PN Dobřany
Jarní koncert
– vystoupí lidová muzika Vozembach ZUŠ 
J. S. Bacha Dobřany 

9. května 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert  

11. května 2017 / 17.30 hodin
restaurace bazén Slovany Plzeň
Vernisáž enkaustické výstavy
– vystoupí žáci Improvizační dílny ZUŠ 
J. S. Bacha Dobřany 

12. května 2017 / státní hrad Nové hrady
Novohradská flétna 
14. ročník mezinárodní interpretační soutěže 
ve hře na zobcovou a příčnou flétnu

16. května 2017 / 18.00 / sál ZUŠ
Akordeonový recitál – Ing. Mgr. Jan Kotrč 
(ředitel ZUŠ B. Smetany Plzeň) 
 
20. května 2017 / ZUŠ Starý Plzenec
Plzenecké housličky
25. ročník interpretační soutěže ve hře na 
housle  

20. května 2017 / 13.00–20.00
náměstí T. G. M., Dobřany
Dobřanské májové slavnosti (5. ročník)
– vystoupí malá a velká dětská lidová muzika 
VOZEMBACH, taneční obor ZUŠ, MŠ Dobřany, 
seniorský pěvecký a taneční soubor Dobřan-
ské bábinky, lidová muzika z Chrástu, Nektar-
ka - jihočeská dechová hudba ze Strakonic, 
cimbálová muzika Klaret z Mikulova 

21. května 2017 / 17.00
kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
Jarní koncert  
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
– výstava dětských prací výtvarného oboru 
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 

27. května 2017 / 17.00 / sál A. Dvořáka 
– Dům hudby, Konzervatoř Plzeň
Slavnostní koncert 
k 15. výročí spolupráce mezi hudební školou 
Brežice a ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, vystoupí 
žáci a učitelé obou škol, koncert je věnovaný 
k oslavám 70. výročí založení hudební školy 
v Dobřanech 

30. května 2017 / 15.00–20.00
ZUŠ OPEN Dobřany 2017
odpolední happening na dobřanském 
náměstí
– vystoupí žáci a učitelé hudebního, výtvar-
ného a tanečního oboru ZUŠ J. S. Bacha Dob-
řany, ZUŠ Open je věnováno k oslavám 70. vý-
ročí založení hudební školy v Dobřanech

15.00 – 20.00 15.00 – dětský orchestr „Macarát“
15.30 – žáci tanečního oboru a malý lidový soubor „Vozembach“ 
16.00 – dětský pěvecký sbor a pěvecké oddělení 
16.30 – keltská hudební skupina „Dé Domhnaigh“ 

17.15 – lidový soubor „Vozembach“ 
18.00 – žáci tanečního oboru 
18.30 – živý houslový klíč 
19.15 – dětský orchestr „Macarát“ 

ZUŠ OPEN – 30. 5. 2017
1. Dobřanské náměstí – odpolední happening, vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
2. Kostel sv. Víta – výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
3. Kostel sv. Víta – koncerty učitelů a žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
4. Dobřanská fara – koncerty barokní hudby (sólisté, komorní soubory) ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 

1. ODPOLEDNÍ HAPPENING NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ

  Doprovodný program 
  15.00 – 20.00 interaktivní dílny výtvarného oboru. Návštěvníci odpoledního happeningu  
  na dobřanském náměstí si mohou namalovat či vyrobit své vlastní obrázky (výrobky)   
  pod dozorem zkušených pedagogů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany. 

  15.00 – 20.00 „Klavír pro lidi“ Návštěvníci odpoledního happeningu se mohou zaposlouchat   
  do živých tónů klavíru v podání žáků ZUŠ, ale také sami klavír vyzkoušet.  

  18.30 „Živý houslový klíč“ Zapojení publika do vytvoření tvaru houslového klíče na  
  dobřanském náměstí. Pokusíme se o zápis do České knihy rekordů. Agentura Dobrý den, s.r.o.  
  Pelhřimov. Výsledný produkt – fotografie z dobřanské věže nebo létajícího dronu. 

2. VÝSTAVA ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY V KOSTELE SV. VÍTA 15.00  18.30 
Výstava věnovaná prezentaci výtvarného oboru a k 70. výročí založení hudební 

školy v Dobřanech. 

3. KONCERTY UČITELŮ A ŽÁKŮ ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY  
V KOSTELE SV. VÍTA 15.45  18.30 
15.45 – improvizační dílna ZUŠ J. S. Bacha Dobřany  
16.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany  
17.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany  
17.45 – improvizační dílna ZUŠ J. S. Bacha Dobřany  
18.00 – koncert učitelů ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 

4. KONCERTY BAROKNÍ HUDBY sólisté, komorní soubory 
ZUŠ J. S. BACHA DOBŘANY  DOBŘANSKÁ FARA  
15.30  18.00 
15.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
16.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
17.30 – žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

GRATULUJEME

Jakubu Kotlárovi  
k Čestnému uznání II. stupně 
v ústředním kole celostátní soutěže 

Národní soutěže ZUŠ ve hře na klavír.

GRATULUJEME

Veronice Chamolové k 2. místu 
na 15. ročníku mezinárodní interpretační 

soutěže PRO BOHEMIA OSTRAVA 2017 
v sólovém zpěvu.
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Příjemný sváteční den (Velký pátek) strávili žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v plzeňské ZOO, 
kde představili návštěvníkům vzdělávací program Velikonoční putování.

11. dubna 2017 se konal v koncertním sále ZUŠ koncert makedonského klavíristy Krste Badarovské-
ho, který zahrál své vlastní skladby.

19. dubna 2017 přijeli zahrát do koncertního sálu ZUŠ studenti plzeňské Konzervatoře ze třídy 
prof. J. Brané. Na snímku zleva bývalá žákyně ZUŠ J. S. Bacha Dobřany Šárka Kučerová. 

Základní umělecká škola J. S. Bacha Dobřany, 
příspěvková organizace, 

Stromořadí 439, 334 41 Dobřany, 
tel./fax: 377 972 943, 736 472 478

e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, 
www.zus-dobrany.cz, IČO: 70834903 

Přejete si, aby vaše dítě trávilo svůj čas 
aktivně a tvořivě?

Aby zpívalo, tancovalo, malovalo či hrálo 
na hudební nástroj?

Aby se učilo v příjemném a moderním 
prostředí pod vedením zkušených 

pedagogů?

Přijďte mezi nás!

ZÁPIS
nových žáků

do hudebního, tanečního a výtvarného 
oboru probíhá:

HUDEBNÍ OBOR – Dobřany
15. a 16. června 2017 (čtvrtek, pátek)
od 16 .00 do 19.00, II. patro, ředitelna

TANEČNÍ OBOR – Dobřany
15. června 2017 (čtvrtek)

od 16.00 do 19.00, III. patro, taneční sál

VÝTVARNÝ OBOR – Dobřany
15. června 2017 (čtvrtek)

od 16.00 do 19.00, II. patro, učebna 
výtvarného oboru

Od školního roku 2017/2018
nově otevíráme v hudebním oboru výuku 

hry na violoncello a hry na mandolínu.

Na zápis přijďte i se svým dítětem.

Hudební obor bude otevřen pro školní 
rok 2017/ 018 v Dobřanech, 
Štěnovicích a Chlumčanech.

Taneční obor bude otevřen pro školní rok 
2017/2018 pouze v Dobřanech.

Výtvarný obor bude otevřen pro školní 
rok 2017/2018 v Dobřanech  

a ve Štěnovicích.

Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan 
se účastní zápisu v hlavní budově 

v Dobřanech dne 15. a 16. června 2017.
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Blízká setkání keltského druhu aneb Koncert 
keltských souborů dobřanské a prachatické 
ZUŠ ve Volarech

Neděle 23. 4. 2017 se pro dobřanske kelty z kapely Dé Domhnaigh při ZUŠ J. S. Bacha stala sku-
tečným svátkem. Vypravili jsme se na výlet do šumavského městečka Volary, kam jsme byli pozváni 
u příležitosti keltského svátku Beltain na Večer přátel menhirů. Čekala nás tu procházka k tajem-
ným menhirům a večer pak společný keltský koncert s hudebním a zároveň tanečním souborem 
Beltina při ZUŠ Prachatice, proložený autorským čtením Ivo Stehlíka z knihy Šumava domovem.  
Dé Domhnaigh byla nadšená o to více, že se třicetičlenná Beltina s několika skotskými dudami 
a bubny obdobně zabývá hudbou inspirovanou folklorem západofrancouzské Bretaně, Skotska 
a Irska. Oba soubory jsou jedny z mála formací s keltským zaměřením při ZUŠkách, a tak pro ně 
tohle setkání znamenalo první takovou spolupráci a jedinečnou příležitost vzájemně se poznat.

Eva Šustrová

Dne 25. 3. 2017 proběhl už 16. ročník Jarní-
ho plesu květin. Doprovodným vystoupením 
byla tentokrát ohňová show v provedení sku-
piny Candentis ze Žihle. Večerem provázela 
tradičně skupina Superband, která bavila vy-
prodaný sál až do druhé hodiny ranní. Všichni 
organizátoři by chtěli poděkovat sponzorům 
a také těm, kteří si našli čas na poslední ples 
dobřanské plesové sezóny. Budeme se na vás 
všechny těšit opět za rok!

Dagmar Terelmešová

16. ročník 
Jarního plesu květin

GRATULUJEME

Marii Tomáškové 
k 2. místu 

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ 
ve hře na housle.

Denise Vokračkové 
k 3. místu 

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ 
ve hře na kytaru.

Dětskému orchestru Macarát 
k 2. místu 

v krajském soutěžní přehlídce 
pro jazzové soubory a ostatní orchestry.

Dobřanské pohledy – 
změna
Pořadatelé soutěže Dobřanské pohledy 

2017 oznamují změnu termínu a místa ver-

nisáže výstavy. Vernisáž se bude konat 

již v pátek 9. června 2017 v 16.00 hod. 

v kostele sv. Víta v Dobřanech. 

Z tohoto důvodu je také posunut termín 

uzávěrky soutěže (přijímání soutěžních 

prací) na pátek 19. května 2017.

Výstava Dobřanské pohledy se v kostele 

sv. Víta bude konat od 9. do 18. 6. 2017.

Více informací najdete na www.kacko.cz/

kulturni-akce
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Kulturní kalendář

6. 5. Oslavy osvobození – konvoj
6. 5. MČR seniorů – badminton
12. 5. Food Revolution Day
13.–14. 5. Dual a 4X cup
20. 5.  Májové slavnosti 
27. 5. Koncert hudební školy Brežice
30. 5. ZUŠ Open
Školní akademie
  
  
2. 6. Budulínkova stezka
3. 6. Dětský den
9. 6. Noc kostelů
10. 6. Startujeme prázdniny
16.–18. 6. 24hour OffROAD Maraton
16.–18. 6. Dobřanské pohledy
16.–18. 6. Dobřanská pouť
17. 6. Svatovítské slavnosti
23. 6. Závěrečný koncert ZUŠ
23. 6. Den s IZS

25.–29. 7. Letní kino

1.–5. 8. Letní kino
12. 8. Folkové FESTovní zpívání

3. 9. Pohádkové náměstí
4. 9. První zvonění a burza kroužků
16. 9. Dobřanská 50, Pohádkový les,
 Radbuza Fest, Timbersport
Haydnovy hudební slavnosti 2017

Posvícení
Kavárna tvořenÍČKO 
Pouť na Kamínku

Večer se světýlky
4. 11. Hororový ostrov
4. 11. O štít města Dobřany
4.–9. 11. MFF Juniorfest

3. 12. Mikulášský jarmark
 Slavnostní rozsvícení 
 vánočního stromu
5. 12. Čertovské spřežení
10. 12., 17. 12., 24. 12. 
 Adventní podvečery

KVĚTEN

LISTOPAD

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Zápis budoucích prvňáčků
Dne 6. dubna proběhl zápis do 1. ročníku ve 

školním roce 2017/2018. 
Zúčastnilo se jej 74 dětí v doprovodu svých ro-

dičů, některé přišli podpořit i starší sourozenci. 
Většina z nich už školu znala, protože ji navští-
vila se svými paními učitelkami z mateřské ško-
ly. Tentokrát to ale bylo trochu jiné, projevila se 
nervozita. Vždyť zápis do školy je pro děti i ro-
diče velká událost. S dětmi do lavic usedly paní 
učitelky ze školy i ze školky. Pro zjištění znalostí 
byl připraven pracovní list s několika úkoly, gra-
fomotorické cviky a posouzení prostorové ori-
entace. Děti musely také prokázat znalost barev 
a tvarů a zazpívaly písničku. Na závěr je čekalo 
malé překvapení v podobě dárečků, které jim 
připravili školáci, jejich budoucí spolužáci. Děti 
se do školy těšily a nám nezbývá nic jiného, než 
jim popřát pěkně prožité zbylé dny ve školce, léto 
plné sluníčka a velkou chuť do 1. třídy. Ať se vám 
u nás líbí!

Michaela Petrželková a Linda Šiková, 
učitelky ZŠ

Základní škola Dobřany a partneři  
 

FOOD REVOLUTION DAY 
aneb 

CHVÁLA JÍDLA 
(dobrého, pestrého, zdravého …) 

v pátek 12. 5. 2017  
 

Vstupujeme s mnoha dalšími českými školami, školkami, družinami, dětskými 
domovy, knihovnami a spolky do 3. ročníku projektu Nadace Jamieho Olivera 
Food Revolution Day v České republice a chceme v tento den věnovat čas  
a pozornost tomu, co a jak jíme, jak zdravěji a zodpovědněji přistupovat ke 
stravování, a také si chceme vyměnit zkušenosti, nápady a recepty a vyzkoušet si 
zábavnou formou přípravu jídla. 

 
 

CO NÁS ČEKÁ? 
TÉMATICKÉ ŠKOLNÍ DOPOLEDNE 

1. STUPEŇ ZŠ 2. STUPEŇ ZŠ 
1. - 2. vyuč. hod.: příprava vzorové školní 
svačiny v jednotlivých třídách; fotografie hotové 
svačiny pro výstavu + předání písemného 
receptu - do 9.25 hod., pak konzumace svačin 

1. – 3. vyuč. hod.: výuka o jídle a stravování 
v jednotlivých vyučovacích předmětech 

3. – 4. / 5. vyuč. hod.: výuka o jídle a 
stravování v jednotlivých vyučovacích 
předmětech 

4. - 5. vyuč. hod.: příprava vzorové školní 
svačiny v jednotlivých třídách; fotografie hotové 
svačiny pro výstavu + předání písemného 
receptu - do 12.00 hod., pak konzumace svačin 

ZAHRADNÍ PÁRTY NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ 
13.30 – 16.00 hod.: 

• výstava fotografií vzorových školních svačin + vyhlášení vítězů nejlepších nápadů 
v kategorii A (1. – 3. roč.), B (4. – 6. roč.), C (7. - 9. roč.) *) 

• stánky s ochutnávkami jídla různých výrobců (spolky, dodavatelé školní jídelny, 
rodiče …) 

• Cooking show o dipech ke grilování – na zahradním pódiu 
• „Nekonečná“ bramboračka – vařená průběžně v retro polní kuchyni 
• „Voda pomáhá“ – fundraisingová kampaň – koupí 1 lahve pitné vody (Šumavský 

pramen) v hodnotě 30 Kč podpoříme konkrétní projekt pomoci klientům Diakonie 
ČCE Západ 

• … a další atrakce  
Vstupné: 30 Kč nebo 15 vzorků od jednoho jídla k ochutnávce. 

*) kritéria soutěže o vzorovou školní svačinu: rozměry svačiny (musí se vejít do standardní dvoukomorové 
krabičky o rozměrech 12,5x13,5x5 cm + 9,5x13,5x5 cm), proveditelnost výroby ve školní jídelně (možno 
konzultovat předem s paní vedoucí), cena svačiny do 20 Kč, neotřelost nápadu, vkusnost vzhledu 
 
 

PROSINEC
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(tom) Na výroční členské schůzi Mysliveckého 
spolku Dobřany odměnil starosta města věcný-
mi dary nejlepší střelce spárkaté zvěře za rok 
2016. Ještě jednou gratulujeme Jiřímu Štychovi, 
Miroslavu Flajšhanzovi a Adrianu Terelmešovi.

 

 
 

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické  
při Západočeském muzeu v Plzni 

Myslivecké sdružení Dobřany 
 

si Vás dovolují pozvat na 10. ranní vycházku  
 

VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU 
spojenou s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva  

 

V NEDĚLI 7. 5. 2017 
 

odborné vedení p. Paisker 
 
Sraz: v 6.00 hod. u nádraží a v 7.15 hod. u „čističky 
odpadních vod“ v Plzeňské ulici, návrat do Dobřan 
v cca 11 hodin.  
S sebou: pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou 
náladu; dalekohled či fotoaparát jsou vhodné. 
Další informace: Délka vycházky kolem řeky Radbuzy je  
3 km, je vhodná pro děti. Bude možno si detailně 
prohlédnout odchytové pomůcky i kroužkování.  

 
Organizátor: p. Krákora (725 362 448). 

Skauti se chystají na Svojsíkův závod
29. 4. 2017 se skauti a skautky zúčastní Svojsíkova závodu v Přešticích. Bodovanou sou-
částí je výprava s přespáním a vařením v přírodě.

Dobřanští skauti a skautky se přihlásili do okresního kola Svojsíkova 
závodu, který má prověřit jejich znalosti a dovednosti. Závod probíhá 
v duchu Pána prstenů. Po zaregistrování obdrželi vedoucí družin poky-
ny a ty předali soutěžícím. Hra už začíná. Součástí závodu je bodovaná 
výprava s přespáním a vařením v přírodě. Délka pochodu musí být mi-
nimálně 20 km. Jde o to, že Frodo sice hodil prsten zla do jícnu sopky 
v Mordoru, ale prsten nebyl zničen a zlo se plíživě začíná šířit dál. 

Prvním úkolem je rozšifrovat a najít 10 míst, cílů výpravy, a vybrat 
jedno, kam vyrazíme. Dalším krokem je naplánovat celou trasu včetně odjezdu a příjezdu vlaku, 
nakoupit zásoby, rozvrhnout, co kdo ponese, kde spát a hlavně psát podrobný deník.

My pojedeme na Gutštejn. Den D nadešel a 1. 4. se na nádraží v Dobřanech sešly tři družiny 
skautů a jedna skautek. Vyrážíme do Plzně a dál pak směr Pňovany a Konstantinovy Lázně.

Vystupujeme v Trpístech a dáváme se na pochod k Úterskému potoku. Na základně u potoka 
zůstávají stany a zásoby jídla. S batohy na zádech, kde máme svačinu, si vykračujeme na Gutštejn. 
Počasí máme skvělé, svítí nám slunce a je nádherně. Malou překážku nám připravila říčka, kterou 
bylo nutné přebrodit, protože lávku po zimě vzala velká voda.

Chvílemi nevěřícně zíráme do mapy, ale nakonec vidíme v dálce cíl cesty. Na Gutštejně plníme 
další část úkolů a voláme „ÜKS TARK VUSARD VAADAKE, ESILE!“. Vyčkáváme. Čekáme osobní 
setkání s jedním z moudrých, aby nám pomohl. Síly zla se však rozpínají, a tak k setkání nedojde. 
Nacházíme však zprávu od sedmého moudrého obsahující podrobnosti o dni útoku na zlo.

Doufáme, že když nezničil prsten oheň, dokáže to očistná voda řeky „Úhlavany“. 
Zlo nemůže být totiž nikdy zcela odstraněno, lze ho ale přetvořit v něco dobrého…
Po malé svačince v podobě špekáčku se vydáváme na zpáteční cestu. 
Jsme zpět a plníme další z úkolů – připravujeme si jídlo na ohni. Každá družina si vaří polévku.
Po jídle připravujeme ležení, stavíme stany.
Unaveni usínáme a vůbec nám nevadí, že v dálce bouří 

a přichází noční přeprška. 
Ráno vstáváme brzy a kluci vaří na ohni čaj. Jo jo, 

něco teplého po ránu je fajn.
Balíme a vyrážíme na zpáteční pochod do Trpíst 

na nádraží a pak dál domů…
29. 4. dopoledne nám všichni fanděte, ať v bitvě 

nad zlem zvítězíme.
Za středisko Zelený šíp Šíša

(tom) Dobřanští zahrádkáři při brigádě, která 
se konala ve čtvrtek 20. dubna, provedli pro 
město pravidelnou roční údržbu keřů na kruho-
vém objezdu v Lipové ulici a odstranili výmlad-
ky na stromech vysazených v okolí biotopu.

Pozn. Odesláno do tisku před konáním akce
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Aprílový výlet do Národního parku Bavorský les
V sobotu 1. dubna jsme se vydali s mysliveckým kroužkem a ve-

doucím Pavlem Krákorou do Německa.
Jeli jsme auty přes Železnou Rudu, z Alžbětína jsme jeli vlakem do Zwieselu, kde jsme přestou-

pili do dalšího vlaku, a pokračovali jsme do malého městečka Spiegelau. Odtud nám měl jet auto-
bus, ale nejel. Že by aprílový žertík? Dlouho jsme přemýšleli, jak se do parku dopravíme. Naštěstí 
u nádraží bylo zaparkované auto strážce parku. Byl ochotný nás do parku dovézt. Cestou jsme 
s ním mluvili trochu německy, trochu anglicky. Zdvořile 
jsme poděkovali za odvoz do Neuschonau. V parku už če-
kal zbytek výletníků, asi 20 lidí, kteří jeli auty až na mís-
to. Měli jste vidět jejich pohledy, když nás - 7 statečných 
- místo z autobusu vystoupilo z dodávky! Přivítali jsme 
se a vydali se lesem k výběhům zvířat. Pavel nám cestou 
vyprávěl o přírodě a o zvířatech.

Na začátku stezky měl být zubr, ale neviděli jsme ho. 
Pokračovali jsme na výra velkého, divoká prasata, vydru, 
lasičky, čápy, sovy, dravce, jeleny, rysy, medvědy a na-
konec losy, ale ty jsme bohužel neviděli. Naučnou pro-
cházku jsme zvládli projít asi za tři hodiny. Pak byl čas na 
oběd, většina měla řízky z domova. Bylo krásné slunečné 
počasí a výlet pokračoval dál.

Vydali jsme se na stezku korunami stromů Baumwi-
pfelpad. Po cestě byly prolézačky pro děti a pro velké 
odvážná odpočívárna - lehátko z kovového lana, odkud 
bylo vidět až na zem. Stezka je dlouhá 1320 metrů, vyso-
ká 44 metrů a je největší na světě. Je celoročně otevřená, 
bezbariérová, přístupná i pro kočárky. Stezka se mi moc líbila, vyjádřeno jedním slovem - nádhe-
ra. Z rozhledny, které se říká Stromová věž, byl hezký výhled na všechny strany, např. na vrcholy 
Ostrý a Roklan na Šumavě. Potom následovala exkurze po Domu divočiny a možnost občerstvení 
- káva, zmrzlina.

Rozloučili jsme se a nás 7 čekalo netrpělivě na autobus. Autobus zase nejel, tak jako ráno.
Měli jsme štěstí a tímto děkujeme dvěma ochotným tatínkům, kteří nás odvezli na vlak do Spie-

gelau. Pak hurá auty domů. Přijeli jsme ve 21:00, když se schylovalo k bouřce.
Tento výlet se mi moc líbil. Doporučuji navštívit.            

Lukáš Gittler, žák 7. B

V únorovém termínu jsme navštívili přezimo-
vací obůrku Srní-Beranky (objednaná akce), 
kde je možno z pozorovacího srubu zhlédnout 
jelení zvěř při krmení. Do přezimovacích obů-
rek se jelení zvěř soustředí, aby v zimním ob-
dobí nevznikaly škody na porostech. Ve srubu 
jsme strávili asi 80 minut, zvěř byla cca 50 me-
trů daleko a pro všechny včetně rodičů to byl 
nezapomenutelný zážitek.

Za MS Dobřany Pavel Krákora

S pár kluky z mysliveckého kroužku při MS Dob-
řany jsme byli narychlo na přednášce v NC Kvil-
da, kde jsme se dozvěděli nové věci a zajímavosti 
ze života rysů (ale i jelenů – přilehlý vedlejší vý-
běh). Rysí pár jsme měli možnost sledovat i na-
živo. Zajímavostí je osud rysího samce, který 
pochází z volné přírody a byl sražen autem. Po 
rekonvalescenci se adaptoval v tomto polodivo-
kém chovu. Poznáte ho podle výrazně světlé bar-
vy srsti. Samice je zrzavější a pochází z Německa.

Za MS Dobřany Pavel Krákora

Výlety s mysliveckým kroužkem

Jubilata na Velikonočním 
jarmarku

Letos poprvé byly na tradičním dobřan-
ském jarmarku k prodeji i dekorace vyrobené 
uživateli Jubilaty. 

Jubilata pro osoby potřebující péči Diako-
nie Západ je pečovatelská služba, která se po-
mocí, péčí nebo podporou zaměřuje na ty se-
niory, dlouhodobě nemocné nebo zdravotně 
postižené, kteří se bez určité pomoci neobe-
jdou. Ti, kteří v péči o sebe či svou domácnost 
potřebují pomoc druhého, pak využívají kon-
krétní úkony služby přímo ve své domácnosti. 

Mohlo by se tedy zdát, že uživatelé Jubilaty 
už sami nikomu jinému pomáhat nemohou. 
Ale není to tak. S podporou služby každoroč-
ně pořádají sbírku oblečení a domácího vy-
bavení pro Diakonii Broumov, která pak šaty, 
boty, domácí textil, domácí spotřebiče, hračky 
nebo knihy předává sociálně slabým v České 
republice i za hranicemi. Letos poprvé uži-
vatelé služby prostřednictvím Velikonočního 
jarmarku podpořili také dobřanské Mateřské 
centrum Budulínek. 

Výroba dekorací není hlavní činností služ-
by; tvoření, ale také například kvízům, pís-
ničkám, vzpomínkám, vaření či cvičení paměti 
se uživatelé věnují při pravidelných aktivitách. 
„Tato Odpoledne s Jubilatou, jak jim říkáme, 
jsou pro ně příležitostí sejít se s ostatními, 
rozvíjet své dovednosti, anebo se rozptýlit,“ 
říká Jana Šatrová, sociální pracovnice Jubilaty.

V Jubilatě zkrátka už víme, že pomoc má 
smysl, každý den naplňujeme motto Diakonie 
Západ -  pomoc má mnoho tváří.

Kontakty:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41
Telefon:733 141 900
E-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz

Sociální pracovník služby:
Jana Šatrová, Dis., 
Telefon: 733 141 900
E-mail: jana.satrova@diakonie.cz
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Velikonoční jarmark

V sobotu 8. dubna se na dobřanském náměstí 
konal již tradiční Velikonoční jarmark, tento-
krát s myšlenkou podpořit projekt Budulínkovy 
zahrádky. 

Návštěvníci chodili již od samého začátku, 
snad i díky tomu, že po deštivém a chladném 

týdnu se počasí umoudřilo a celý jarmark byl 
prosluněn hřejivými paprsky.

Do jarmarku se zapojily místní spolky: Bu-
dulínek, z. s., Pionýrská skupina Delfíni, dětský 
klub při dobřanské ZŠ a nově přispěli svými vý-
robky i senioři z DPS. Řemeslníci a další prodejci 

přijeli z blízkého i vzdálenějšího okolí. K dostá-
ní byly nejen velikonoční a jarní dekorace, ale 
i módní šité či pletené oděvy a oděvní doplňky, 
vybrané lahůdky a pochoutky, ručně vyrábě-
ná mýdla a svíčky. Zkrátka nabídka byla veliká, 
a kdo chtěl, zajisté si vybral. Domácí slané i slad-
ké dobroty Od Sousedů byly připraveny pro 
všechny, kteří se potřebovali osvěžit či posilnit. 

Příjemnou atmosféru jarmarku úžasně dopl-
nila pěvecká vystoupení dobřanských Hvězdiček, 
keltské kapely Dé Domhnaigh a chlumčanských 
Rarášků a Tamtamů. Skvělá byla spolupráce s ve-
dením souborů i s panem zvukařem.

Ráda bych za Budulínek, z.s., poděkovala 
všem, kteří se jarmarku zúčastnili, technickým 
službám za připravené stánky, zkrátka každé-
mu, kdo se na Velikonočním jarmarku podílel. 
Budulínek děkuje všem, kteří přispěli na Bu-
dulínkovu zahrádku. V neposlední řadě patří 
poděkování i vám, kteří jste přišli, nakoupili 
a podpořili nás všechny.

Letošní Velikonoční jarmark byl zkrátka pro-
sluněný, radostný, provoněný jarem a plný zpě-
vu, tedy velmi vydařený.

Za Budulínek, z.s., s radostí napsala 
Zuzana Peksová

             
 
 
 
 

 
 
 
 

Mateřské centrum Budulínek 
zve 

 
všechny rodiče s dětmi ve věku od dvou do šesti let  

na 11. ročník akce 
 

BUDULÍNKOVA STEZKA 
s pohádkovým příběhem pejska a kočičky  

 
 

 v pátek 2. 6. 2017 
 

START :    
od 17.00 do 18.00 hodin na nádvoří ZUŠ  

 
 
 
 

 
 

Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany  
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Rybáři
Ani konec března a duben 

ještě moc k vodě nelákaly. Stá-
le ještě bylo chladno a foukal 

silnější studený vítr. V dubnu dokonce mrzlo 
a sněžilo.

Děti z kroužku byly zase asi dvakrát na 
Kotynce, ale skoro nic nechytily. Trochu lep-
ší to bylo na řece, kde na ferderové pruty po 
zakrmení přece nějaké záběry byly. Ulovilo 
se několik podouství, cejnek a zabrali dokon-
ce tři kapříci, kteří se ale u břehu vyhákli. Po 
dalším ochlazení se již další schůzky konaly 
v klubovně.

 Zazářil můj bratr Josef, který navzdory vě-
tru a chladu vyrazil na Velikonoční pondělí na 
Židovák, a když se vrátil, chlubil se úlovkem 
úhoře 55 cm, kapra 47 cm a kapra 65 cm.

V sobotu 25. 3. se lovila Horní Kotynka, 
koncem března se provedlo odbahnění Dolní-
ho Černoblata a začátkem dubna se lovil Hor-
ní Černoblat.

Chladné počasí se podepsalo na menší 
účasti na závodech na Dolní Kotynce v sobo-
tu 22. dubna, když předešlého dne bylo ráno 
-5oC. Dostavilo se jen 85 závodníků. Ryby, 
hlavně ty větší, moc nebraly. Vítězem se stal 

Petr Martínek, který se pohotově přeoriento-
val na chytání malých kapříků mezi 10-15 cm 
a tahal potom jednoho za druhým. Dosáhl 
suverénně rekordní délky 22,22 m. Druhé 
místo obsadil Petr Beroušek s 9,09 m a třetí 
místo Rudolf Rieckel se 7,90 m. Podle umístě-
ní si pak závodníci mohli vybrat z mnoha hod-
notných cen, za které tímto děkujeme všem 
našim sponzorům.

Hned v neděli 23. dubna se konaly dětské 
rybářské závody. Počasí se již trochu zlepšilo, 
občas i z mraků vykouklo slunce a nad oče-
kávání přišlo 33 dětí. Aby si mohli zachytat 
i malí špunti, kteří sami udice ještě nezvlád-
nou nahodit a aby hodnocení bylo objektivní, 
byli závodníci rozděleni do kategorií „s pomo-
cí rodičů“ a „samostatně lovící“.

Umístění podle kategorií:
„samostatně lovící“:  
1. Michal Jeslínek  424 cm
2. Marek Hora  292 cm
3. David Šefl ml.  284 cm

„s pomocí rodičů“:  
1. Jakub Štych  181 cm

2. Vojtěch Brejcha 131 cm
3. Pavel Kubelka  94 cm

Pro vítěze v obou kategoriích byly přichys-
tány poháry a medaile, které věnovala paní 
místostarostka Dagmar Terelmešová a která 
jim je také vlastnoručně předávala. Kromě 
toho si závodníci podle umístění vybírali 
z mnoha cen, mezi nimiž byly pruty, navijáky, 
podběráky a další rybářské potřeby. Ceny se 
dostaly na všechny závodníky, i na těch něko-
lik, kterým se nedařilo a nic neulovili. Samo-
zřejmě dostali všichni občerstvení, zejména 
uspěly kelímky s hranolky a omáčkou. Ceny 
pro děti věnovali sponzoři: MKS Dobřany, 
Rybářské potřeby U Krtků, manželé Terelme-
šovi, Čevak, a.s., Svatovítská lékárna Dobřany, 
p. Aleš Málek. Všem srdečně děkujeme.

Další poděkování patří všem, kdo se na or-
ganizaci a zajišťování závodů podíleli. Hlav-
ním organizátorem byl David Šefl st., se zajiš-
ťováním mu pomáhala manželka Zuzka, dále 
pak David Šmůla, Zdeněk Skála, Jaromír Lev, 
Jan Šefl a Josef Šefl. Díky jim se závody vyda-
řily k všeobecné spokojenosti a radosti dětí.

Vladislav Šefl

Zmrtvýchvstání dobřanského fotbalu
Dobřanští fotbalisté, v posledních letech 

pravidelní účastníci okresního přeboru Pl-
zeň-jih, nezačali letošní sezonu 2016/2017 
vůbec dobře. Kdo ví, co stálo za herním pro-
padem dobřanských mužů… Možná „domácí“ 
prostředí ve Vstiši, kde musejí hrát z důvodu 
rekonstrukce vlastního stánku po celou sezó-
nu. Nový stadion měl být hotový již počátkem 
roku 2017, jenže neustálé posouvání termínu 
zajistilo dobřanským hřiště v nedaleké obci 
na celý rok. 

Přestože se Dobřany  dříve umisťovaly 
v první polovině tabulky a poslední sezóny 
byly slabé, letošní výkony zaskočily téměř 
každého. Do patnáctého kola nejvyšší okres-
ní soutěže nasbíraly jen 6 bodů, patřilo jim 
tedy poslední místo a reálně se rýsoval sestup 
do III. třídy! V patnáctém kole soutěže však 
přišel vzestup, ve který téměř nikdo nevěřil. 
Neskutečnou jízdu zahájily Dobřany výhrou 
3:2 nad Předenicemi, pokračovaly znovu vý-
hrou 2:4 se Zdemyslicemi, následovala další 

výhra 3:2 na penalty se Stodem. Dále překva-
pivě uštědřily teprve druhou prohru v sezóně 
vedoucímu týmu Losiné 3:0. Dosud poslední 
zápas hrály se Starým Smolivcem a vydřely 
výhru 3:4 až na pokutové kopy. Sedm kol před 
koncem tak oživily šanci na udržení a momen-
tálně jsou mimo sestupové pozice s náskokem 
3 bodů na předposlední a poslední místo. Po-
kud vše dobře dopadne, v Dobřanech „okres“ 
zůstane!

Filip Umner, Podlavičník ZŠ Dobřany 
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Jarní turnaj Tenisové 
akademie Dobřany

O velikonočním víkendu uspořádala Te-
nisová akademie Dobřany pro své účastníky 
tenisový turnaj ve třech věkových kategori-
ích – minitenis (4-7 let), babytenis (8-9 let) 
a v žactvu (10-14 let). Jedním z hlavních cílů 
turnaje bylo, aby si děti zahrály tenisové zá-
pasy proti ostatním dětem z kurzu, se kterými 
se nepotkávají na trénincích. Dále jsme chtěli 
děti naučit samostatnosti při zápasech, kon-
krétně počítat si svůj stav v průběhu zápasu. 

Turnaj probíhal v přátelském, ale zároveň 
i soutěživém duchu s perfektní sportovní 
atmosférou.  Skvělé zápasy předvedli souro-
zenci Kristina a Nicolas Vítovských, Adámek 
a Matyáš Bláhovi, Lenka Milotová, Ondra 
Špinka, Pepa Fišer (mini a babytenis), ale 
také Matylda Hrdličková, Nicole Šišková, Kač-
ka Fialová, Robík Kott, Jan Tomášek (žactvo) 
a mnoho dalších. Spousta účastníků turnaje 
bude reprezentovat naši tenisovou akademii 
v družstevních utkáních, která se hrají od kon-
ce dubna do června na území západočeského 
regionu. Velmi se těšíme na další sportovní 
soutěže našich mladých a šikovných tenistů.

Pavlína Šmatová, šéftrenérka T. A. Dobřany 

Dobřanská trojka
V pátek 14. dubna pořádala TJ Dobřany – pé-

tanque club již 3. ročník turnaje trojic dobřan-
ských spolků ve hře zvané pétanque. Hrálo se 
na hřištích ve sportovním areálu Džungle. Přišli 
zástupci rybářů - Josef Harant, Karel Kripner 
a Rudla Rieckel, kteří obhajovali loňské vítězství, 
myslivci v podobě tří generací Hájků Zdeňků, st., 
ml. a Matěje. Zahrádkáře reprezentovali Zdeněk 
Duban a manželé Bohouš a Boži Kubovi. Svůj 
tým do bojů vyslala i restaurace Beseda - Radka 

a Filipa Baumrukovy doplnil Jindra Bechyně. Tým s názvem K3 vytvořili Vláďa Khás, Karel Ko-
pejsko a Pavel Kůrka. Hned dvě dvojice postavila rodina Štulcova doplněná o Ivanu Korandovou. 
Pořadatelé litovali, že tentokráte nepřišli tradiční trojice Sdružení nezávislých Dobřany, Mladých 
pro Dobřany a kuželkářů. Bylo krásné počasí, nikdo nikam nespěchal, a tak se hrálo systémem 
každý s každým. Hned v prvních kolech na sebe narazili papírově největší favorité. Rybáři porazili 
zahrádkáře, zahrádkáři pak K3 a K3 potom rybáře. Ze vzájemných zápasů na tom byli nejlépe 
zahrádkáři, ti měli nejlepší skóre. A tak se čekalo na zaváhání někoho z této trojice. To přišlo na 
konec, kdy myslivci nečekaně porazili rybáře. Rybáři tak měli dvě prohry a skončili třetí. Myslivci 
vybojovali místo čtvrté. O prvenství v turnaji rozhodl vzájemný zápas mezi zahrádkáři a K3. K3 
nepomohl ani intenzivní trénink před samotným turnajem. Zápas celkem jednoznačně v pomě-
ru 13:4 vyhráli zahrádkáři a K3 skončili druzí. Myslivci a tým Besedy doplatili na nevyrovnané 
výkony. Potěšující byla účast dětí a hlavně jejich dobré výkony, kdy se mezi dospělými neztratily.

Žádný tým ale neprošel turnajem bez jediné prohry nebo s jedním vítězstvím. Další akcí bude 
Amatér cup - turnaj dvojic v sobotu 29. dubna.        Zdeněk Duban

Aprílový badmintonový turnaj v Dobřanech
V rámci badmintonové přípravy začínajících dětí a mládeže, která se ještě nezúčastňuje 
soutěžních turnajů, pořádá oddíl badmintonu TJ Dobřany, z. s., otevřené nesoutěžní turna-
je ve sportovní hale města Dobřany, aby si hráči vyzkoušeli atmosféru turnaje.

V sobotu 1. 4. 2017 uspořádal oddíl badmintonu TJ 
Dobřany, z.s., ve sportovní hale pod nádražím nesou-
těžní turnaj pro začínající děti a mládež pod názvem 
„Aprílový turnaj“, jelikož tentokrát vyšel přesně na 
„apríla“. Opět se hrálo podle „dobřanských“ pravi-
del, kdy proti sobě hráli smíchaně chlapci i děvčata. 
Rozdělení bylo do 3 skupin podle věku a hráčské vy-
spělosti. Turnaj byl nesoutěžní, otevřený, jen pro děti 
bez hráčské licence.

V rámci vzájemné spolupráce se zúčastnili i začínající badmintonisté z Keramiky Chlumčany, 
celkem 30 dětí a mládeže. 

Z domácích se zápolení o drobné ceny ze začínajících zúčastnili Míša Bláhová – 2. místo, Ju-
lie Princlová, Tomáš Prošek, Maxim Běl, Adam Schejbal – 1. místo a ze Vstiše Bára Plajnerová. 
Z Chlumčan přijely Sára Korschinská, Klára Hodanová, Jana Eisenhammerová a společné 3. místě 
obsadily Kristýna Černá, Sandra Kušnieriková, Simona Mašková.  

Z pokročilejších místních hráli Petr Beneš, Václav Šugár, Natálie Andrýsová, David Fonhauser, 
Julie Nesvedová a ze Štěnovic Klára Sedláčková. Chlumčany reprezentovali Natálie Císařová, Filip 
Vávra – 1. místo, Nikola Samková, Anna Dvořáková – 3. místo a Lukavici Zuzana Nová – 2. místo. 

Z pokročilých nad 12 let hráli za domácí Ondra Denk – 3. místo, Petr Špís – 2. místo, z Chlumčan 
Adam Němec, Adriana Veitová, David Zápotocký – 1. místo, Dominik Samek a Libuše Špačková 
ze Vstiše. 

Účastníci si tak mohli porovnat svoji výkonnost mimo oddílové tréninky s ostatními a sezná-
mit se se svými vrstevníky z jiných oddílů. TJ Dobřany zase měla možnost představit se ve své 
práci s dětmi a mládeží za podpory města Dobřany.

Poděkování patří i doprovodům a rodičům, kteří pomáhali s průběžnou organizací turnaje.
Za oddíl badmintonu TJ Dobřany Ing. Josef Malý
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DOBŘANYBIKEWEEKEND
 tato akce je podpořena GLOBÁLNÍM DOTAČNÍM TITULEM města DOBŘANY

TRÉNINK/PREZENTACE
9:00 - 12:00
START KVALIFIKACE
12:30
START ZÁVODU
14:00 13.-14.5.

FACEBOOK.COM/DUALCUP

AFTER PARTY

SOBOTA VEČER

KONCERTY

VSTUP ZDARMA

                      
       TJ Dobřany, z. s., 
  oddíl BADMINTON 

 
 

zve všechny příznivce badmintonu na nesoutěžní turnaj  
smíchaných čtyřher dětí do 16 let a dospělých nad 16 let 

   

„Bláznivý turnaj“ 
 

v rámci oslav 110. výročí založení Tělovýchovné jednoty Dobřany 
 
Pořadatel             Badmintonový oddíl TJ Dobřany 
 

Místo                   Sportovní hala města Dobřany – pod nádražím  
 

Termín Sobota 27. květen 2017 
 

Časový rozpis      8:30 - 8:45 přihlášení, rozcvičení, rozehrání 
                               8:45 - 9:00 rozpis herního plánu, zahájení 
                             9:00 - 12:00 čtyřhra dětí a dospělých   
 12:30 - 16:00 čtyřhra dětí, čtyřhra dospělých 
 

Vedení turnaje Ing. Josef Malý, doprovody účastníků, dobrovolníci 
     

Účastníci             Děti ve věku do 16 let a rodinní příslušníci, příbuzní,         
                              přátelé a dospělí nad 16 let    
 

Discipliny            Smíchaná čtyřhra dětí a dospělých 
                             Smíchaná čtyřhra dětí do 16 let  
                           Smíchaná čtyřhra dospělých nad 16 let                                  
 

Hrací systém      2 výkonnostní skupiny, tabulkový každý s každým,     
                           Počet a délka setů dle počtu účastníků  
 

Míčky                  Plastové zapůjčí oddíl 
 

Občerstvení         Vlastní, pro účastníky zajištěna jen káva, čaj a sladké 
 

Hodnocení          Hráči a hráčky získají drobné ceny 
 
 

 
Na turnaj Vás zve za pořadatele 

Ing. Josef Malý a badmintonoví nadšenci 
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Krajský přebor
  Zápasy Výhry Remízy Prohry Poměr Průměr Body
1. TJ Dobřany 20 17 2 1 118,5:41,5 2789 36
2. SK Škoda VS Plzeň B 20 15 0 5 104,5:55,5 2754 30
3. Baník Stříbro B 20 13 0 7 89,5:70,5 2737 26
4. Kuželky Holýšov B 20 11 1 8 83,5:76,5 2728 23
5. Sokol Pec pod. Čerch. 20 9 3 8 79,5:80,5 2702 21
6. Sokol Kdyně C 20 10 0 10 80,5:79,5 2727 20
7. Sokol Plzeň V 20 8 1 11 75,5:84,5 2755 17
8. TJ Havlovice B 20 7 2 11 68,0:92,5 2698 16
9. Sokol Díly A 20 6 1 13 67,5:92,5 2635 13
10. Slavoj Plzeň B 20 5 1 14 59,0:101,0 2659 11
11. Sokol Díly B 20 3 1 16 54,0:106,0 2612 7

Okresní přebor
1. SK Škoda VS Plzeň D 26 19 2 5 134,0:74,0 356,5:267,5 2827 40
2. TJ Dobřany B 26 17 3 6 130,5:77,5 363,5:260,5 2847 37
3. Sokol Plzeň V B 26 17 3 6 130,0:78,0 344,5:279,5 2757 37
4. TJ Baník Stříbro C 27 17 3 7 131,5:84,5 372,0:276,0 2765 37
5. SKK Dobřany 26 17 0 9 116,0:92,0 314,0:310,0 2796 34
6. TJ Přeštice A 26 16 2 8 112,5:95,5 324,0:300,0 2789 34
7. SK Škoda VS Plzeň C 26 14 2 10 113,0:95,0 316,5:307,5 2793 30
8. CB Dobřany C 26 13 3 10 114,0:94,0 344,0:280,0 2825 29
9. TJ Baník Stříbro C 26 13 1 12 111,0:97,0 341,5:282,5 2761 27
10. TJ Přeštice B 26 12 1 13 110,5:97,5 319,5:304,5 2719 25
11. SKK Rokycany C 27 11 2 14 101,0:115,0 305,5:342,5 2757 24
12. Sokol Plzeň V C 26 9 1 16 89,0:119,0 298,5:325,5 2722 19
13. TJ Slavoj Plzeň C 26 5 4 17 80,0:128,0 280,5:343,5 2726 14
14. TJ Slavoj Plzeň D 26 1 1 24 45,0:163,0 220,0:404,0 2586 3
15. TJ Dobřany C 26 1 0 25 50,0:158,0 203,5:420,5 2552 2

Kuželkářský sport
V měsíci dubnu skončily pro oddíl kuželkářů při TJ Dobřany, z. s., dlouhodobé soutěže. 
Proto neškodí malé bilancování za ročník 2016-2017. Soutěže se hrají podzim–jaro.

Náš oddíl má k dnešnímu dni 23 členů, kteří tvoří 3 družstva. Družstvo „A“ hraje přebor Plzeň-
ského kraje. V této soutěži hraje 11 oddílů. Naše družstvo získalo 1. místo s náskokem 6ti bodů 
před druhým účastníkem Škoda Plzeň „B“. Byla to super sezona, jak podzimní, tak i jarní část 
vyšla na výbornou. Za odměnu čeká družstvo postup do Západočeské divize. Tuto soutěž tvoří 
sloučení Plzeňského a Karlovarského kraje. Po letošních výsledcích doufám, že i v divizi obstojí 
naše družstvo důstojně. Další družstvo, které nese visačku „B“, hraje sdružený okresní přebor, 
který má 15 účastníků. To znamená i více zápasů a zároveň i větší nároky na hráče. I v této soutěži 
si vedeme velmi dobře. Družstvo je na druhém místě a od postupu jej dělí poslední rozhodující 
zápas, který se odehraje bohužel až po vydání těchto listů. Proto příznivci kuželek drží palce. 
Nově založené družstvo „C“, hrající také okresní přebor, zatím na dobré umístění ještě nemá, ale 
věříme, že příští rok se také dočká. Zatím se po krůčcích zlepšuje, a když neztratí zájem, který 
dosud má, bude určitě stoupat v tabulce na vyšší místa.

Při této stručné uzávěrce sezony musím také poděkovat vedení TJ za finanční pomoc ve formě 
placení všech energií, které se určitě zvedly díky delší zimě a dalšímu družstvu.

S kuželkářským pozdravem „hodu zdar“ se loučí             Otto Sloup, předseda

Florbalové Dobřany
Poslední kolo základní části regionální Bo-

hemia ligy malého florbalu (BLMF) započali 
z dobřanských týmů starší žáci, kteří se na 
turnaji konaném 8. 4. v domácí hale ujali po-
řadatelství. 

První zápas sice prohráli se silným výbě-
rem plzeňského FBC poměrem 2:6, ale ze-
jména ve druhém zápase podali skvělý výkon 
a překvapivě, k radosti domácích fanoušků, 
zvítězili nad dalším silným soupeřem, tento-
krát ze Staňkova. Domácí borci sice šestkrát 
inkasovali, ale ani to je nepoložilo a osm vstře-
lených branek a finální skóre 8:6 mluvilo za 
vše. V posledním zápase se chlapci v modrých 
dresech prezentovali opět pohlednou hrou, 
ale na tým koterovského Sokola to nakonec 
nestačilo a byla z toho prohra dobřanských 
5:8. Tým, který v sezoně moc výher neposbí-
ral a bohužel bodoval jen řídce, se nemusel za 
domácí výkony rozhodně stydět. Svěřencům 
trenéra Hlaváče je třeba poděkovat i přesto, 
že po základní části jsou poslední.

To mladší žáci se téměř celou sezonu drželi 
na opačném pólu tabulky. Před sezonou, kdy 
několik opor přešlo do starších, se čekal spíše 
boj na chvostu, dobřanští ale překvapili a celou 
sezonu podávali skvělé týmové a hlavně bojov-
né výkony, což jim ještě před posledním kolem 
základní části konaném 9. 4. v Nýřanech dávalo 
velkou šanci na výhru v základní části. Poslední 
kolo bylo v podání dobřanských nesrovnatelné 
s předchozími výkony. Po rozháraném zápa-
se s radnickou Cobrou, který skončil fiaskem 
3:10, se hráči vedení trenérským duem Kouřil, 
Hloušek vydali vstříc klíčovému duelu se Staň-
kovem, který měl rozhodnout o vítězi základní 
fáze. Hráči v modrém dlouho drželi se soupe-
řem krok, a dokonce byli v určité pasáži zápasu 
týmem lepším. Staňkov však dokázal prostřelit 
gólmana potřetí a vedl 2:3, dobřanští si vybudo-
vali obrovský tlak a závěrečnou minuty strávili 
na hřišti v power play 4 na 3 bez brankáře. Ani to 
však nestačilo k vyrovnání a dobřanští jen zkla-
maně sledovali staňkovské vítěze. Druhá pozice 
sice nepřináší tak komfortní pozici do play-off, 
i tak je toto umístění bráno jako úspěch. Snad se 
jim bude ve vyřazovací fázi dařit lépe. 

Filip Umner, Podlavičník ZŠ Dobřany 

Cyklotoulky
V sobotu 13. května se uskuteční první cyklistický výlet za krásami okolím Dobřan. Sraz je na náměstí u kašny. V 9.00 hod. odjedeme na Křižák, 
návrat plánujeme okolo 12.00 hod. Etapa je nenáročná, proto ji mohou absolvovat i rodiče s dětmi. Další vyjížďky plánujeme vždy na druhou 
sobotu v měsících červnu, červenci a srpnu. 
Na 23. září je naplánován pravidelný sjezd ze Špičáku do Dobřan. Vlakem dojedeme na Šumavu a zpět na kole. Trasa vede překrásnou krajinou oko-
lo Úhlavy a návrat bývá okolo 17. - 18. hod. Zahrnuty jsou i přestávky na občerstvení. Na všechny akce srdečně zveme příznivce rekreační cyklistiky.
Informace na tel. +420 603 872 821 a +420 721 713 079.           Za organizátory  Josef Hájek a Josef Polívka
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1. NHBL – muži 2016-17
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matou-
šek a Jan Marek

Tři kola před koncem zkl. části měla určit 
konečné pořadí našlapané 18členné tabul-
ky 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÉ LIGY mužů. 
Šneci v nich chtě nechtě museli zabrat, jeli-
kož hrál tehdy roli každý získaný bod. Čekaly 
nás výjezdy do Jihlavy a do Nového Strašecí, 
poslední kolo jsme se doma popasovali s Be-
rounem. Všichni tři soupeři chtěli to samé, 
a sice postup do elitní osmičky, která násled-
ně hrála play off. Šneci zapnuli a tři výhry po 
sobě ukázaly, že Dobřany hokejbal hrát umí. 
V Jihlavě se rodila výhra velmi těžce, neboť 
jsme zápas otáčeli z nepříznivého stavu 1:3 na 
zaslouženou výhru 5:3, ve Strašecí Dobřany 
nedaly domácím téměř žádnou naději a vítězí 
5:1, trojblok zápasů a zároveň poslední kolo 
zkl. části zakončují Šneci domácí výhrou nad 
Berounem 4:2. Devět bodů získaných po sobě 
náš tým rázem vyšvihlo do horní poloviny 
nabité celorepublikové soutěže. Postupem do 
elitní společnosti, která se skládá z osmičky 
nejlepších týmů, jsme měli pochopitelně ra-
dost. Ovšem zatuhlo nám, když jsme zjistili, 
že naším soupeřem ve čtvrtfinále bude Kar-
viná, přes 500 km vzdálené město ze severu 
Moravy a ještě ke všemu loňský sestoupivší 
extraligista. Takže navíc hodně velká kvalita. 
Což o tu kvalitu, mezi osm nejlepších už žádní 
nazdárci nepostoupí, ale ta vzdálenost..... Sla-
bou útěchou mohlo být, že Karviná či Opava 
může takto přemýšlet při každém venkov-
ním utkání, resp. výjezdu ... První zápas jsme 
v sérii začali doma a ten se nám hrubě nepo-
vedl. Prohra 1:5 přisoudila celku z Moravy 
ještě větší roli favorita k jeho pokračujícím 
domácím duelům v této sérii hrané na pouhé 
dva vítězné zápasy. První odveta na Moravě 
(22. 4.) tak mohla čtvrtfinále ukončit. Šneci 
ale nechtěli jet do daleké Karviné pouze na 
výlet a sobotní utkání ukázalo, že mladý tým 
z jihu Plzeňska nelze nikdy podcenit. Domácí 
si se Šneky nevěděli rady a po zásluze padli 
1:4. Sérii hranou pouze na dva vítězné duely 
(už i třeba kvůli právě zmíněným vzdálenos-
tem - další nesmysl), tak musela rozřešit ne-
děle dopoledne 23. 4.  Klíčový zápas zvládla 
lépe domácí Karviná a vítězí 4:1, ačkoliv Šneci 
ještě utkání za stavu 0:2 zdramatizovali vstře-
leným gólem. To už ale bylo z jejich strany vše. 
Jelikož se všechny série rozhodly podle tzv. 
papírových předpokladů, kdy postup obhájila 
první čtyřka týmů, pak Šneci z Dobřan zakon-
čují sezónu na celkovém 6. místě v republiko-
vé 18členné konkurenci. Je to úspěch??? Mys-

Konečná tabulka 1. NÁR. HOKEJBALOVÉ LIGY – MUŽI SEZONA 2016–17
1. SHC Opava 22 17 1 3 1 84:34 56
2. Polička 22 14 3 2 3 76:42 50
3. Karviná 22 15 2 0 5 85:49 49
4. Olymp Jindřichův  Hradec 22 12 2 3 5 91:53 43
5. Jungle Fever Kladno 22 9 4 3 6 66:47 38
6. TJ Snack Dobřany 22 11 1 2 8 77:64 37
7. Pardubice Stars 22 9 2 2 9 65:57 33
8. Rondo Teplice 22 9 1 4 8 51:66 33
9. SK Jihlava 22 10 0 2 10 57:66 32
10. Nové Strašecí 22 9 2 1 10 57:63 32
11. Kelti Beroun 2008 22 6 5 1 10 59:66 29
12. HBK Bulldogs Brno 22 6 4 2 10 50:69 28
13. Přelouč 22 7 1 4 10 44:50 27
14. Tygři Mladá Boleslav 22 4 6 1 11 65:84 25
15. Plzeň-Litice 22 5 2 6 9 51:63 25
16. Česká Třebová 22 5 1 3 13 48:78 20
17. Chlumec nad Cidlinou 22 4 2 3 13 38:76 19
18. Tatran Třemošná 22 4 3 0 15 44:81 18

lím, že vzhledem k věkové skladbě hráčů, kde 
převažují mladí kluci obalení pár pardály, to 
není špatný počin. Samozřejmě, mohlo to do-
padnout lépe, ale také právě kvůli „mladému 
týmu“ jsme v jedné fázi sezóny byli tři body od 
sestupu. Věřím, že tenhle mladý tým má vše 
před sebou, třeba to bude zase ještě někdy 
o „maličko“ lepší .... Proč ne????

Soutěž byla, a vzhledem k tomu, že se ješ-
tě hraje, pak je, hodně náročná, i třeba právě 
kvůli cestování atd. 

Zkrátka na horní patra kouká před sezónou 
každý, sestoupit nechce nikdo.

Vždyť 15. Litice a 16. Česká Třebová bu-
dou hrát baráž o udržení, 17. Chlumec n. C. 
a 18. Třemošná sestupují rovnou do nižší 
soutěže. 

I taková nekompromisní byla letošní 1. NÁ-
RODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA mužů.

O mládežnických kategoriích se zmíníme 
v příštím vydání DL.

TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Šneci v republikové konkurenci obstáli
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Návštěva Bochova a Žlutic
Tentokrát jsme se vypravili do 

Karlovarského regionu. První 
zastávkou na naší trase bylo 
město Bochov. Cesta auto-
busem příjemně ubíhala, 
a když jsme se přiblížili 
k Bochovu, naskytl se 
nám pohled na dva vý-
znamné body, jedním 
byl památník padlým 
(z 1. světové války) a tím 
druhým suita hradu na neda-
lekém kopci.

Autobus zastavil na náměstí, kde 
hned naproti zastávce je krásná kamenná kaš-
na spolu s vodárenskou věžičkou. Po výstupu 
z autobusu jsme zjistili, že je značná zima, 
a tento problém jsme řešili tím, že jsme na-
vštívili místní hotel, kde jsme si dopřáli teplou 
polévku a něco ostřejšího pro zahřátí.

Takhle připraveni jsme se vydali po čer-
vené t. z. nejprve k památníku padlých a po 
malé chvilce, kdy jsme se zamýšleli nad osudy 
padlých, jsme pokračovali na hrad. Hrad spo-
lu s okolím je pěkně, citlivě upraven, mnohé 
zdivo je doplněno, dominantou tohoto areá-
lu je hradní věž, upravená jako vyhlídka. Vy-
stoupali jsme po schodech do horní dřevěné 
části věže s množstvím oken, u kterých jsou 
umístěné orientační tabule. Z věže byl krásný 
výhled do celého okolního kraje (Krušné hory, 
Doupovsko, Klínovec apod.). Po prohlídce 
hradu jsme sestoupili do údolí a kolem potoka 
došli k pramenu se železitou dobrou vodou, 
kterou jsme ochutnali. Další cesta nás zavedla 
na návrší, kde dříve stával hrádek, dnes je toto 

místo využíváno k odpočinku a je od-
tud krásný výhled na Bochov. 

Vrátili jsme se do města 
a v místním „Radničním 

sklípku“ poobědvali. Poté 
jsme odjeli autobusem 
do Žlutic.

Hned po příjezdu 
jsme se vydali do města. 

Procházeli jsme čistými, 
upravenými ulicemi města, 

na náměstí jsme se zastavili 
u kašny a barokního morového 

sloupu. Po svažité dlážděné ulici jsme 
došli ke kostelu a k nedalekému památníku 
padlých v 1. světové válce. Cestou k nádraží 
naši pozornost upoutala informační tabule, 
kde je popsána pohnutá historie města spo-
jená s husitským hnutím. Dozvěděli jsme se, 
že Žlutice byly významnou základnou husitů.

Již značně unaveni jsme nasedli do vlaku, 
který nás dovezl do Plzně. Opět nás dráhy ne-
příjemně překvapily – vlak měl 25 min. zpož-
dění, což zapříčinilo, že nám ujel plánovaný 
spoj z Plzně do Dobřan.

Zamyšlení: Procházejíce krajinou, často-
krát se setkáváme s památníky, které nám 
připomínají nezměrné utrpení, které ať již 1., 
nebo 2. světová válka lidem přinesly. Pomníky 
jsou mementem pro nás, nabádají nás k tomu, 
abychom již více těchto hrůz nepřipustili.

Závěrem: Využívej v plné míře možnost po-
znávat naši krásnou zem spolu s jejími památ-
kami a přírodou!

S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Turisté vás zvou
6. května
Z PETROVIC NAD ÚHLAVOU 
DO NEZNAŠOV
Odjedeme z Dobřan v 7,17 
hod. do Nýrska. Půjdeme po 

neznačených cestách do Hodousic a po CS 
2048 do Blata a Opálky, kde přejdeme na ze-
lenou tz., která nás dovede na Javor. Neznače-
nou cestou přijdeme na Javor vyhlídku. Pře-
jdeme na cyklostezku 2210 a dojdeme přes 
Loučany k rozcestníku Nad Horní Lhotou a po 
žluté sejdeme do Neznašov. Délky vycházky 
15 km. Stoupání 366, klesání 351 m. Vedoucí 
Luboš Kučera.

9. května
PO NS ŽIVÉ PAMĚTI KRAJINY LUŽAN 
DO BOROV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do 
Lužan. V Lužanech se podíváme na zámek 
a zahradu. Půjdeme po naučné stezce Živé 
paměti krajiny Lužan po silnici ke kapličce 
u Zelené a do obce Zelené a dále na Lažan-
skou horu. Sejdeme na zelenou tz., která 
nás dovede do Nezdic, a po neznačené cestě                                
kolem Borovského mlýna do Borov. Délka 
vycházky 12 km. Stoupání, klesání 257 m. Ve-
doucí Jindra Šmatlák.

13. května LÍŇSKÝ MARATON
Odjedeme vlakem v 9,28 hod. na Valchu. Akci 
pořádá KČT odbor Líně. Půjdeme po žluté tz. 
na zelenou a neznačenou cestou do Sulkova 
a Líní. Zde na startu se přihlásíme a cesta zpět 
půjde přes Novou Ves do Dobřan. Délka vy-
cházky 15 km. Vedoucí Karel Bohmann.

16. května              
PŘES KOZELKU DO NEČTIN
Odjedeme BUSem od čerpací stanice v 6,50 do 
osady Mezí. Půjdeme po červené tz. na Kozel-
ku, Doubravický vrch, do osady Doubravice 
a do Nečtin. Zde si prohlédneme náměstí a vy-
dáme se po NS na Nové Městečko, kde si pro-
hlédneme zříceniny hradu a zámek Nečtiny. 
Délka vycházky 11 km. Stoupání 457, klesání 
384 m.  Odjezd BUSem v 15,19 hod. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

17. května POMOC LESU
Odložená výpomoc vzhledem k počasí. Sraz 
v 8,00 v klubovně. Kdo může, přijeďte auty. 
Výbor.

20. května CHOTĚŠOVSKÁ 30
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně 
v 8,10 hod./ do Chotěšova. Půjdeme po NS na 
Křížový vrch a do Losiné. Cesty bez značení 

nás povedou přes Vachtlův Mlýn a Vstiš do 
Dobřan. Délka vycházky 13 km. Stoupání 215, 
klesání 231 m. Vedoucí Luboš Kučera.

23. května PRAHA 
Odjedeme vlakem v 6,42 hod. /z Plzně 
v  7,06 hod./ do Prahy. Návštěva Vyšehradu, 
muzeí, Starého Města, Petřína. Odjezd z Prahy 
v 15,12 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

27. května
STAŇKOVSKÝ NEZMAR – Jdeme za Františ-
kem Fialou
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně 
v 8,10 hod./ do Holýšova. Půjdeme po silnici 
do Kvíčovic, kde je miniexpozice Štěpánky Ha-
ničincové, a k rybníku Ŕopík. Lesní cesta nás 
dovede za Františkem, kde na něj vzpome-
neme. Dále půjdeme do Staňkova, zde odbor 
KČT Staňov má akci, které se zúčastníme. Dél-

ka vycházky 10 km. Stoupání, klesání 138 m. 
Odjezd v 14,00 hod, 15,58 hod. Vedoucí Karel 
Bohmann.

30. května                
NEJZÁPADNĚJŠÍ MÍSTO ČR
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. /z Plzně 
v 6,04 hod./ do Aše, pak BUSem v 9,49 do Ští-
tar. Půjdeme po zelené tz. přírodním parkem 
Smrčiny, zaniklou obcí Krásno se hřbitovem 
a dojdeme na nejzápadnější okraj ČR.   
Vrátíme se 1 km zpět, přejdeme Most přátel-
ství a tím i státní hranici do Německa. Pove-
de nás značení Ostweg /FGV/ do Schonlindu, 
Neuhanusenu, kde přejdeme na žlutou tz., 
přejdeme státní hranici do osady Nové domky 
CDZ. Žlutá tz. nás dovede na nádraží do Aše. 
Délka vycházky 16 km. Stoupání 410, klesá-
ní 405 m. Odjezd z Krásné - Aš v 15,30 hod.  
Vedoucí Jindra Šmatlák.



27www.dobrany.cz |

Společenská rubrika

Dne 23. května uplyne již osm let 
od úmrtí pana 

Jiřího Houdka.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná rodina

Vzpomínka

Dne 22. května 2017 uplyne rok od chvíle, 
kdy nás navždy opustil pan 

Jan Pěchouček.

Stále vzpomíná manželka 
a děti s rodinami.

VzpomínkaVzpomínka

Dne 18. května 2017 uplyne 5 let
od chvíle, kdy nás navždy opustil pan 

Josef Maťha.

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

Dne 15. května 2017 uplyne 10 let 
od úmrtí paní 

Marie Lihanové.

Stále vzpomíná manžel 
a dcery s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte si s námi.

Vzpomínka

Dne 5. května uplynulo 20 let 
od úmrtí pana 

Vojtěcha Pěnkavy.

Stále vzpomínají manželka, 
syn a dcera s rodinami.

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

VzpomínkaVzpomínka

Dne 4. května uplyne smutných pět let 
od chvíle, kdy nás opustil náš milovaný 

manžel, tatínek a dědeček pan 

Václav Hrádek ze Šlovic. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 
S láskou vzpomínají manželka 

a dcera s rodinou.

Dne 27. května 2017 uplynou 2 roky 
od úmrtí pana 

Josefa Baumruka.

Stále vzpomíná rodina 
a přítelkyně Maruš.

Vzpomínka

Dne 24. května 2017 uplyne 20 let 
od úmrtí paní 

Jaroslavy Baumrukové.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Rodina

Vzpomínka PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI 
A VÝROBA KLÍČŮ – KVĚTEN

st 3. 5. 14 – 17 pá 19. 5. 14 – 17
čt 11. 5. 14 – 17 st 24. 5. 14 – 17
po 15. 5. 14 – 17 st 31. 5. 14 – 17

Výrobu klíčů 
mimo pracovní dobu lze domluvit 

na tel.: 773 478 883.

Prosíme o dodržování termínu
Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální 
vydání je vždy k 20. dni předešlého měsíce.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí 
být příspěvek zveřejněn.
Děkujeme za pochopení. 

Redakce Dobřanských listů
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Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

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

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se 
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv 
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjá-
dřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní 
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy 
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:
 bydlení    systém sociálních dávek a pomoci 
 ochrana spotřebitele  sociální a zdravotní pojištění
 majetkoprávní vztahy  pracovně-právní vztahy
 rodina a mezilidské vztahy  občanskoprávní vztahy  
 finanční problematika   správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany

Hledáme zaměstnance na pozici

SKLADNÍK
Místem výkonu práce jsou Dobřany, Nádražní ul. 985.

Platové podmínky dohodou. 
Více informací přímo ve stavebninách. 

Požadujeme výpis z trestního rejstříku a životopis.

Město Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany
hledá studenty/ky starší 18 let na letní brigádu jako

Pokladní přírodního koupacího biotopu Kotynka

●	 	Dohoda	o	provedení	práce	od	června	do	září	2017,	
	 případně	jen	o	prázdninách
●	 	směny	v	délce	otevírací	doby	koupacího	biotopu	–	
	 ve	dnech	dle	předchozí	dohody
●		odměna	68	Kč/hod.

Bližší informace:
Jiřina Beranová – tajemnice MěÚ Dobřany
Tel.: 377 195 841

Hangár 3 se otevře veřejnosti

6. 5. 2017 od 13:00 do 17:00
Letiště Plzeň–Líně

prohlídky s výkladem
sbírka letounů Classic Trainers

Vstupné: 
100 Kč pro jednotlivce

100 Kč pro rodiny s dětmi
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LASSELSBERGER, s.r.o.,  Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň

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

ŘIDIČ VZV
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Požadujeme:
• vzdělání - SŠ nebo SOU 
• zkušenost s obsluhou VZV 
• platný průkaz VZV výhodou 
• spolehlivost, zodpovědnost, manuální zručnost

Nabízíme:
• zaměstnání  ve  stabilní společnosti s řadou  sociálních výhod  
• zajímavé finanční ohodnocení
• 5 týdnů dovolené 
• příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění 
• nadstandardní příplatky za noční a odpolední směnu 
• 13. plat 
• závodní stravování 
• příspěvek na rekreaci ve výši  4.500,- Kč

Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se dostavit přímo do naše-
ho výrobního závodu v Chlumčanech, nebo písemně či telefonicky 
kontaktujte:

LASSELSBERGER, s.r.o. – Jindřiška Vollerová
U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany 
Tel.: 378 021 750
E-mail: jindriska.vollerova@cz.lasselsberger.com

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

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

Uchazečům nabízíme:
• zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2/3 směnný provoz •  firemní 
školení • prostředí nového závodu • závodní stravování zdarma • příspěvek 
na dopravu 2,5 Kč/km • penzijní připojištění • týden dovolené navíc • další 
firemní benefity

CNC OBRÁBĚČ

V současné době hledáme uchazeče na pozici:

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem 
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com | Tel.: 377 183 813
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Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice www.aggeo.cz

s.r.o.

�ilovat   znamená 
� umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality

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

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

Řádková inzerce
		Hledám doučování matematiky (víceleté gymnázium). 
 Tel.: 775 636 033
		ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku. 
 Tel.: 775 285 102
		Prodám kamna Pohody s bombou, velmi zachovalý stav. 
 Cena 1 300 Kč. Tel.: 605 263 872
		Prodám 2 prošívané péřové peřiny 200x135 cm. Super stav, 
 cena dohodou. Tel.: 605 263 872
		Prodám pozemek 11.730 m2 na výstavbu 10 RD v Horní Lukavici 

u koupaliště. Cena 330 Kč/m2. Tel.: 606 242 093
		Prodám nový byt 1+1 54 m2 na Javorné u CHKO Šumava. 
 Parkovací stání se závorou, 2 vleky, Cena 1 590 000 Kč. 
 Dobrá investice! Tel.: 606 242 093

Více na www.pujcavrat.cz 

                Půjčovna stavebních strojů, věcí pro domácnost a volný čas. 

Rezervace, ceny a dotazy na tel. 608 701 409  

Petr Řezáč Vodní Újezd  

Půjčovna 
Vertikutátor (provzušňovač) benzínový 

Bourací kladivo 15kg 

Čistič koberců 

Vrtací kladivo 6,4kg 

Vibrační deska 100kg 

A mnoho dalšího... 

Vibrační pech Wacker 75kg 

Nosič kol Thule na 4 kola  

Střešní box 500litrů 

Rozmetač hnojiva a osiva 

Ponorný vibrátor na beton 

PŘIJEDEME, 

ZAMĚŘÍME A NACENÍME 

ZDARMA
U VÁS DOMA!!

P O D L A H Y A D V E Ř E N A  K L Í Č

otevírací doba : Po - Pá    10.00 - 18.00
email: prodejna@podlahydobrany.cz  Tel.: +420 607 083 482

PŘIJEDEME, 

ZAMĚŘÍME A NACENÍME 

ZDARMA

- velkoobchod, maloobchod

- vinylové, dřevěné, korkové, laminátové 
podlahy

- koberce, PVC 

- interierové a vchodové dveře CARMAN 
a PORTA

- příznivé ceny
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Sokolovská 1007, Dobřany (bývalá kasárna)

PŘIJMEME
prodavače/prodavačku

na prodejnu masa a uzenin ve Stodu.
Nástupní mzda 15.500 Kč + 1.200 Kč bonus.

Volejte na tel.: 725 263 672.

V03_91x63_inzerce_Stod.indd   1 19.4.2017   10:55:24

Firma Vladimír Hrubý přijme

ŘIDIČE C+E
pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny

z velkoskladu v Dobřanech

Mzda: 30.000 – 50.000,- Kč
Informace: 733 145 331 (p. Vavrek)
NÁSTUP IHNED NEBO DLE DOHODY



TŘI DNY V ZÁŘÍ
4. 5. ve 20:00
Makedonie/Kosovo, drama/thriller, 90 min, 15+, 
titulky, režie: Darijan Pejovski
Prostitutka Marika v sebeobraně zabije klien-
ta. Při útěku se ve vlaku seznámí s Janou, která 
se po letech vrací na chatu, kde zažila trýznivé 
okamžiky dospívání. Mezi ženami pocházejí-
cími ze zcela odlišného prostředí vzniká ne-
čekané pouto.

Vstupné: 100 Kč

ZTRACENÉ MĚSTO Z
5. 5. ve 20:00
USA, akční/dobrodružný, 141 min, přístupný od 
12 let, titulky, režie: James Gray
S podporou své oddané manželky (S. Miller) 
se v roce 1925 britský badatel Percy Fawcett 
(Ch. Hunnam), společně se synem (T. Holland) 
a věrným přítelem Costinem (R. Pattinson), 
vydávají do hluboké džungle pátrat po bájné 
ztracené civilizaci.

Vstupné: 110 Kč

MIMI ŠÉF
6. 5. v 17:00 
7. 5. v 15:00 14. 5. v 15:00
USA, animovaný, 97 min, přístupný, dabing, režie: 
Tom McGrath
Seznámíte se s hodně zvláštním batoletem. 
Nosí totiž elegantní oblek s kravatou, mluví 
hlubokým hlasem a nemístně vtipkuje. A taky 
se chová jako tajný agent. Toho si všimne jeho 
starší bratr Tim, který z jeho příchodu do ro-
diny zrovna velkou radost nemá. Doteď byl 
jedináčkem, který měl veškerou rodičovskou 
lásku, a to mu skvěle vyhovovalo.

Vstupné: 130 Kč

ZAHRADNICTVÍ: RODINNÝ PŘÍTEL
6. 5. ve 20:00 21. 5. v 18:00
ČR/SR/Polsko, milostné drama, 115 min, přístup-
ný, režie: Jan Hřebejk
První z filmů trilogie Zahradnictví. 
Tři mladé ženy (Aňa Geislerová, Gabriela 
Míčová a Klára Melíšková) a jejich dvě děti 
(Samuel Budiman a Josefína Marková) čeka-
jí během německé okupace na návrat svých 
vězněných mužů a otců (Martin Finger a Jiří 
Macháček). Válkou vynucenému rodinnému 
společenství mezitím obětavě pomáhá rodin-
ný přítel, lékař Jiří (Ondřej Sokol).

Vstupné: 120 Kč

ŠPUNTI NA VODĚ
7. 5. v 18:00 13. 5. v 17:00
ČR, rodinný/komedie, 85 min, přístupný, režie: Jiří 
Chlumský
Bratři Igor (Jiří Langmajer) a David (Hynek 
Čermák) se s bratrancem Ondrou (Pavel Liš-

ka) rozhodnou vydat za rodiči, kteří slaví 
zlatou svatbu, v kánoích i s dětmi.  A tak se 
vydávají na dvoudenní plavbu vstříc dobro-
družstvím a spoustě humorných zážitků... 

Vstupné: 120 Kč

NA MLÉČNÉ DRÁZE
11. 5. ve 20:00
Srbsko/VB/USA/Mexiko, drama/komedie, 125 min, 
15+, titulky, režie: Emir Kusturica
Kosťa (Emir Kusturica) vozí uprostřed váleč-
né zóny mléko na oslu cestou necestou. Při 
jedné ze zastávek se seznámí s okouzlující že-
nou (Monica Bellucci), která se ukrývá upro-
střed země nikoho před svým zlověstným 
nápadníkem. Stačí chvilka a oba k sobě zahoří 
téměř pohádkovou náklonností.

Vstupné: 90 Kč

THE CIRCLE
12. 5. ve 20:00
USA, thriller/sci-fi, 110 min, 12+, titulky, režie:  
James Ponsoldt
V úchvatné a největší high-tech společnosti 
The Circle neexistuje problém, který by ne-
bylo možné vyřešit. Právě sem, do zaměstná-
ní snů, nastupuje mladá a ambiciózní dívka 
Mae (Emma Watson). Šéf a zakladatel (Tom 
Hanks) společnosti je vizionář, který vybudo-
val v Circle ráj na Zemi a který touží po doko-
nalém světě. 

Vstupné: 110 Kč

STRÁŽCI GALAXIE VOL. 2
13. 5. ve 20:00 (titulky)  
14. 5. v 18:00 (3D, dabing)
USA, akční/dobrodružný, 136 min, režie: James 
Gunn
Dobrodružství party superhrdinů, kteří se 
vydávají až na samé hranice kosmu. Strážci 
se musí naučit držet pohromadě a odhalit ta-
jemství rodičů Petera Quilla. Staří nepřátelé se 
stávají spojenci a na pomoc našim super-hrdi-
nům přicházejí i další oblíbené postavy z roz-
pínajícího se filmového vesmíru studia Marvel.

Vstupné: 120 Kč / 140 Kč (3D)

KLIENT
18. 5. ve 20:00
Francie/Írán, drama, 125 min, 12+, titulky, režie: 
Asghar Farhadí
Mladý manželský herecký pár Emad a Rana 
právě zkouší hru A. Millera Smrt obchodního 
cestujícího, když jsou vlivem okolností nuceni 
hledat nové bydlení. Nastěhují se do nového 
bytu, ale netuší, že skrývá děsivé tajemství, 
které v něm zanechala předchozí nájemkyně 
– prostitutka, a že jejich vztah bude podroben 
zkoušce... 

Vstupné: 100 Kč

VETŘELEC: COVENANT
19. 5. ve 20:00 20. 5. ve 20:00
USA, sci-fi thriller, 122 min, 15+, titulky, režie:  
Ridley Scott
Posádka vesmírné lodi Covenant se připra-
vuje kolonizovat vzdálenou planetu na druhé 
straně galaxie. Nový svět, který nečekaně ob-
jeví, se jim z počátku zdá být dosud nezma-
povaným idylickým rájem. Ve skutečnosti je to 
ale temný a brutální svět, jehož hrůzy si nikdo 
z členů posádky nedokázal představit.

Vstupné: 130 Kč

PŘÍŠERKY POD HLADINOU
20. 5. v 17:00 (3D) 
27. 5. v 17:00 28. 5. v 15:00
Španělsko, animovaný, 92 min, přístupný, dabing, 
režie: Julio Soto Gurpide
V jedné podmořské kolonii žije chobotnička 
Deep, neurotická kreveta Alice a nemotorný 
mořský ďas Evo. Jejich idylickému údolí na-
jednou hrozí úplná zkáza, naprosto neprav-
děpodobná sestava proto musí rychle najít 
záchranu.

Vstupné: 110 Kč / 150 Kč (3D)

PÁSMO POHÁDEK
21. 5. v 15:00 
64 min, přístupný
Jak Rákosníček odhalil velkou podvodní lou-
pež, O Makové panence a medvídku Matějovi,,...

Vstupné: 50 Kč

SIBIŘSKÝ DENÍK
25. 5. ve 20:00
Lotyšsko/ČR/Finsko, životopisné drama, 120 min, 
12+, titulky, režie: Viesturs Kairišs
Stalinova Rudá armáda vtrhla do Lotyšska, 
rodinu novinářky Melánie Vanagsové a další 
tisíce lidí bez slitování deportoval Sovětský 
svaz do vyhnanství na promrzlé Sibiři. Násil-
ně odloučena od otce a manžela zde Melánija 
se svým synem strávila dlouhých šestnáct let 
živořením na hranici mezi životem a smrtí.

Vstupné: 110 Kč

PIRÁTI Z KARIBIKU: SALAZAROVA POMSTA
26. 5. ve 20:00 (titulky)  
27. 5. ve 20:00 (3D, dabing)
28. 5. v 18:00 (3D, dabing)
USA, dobrodružný, 129 min, přístupný, režie:  
J. Rønning, E. Sandberg
Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) se ocitá 
tváří v tvář bandě smrtících pirátských duchů 
pod vedením strašlivého kapitána Salazara 
(Javier Bardem), kterým se podařilo uniknout 
z Ďáblova trojúhelníku a jejichž jedinou tou-
hou je připravit o život každého piráta – a ze-
jména Jacka.

Vstupné: 120 Kč / 140 Kč (3D)
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956
kontakt: 775 313 801
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

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

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

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

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

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

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

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

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