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Dobřany postoupily do kraje

Ve zkoušce skautských zkušeností a dovedností se dobřanští neztratili a dvě chlapecké družiny postoupily do krajského kola, které se uskuteční v Klatovech. Více se dočtete na straně 18.
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Zprávy z radnice

Otázka pro starostu

Lávka na houpačce

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, proč se oplocené hřiště v Hornické ulici zamyká v 17 h? I o prázdninách se zamyká poměrně brzy.
Chápu, že děti dělají hluk, ale s tím se muselo při výstavbě počítat. Myslím, že tato zamykací
doba je nevhodná, vždyť děti jsou ve škole a zamknout hřiště v 17 h mi přijde jako nesmysl
a přes prázdniny, kdy je velké horko, si půjdou po obědě zakopat asi těžko, proto mně přijde
nesmyslné zavírat ho o prázdninách.
Děkuji. 					
Havlíková
Vážená paní Havlíková,
víceúčelová hřiště vybudovaná těsně před minulými volbami (Hornická, 17. listopadu) jsou
zdrojem sporů od samého počátku. Na počátku byla totiž zavádějící informace, že výstavba
hřišť je projednaná s lidmi, kteří bydlí v okolí. Pokud vůbec byla, tak velice halabala. Ještě neuplynuly ani 2 měsíce od voleb a už dorazila první petice občanů, kteří si stěžovali na nadměrný
hluk. Následná šetření potvrdila, že je situace opravdu neúnosná. Konstrukce byla provedena
tak lajdácky, že každý úder míče rezonoval s několikavteřinovým dunivým dozvukem. Firma
použila pletiva bez tlumicích prvků a dřevěné mantinely byly uchyceny samořeznými šrouby.
Celková pevnost konstrukce byla naprosto nevyhovující.
Firmu VYSSPA jsme tehdy přinutili k přestavbě hřiště tak, aby se hluková zátěž snížila, nicméně pověst hřišť byla od počátku pošramocená. Delegace stěžovatelů přicházejí pravidelně,
kdykoliv se oteplí. Vrcholem bylo loňské léto, kdy jsme s šéfem Technických služeb Michalem
Pokorným, místostarostkou Dagmar Terelmešovou a policií na střídačku nebo spolu chodili uklidňovat situaci do ulice 17. listopadu i několikrát denně. Současný provozní řád proto
opravdu anonymní sportování ukončuje celoročně v 17:00. Ovšem od dubna do října je tu
možnost sportovat až do 20:00, stačí si zarezervovat čas, vyzvednout si klíč (oproti vratné záloze 200 Kč). Vše vyřídíte s paní místostarostkou Lenkou Tomanovou (tomanova@dobrany.cz;
377 195 865). Volných termínů je dostatek. S lidmi, kteří si přijdou zasportovat a ne jen hlučet,
nemají sousedi problémy. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti. Do budoucna hledáme místo,
kde by se dalo vybudovat hřiště „bez omezení“. Požadavkem je, aby zde nikdo nikoho nerušil.
Martin Sobotka, starosta
Máte také otázku na starostu města? Využijte e-mail listy@dobrany.cz, tel. č. 377 972 725 nebo
ji přineste osobně do informačního centra, nám. T. G. M. 5 Dobřany, vždy do 20. dne v měsíci.

Vrtná souprava už hledá zdroj měkčí vody
Jak již jsme vás několikrát informovali, město získalo dotaci na dva průzkumné hydrogeologické vrty. Nové zdroje vody by měly pomoci nejen zajistit dostatek životodárné tekutiny, ale navíc
jsou v místech, kde se dá předpokládat voda s nižším obsahem minerálů. Právě problémy v topné
soustavě byly důležitou motivací
při podávání žádosti o dotaci.
Správnost této úvahy prokázala i čerstvě zpracovaná studie
o možnostech, jak vodu ze stávajících zdrojů změkčit úpravou technologie na vodárně. Ukázalo se, že
technické řešení sice existuje, ale
je zdravotně, ekologicky i ekonomicky nesmyslné. Vyžadovalo by
praní solemi, které by se vypouštěly zpět do přírody, voda by ztratila chuť a podražila by o téměř 10 %. Navíc by bylo potřeba
přivést na vodárnu prací vodu, kterou by za současných podmínek nebylo snadné získat.
Zadali jsme proto urychleně i projekt na to, aby bylo možno v případě dobrých výsledků průzkumných vrtů co nejrychleji připojit do soustavy nové zdroje.
Martin Sobotka, starosta
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Zamotaný příběh rekonstrukce houpací
lávky se zase pootočil, tentokrát k lepšímu.
Připomeňme si, jaké všechny překážky zatím
bylo nutné překonat. Nejprve šlo o stanovisko správce toku, aby s rekonstrukcí souhlasil.
I díky dobrému projektu se to podařilo. Pak
bylo třeba vykoupit důležité pozemky (DL –
červenec 2016). I to se podařilo, při projednávání stavebního povolení se ukázalo, že po digitalizaci se lávka klene nad dalším pozemkem,
jehož majitelé dávno zemřeli. Město vyvolalo
tento měsíc dodatečné dědické řízení, což je na
Plzni-jihu mnohaletý proces. Naštěstí věc spadla do působnosti velmi rychlému notáři, který
obratem získal potřebné informace od příslušných soudů, a v polovině dubna tak ve věci proběhlo první jednání. Snad budou jednání úspěšná a vyhrabeme se z poslední úřední pasti.
Martin Sobotka, starosta

O placené parkování
je stále zájem

(sob) Během velmi krátké doby se naplnila
kapacita parkoviště po Integře, které navazuje na dnes již neexistující pilotní pokus v ulici Sportovců. Na počátku byla anketa s Vámi,
čtenáři Dobřanských listů, řada z Vás tento
způsob navrhovala. Vyšlo to navzdory hlasům
škarohlídů, že jde o ojedinělý názor, a jakmile
dojde na placení, všichni si to rozmyslí. Nyní
zbývá najít ještě další prostor, kde by bylo
možné nabídnout místa těm, na které na stávajícím parkovišti nezbylo místo.

V denních hodinách zeje nové parkoviště prázdnotou, což se však nedá říci o hodinách večerních.
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Jak jsou Dobřany zadlužené?

Krátce
(red) V polovině dubna došlo k dalším úpravám okolí starého mostu. Technické služby instalovaly novou lavičku a zahradnice zasela semínka květin do nového záhonu v její těsné blízkosti.

(red) Vančurova ulice prošla změnou co se
elektrického vedení a osvětlení týče. V dubnu
byla nainstalována dvě poslední svítidla, která
můžete vídat v dalších dobřanských ulicích patřících do památkové zóny.

Fámy jsou pochopitelně otravným prvkem
veřejné debaty a nesluší se je obecně chválit.
Přiznám se ale k tomu, že jeden jejich druh
mám rád. Musí splňovat dvě podmínky. Za
prvé se daná lež či nesmysl musí týkat mé
osoby, protože jsem již zvyklý a práh bolesti
mám výše. Za druhé musí jít o bludy, které jde
snadno vyvrátit. Pak se jejich šiřiteli totiž vrátí jako bumerang.
Měl jsem tedy obrovskou radost, když jsem
slyšel poslední zaručenou informaci. Totiž že
Dobřany jsou strašně zadlužené a zadlužily se
za Sobotky. Patrně jsem tím myšlený já. Kdyby
to totiž bylo myšleno tak, že se to stalo v době
úřadování ministra financí Sobotky, neplatila by ani jedna z výše zmíněných podmínek
a bylo by po zábavě.
Dobřany položily slušný základ rozvoje
zejména ve dvou volebních obdobích starosty Jaroslava Sýkory. Tehdy byl velký objem
investic do infrastruktury a pochopitelně to
vedlo i k tomu, že si město vypomohlo úvěry.
Nikdy se ale nepřiblížilo situaci, kdy by bylo
nebezpečně zadlužené. Odborníci tuto hranici
stanovují na stav, kdy dluhy překračují hranici
60 % příjmů.
Přesto měla naše strana ve volebních programech 2010 a 2014 jasný závazek dluhy
nezvyšovat a odbourávat je. Jaká jsou tedy
fakta. Když nastoupil první starosta za naši
stranu Marek Sýkora, byly dlouhodobé závazky (zjednodušeně řečeno úvěry) ve výši
65,948 milionu Kč, město platilo na úrocích
2,604 miliónu a jistinu 6,985 miliónu Kč. Vše
je ke stavu k 31. 12. 2010.
V době, kdy jsem nastupoval do funkce
coby druhý starosta za naši stranu, bylo již
leccos vyčištěno. Dlouhodobé závazky činily

33,263 miliónu. Úroky klesly na 981 tisíc a jistina na 5,774 miliónu Kč. K 31. 12. 2017 jsme
s dlouhodobými závazky na 21,55 miliónech.
Úroky činily 389 tisíc a jistina 2,343 miliónu
Kč. Nepřijal se žádný nový úvěr, v podstatě jde
dnes již jen o staré hypotéky z bytové výstavby, které se nevyplatí předčasně splácet.
Suma sumárum, „za Sobotky“ klesly úroky
o 61 % a splátka jistiny o 60 %.
Pokud to vztáhneme k velikosti rozpočtu,
na konci roku 2014 činil podíl dluhů na příjmech 19 %, na konci roku 2017 je to jen 10 %.
To opravdu není zvýšení zadlužení města.
Až potkáte toho, kdo s tou fámou přišel,
možná vám řekne, já za to nemůžu. Všechny
údaje jsou tajné, tak se k nim nemohu dostat.
Pro tento případ mu doporučte web monitor.statnipokladna.cz. Se znalostmi úspěšného absolventa základní školy se tam dá
za čtvrt hodiny zjistit vše, co se týká hospodaření. Třeba to, že bankovní konta radnice
nakynula od začátku tohoto volebního období
o 27,5 miliónu Kč a majetek o 233,5 miliónu
na dnešní 1,5 miliardy. I to, že z hlediska hospodaření na tom přinejmenším od Mnichova
nebylo město lépe.
Náročnějším zájemcům o hospodaření
slouží závěrečný účet města, který je na webu
za delší časové období než výše uvedený monitor.statnipokladny.cz. Tam zjistíte, že po
propadu v letech 2011-2014 se město vrací
s výší ročních investic do úrovně před krizí.
Základní poučka v řízení zní, kdo nezná
čísla, nezná organizaci, kterou má na starost.
Berte na to zřetel, až vám šiřitelé zvěsti o zadlužení města budou nabízet další zaručené
zprávy.
Martin Sobotka, starosta

(red) Duben je měsíc rozpuku stromů i květin a ne jinak je tomu i na prvním vykvetlém záhonu ve městě. Kruhový objezd na třídě 1. máje
se zahalil do žluté barvy a opojné vůně narcisek
na více než tři týdny.

(tom) Na výroční schůzi Mysliveckého spolku Dobřany ocenil věcnými dary starosta města
Martin Sobotka nejlepší střelce spárkaté zvěře
za rok 2017. Odměněni byli zleva: pan Jiří Štych,
Miroslav Flaišhanz a Adrian Terelmeš.

(red) Ve čtvrtek 26. 4. přišla na město zpráva od firmy CZSH a. s. V průběhu měsíce května
spustíme prodej prvních 11 rodinných domů v lokalitě Malá Strana. Bude se jednat o typ A, H, G a C.

www.dobrany.cz
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Výsledky GDT 2018 – Výzva č. 2
V rámci Výzvy č. 2 Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2018 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, prevenci užívání drog a kriminality bylo letos posuzováno rekordních 27 žádostí o poskytnutí dotace v celkové výši 703.064 Kč, což opět značně převyšovalo rozpočet určený
pro tuto výzvu. Jak Rada města Dobřany ve spolupráci s Komisí pro GDT po pečlivém posuzování projektů rozhodla, vidíte
v níže uvedené tabulce.
Tímto jsou zároveň prostředky GDT určené na rok 2018 vyčerpány. Výzva na provozní dotace na rok 2019 bude zveřejněna
v podzimních měsících letošního roku.
Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany
Žadatel:

Název akce/projektu:

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Dobřanská "50" – turistická akce na trasách pro pěší, cyklisty, psí stopou
a akce rodinného typu s kočárky

14 500 Kč

MČR ve fourcrossu 2018

30 000 Kč

Karolína Fišerová

TJ Dobřany, z. s. – oddíl fourcrossu
TJ Dobřany, z. s. – oddíl fourcrossu
TJ Dobřany, z. s. – oddíl hokejbalu
ZO ČSOP Dobřany

Myslivecký spolek Dobřany

Svaz zdravotně postižených Stodska, z. s.
Sdružení nezávislých Dobřany z. s.
R.S.T. z. s. – Respektuj své tělo
RuKa Judo, z. s.
Hubert Dušák

BUDULÍNEK, z. s.

BUDULÍNEK, z. s.
BUDULÍNEK, z. s.
BUDULÍNEK, z. s.

BUDULÍNEK, z. s.

TJ Dobřany, z. s. – pétanque club

Junák – český skaut, středisko Zelený šíp, Dobřany, z. s.
TJ Dobřany, z. s. – tenisový oddíl

TJ Dobřany, z. s. – tenisový oddíl
Přátelé Koinonie

Johan, zapsaný ústav
Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany (pobočný spolek)
JUNIORFEST, z. s.
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Dotace:

Pobytové taneční soustředění – příprava na taneční sezonu

10 000 Kč

Europen fourcross cup 2018

45 000 Kč

Mládežnický hokejbal na cestách
Tábor MOP v Polánce

Myslivecký den pro děti a veřejnost

Rekondiční pobyty pro členy SZP Stodska, z. s.

Branně orientační soutěž dvojic žactva – Memoriál Václava Lecjakse
PREDATOR RACE JUNIOR

Odpoledne se sebeobranou

DOBŘANSKÝ FESTovní ZPÍVÁNÍ

Draci a dýně – workshopy pro děti
Lívancový běh

Budulínkova stezka pro děti

Letní příměstský tábor pro děti – mladší děti
Letní příměstský tábor pro děti – starší děti
JUNIOR CUP

37 360 Kč
25 000 Kč
14 800 Kč
20 000 Kč

8 000 Kč

0 Kč

9 000 Kč

30 000 Kč

4 800 Kč
8 000 Kč
5 000 Kč

10 000 Kč
10 000 Kč

5 500 Kč

ZÁVODY VLČAT A SVĚTLUŠEK – OKRESNÍ KOLO

15 000 Kč

Tenisový turnaj O pohár starosty města Dobřan, celostátní turnaj staršího
žactva kategorie C

12 500 Kč

TARTAS 2018 – Regionální přehlídka dětských divadelních, recitačních
a loutkářských kolektivů

19 540 Kč

Tenisový turnaj seniorů, Memoriál Josefa Kreuzmana
Ať jsi velký nebo malý, spolu nás to s dřevem baví
Soutěž hasičských sborů "O štít města Dobřan"

5 000 Kč

10 000 Kč
6 000 Kč

Letní soustředění mladých hasičů – Úborsko 2018

20 000 Kč

Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež JUNIORFEST 2018

30 000 Kč

Pionýr – Rozmanitost v praxi

15 000 Kč

420 000 Kč
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Své zákonné povinnosti musíme plnit
Velký rozruch vyvolal ne zcela přesný článek v Deníku (28. 3. 2018) o reformě psychiatrické
péče. Nezkušený čtenář mohl při troše nepozornosti nabýt dojmu, že volám panu řediteli PNvD
v touze ubytovávat duševně nemocné. Nic takového se nestalo (viz stanovisko MUDr. Petra
Žižky).
Ve skutečnosti jsem Deníku řekl, že jsme proti takové reformě, která by nám ztrpčila život
velkým počtem bezdomovců. Také jsem dodal, že starat by se měly obce, o jejichž občany se
jedná. Paní redaktorka to spojila se sociálními byty, což oslovilo i tvůrce titulku. Ten byl opravdu
zavádějící a dnešní rychlá doba vedla k řadě dohadů.
Ano, pravidla přidělování sociálních bytů musí pamatovat na každého, jinak by nám na ně těžko někdo dával dotaci. V současnosti ale není hospitalizovaný žádný náš opatrovanec.
Město totiž v minulých letech vyhrálo řadu soudů a množství lidí, o které musíme pečovat
drasticky, kleslo. Nyní je mají na starost radnice v obcích, kde před hospitalizací žili.
V tomto úsilí pokračujeme, i když už dnes stát začal na opatrovnictví přispívat. Bohužel radnice Prahy a Plzně začaly kupovat nebo pronajímat byty svým opatrovancům u nás a hlásit je tu
k trvalému pobytu. Tomu se čelí těžko, nemáme možnost, jak se o tom dozvědět.
To je ten pocit, když si čtete o bémovské Praze a říkáte si, ještě že se mě to netýká, abyste za pár
let zjistili, že se vás to sakra týká.
Martin Sobotka, starosta

Protože nejméně dva zastupitelé města prohlašovali ofenzivním způsobem, že se o záměru sociálního bydlení dozvěděli až z novin 28. 3. 2018, zveřejňujeme část prezentace místostarostky Terelmešové na zastupitelstvu 28. 2. 2018. V jejím posledním řádku je zmíněn fakt, že čistě teoreticky mohou
v bytech žít i lidé po návratu z dlouhodobého pobytu v nemocnici. Oba šiřitelé nepravdivé informace
se tohoto zastupitelstva od začátku zúčastnili.

Dopis MUDr. Petra Žižky,
ředitele PN Dobřany, ze dne 4. 4. 2018,
adresovaný starostovi města Bc. Martinovi
Sobotkovi
Vyjádření k novinovým článkům v souvislosti se slavnostním otevřením pavilonu
32
Vážený pane starosto,
po přečtení novinových článků týkajících se
otevření pavilonu 32 naší nemocnice, kterého
jste byl též účastníkem, jsem dospěl k potřebě se k mnou citovaným větám vyjádřit, respektive je vysvětlit. Citovaná věta „Starostové
a zastupitelé obcí mi nevolají, že by chtěli nemocné domů. Říkají mi, abychom si je tady spíš
nechali,“ byla vyřčena s jistou ironií a snahou
o vyjádření absurdnosti představ některých
lidí, zabývajících se otázkou deinstitucionalizace, potažmo reformy psychiatrie. Mohu Vás
ubezpečit, že mne dosud ze starostů s podobnou nabídkou neoslovil nikdo, tudíž ani Vy ne.
Lidová tvořivost a představivost však nezná
mezí, tudíž pro mne není překvapením a ani
tajemstvím, že někteří občané Dobřan citovaná slova pochopili tak, že snad Vy sám jako
jediný jste mě oslovil s požadavkem, že chcete převzít péči o některé naše pacienty. Mohu
Vám potvrdit, že jste mne o nic podobného
nežádal, dále Vás mohu ujistit, že jsem ani já
nic takového nikomu netvrdil.
Jak jsem již zmínil při slavnostním otevření
nového pavilonu, je transformace psychiatrie
nepochybně nezbytná, jen je třeba postupovat
obezřetně, citlivě a uváženě. Do vlastního plánování a následně i transformace psychiatrie
je potřeba zapojit celou společnost. To s sebou přináší nutnost odstranění předsudků,
změnu pohledu na duševně nemocné, změnu
zvyklostí ze strany společnosti. Jistě v tomto
počínání nelze postupovat unáhleně, direktivně. Je třeba laickou veřejnost dostatečně
seznámit s problematikou psychiatrie, zapojit
mnohem více rodiny nemocných, ale zcela jistě i zodpovědné instituce. Role obcí v systému
bude též podstatná. Vše má, dle mého názoru,
však svůj vývoj.
Musím konstatovat, že vnímám Vaši vstřícnost a ochotu ke spolupráci a velmi si toho
vážím. Doufám, že podobné desinterpretace
tuto spolupráci, která je nepochybně důležitá jak pro nemocnici, tak pro město Dobřany,
nenaruší.
MUDr. Petr Žižka, ředitel PN Dobřany

Přírodní koupací biotop Kotynka
bude za příznivého počasí otevřen již v květnu. Oficiální koupací sezona začne 2. června 2018.
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Zprávy z radnice

V souladu se Závaznými pravidly Fondu rozvoje bydlení schválenými
Zastupitelstvem města Dobřany ze dne 25. 4. 2018, usnesením č. 699
a zákonem č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru
zveřejňuje město Dobřany výzvu pro

PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ OBČANŮ
O ZÁPŮJČKU
Z FONDU ROZVOJE BYDLENÍ II. KOLO

„Vím, kde žiju“
aneb Co uvidíme
po otevření dveří
První exkurze cyklu „Vím, kde žiju“ nás
provedla zázemím firmy Comtes FHT.

na poskytnutí spotřebitelského úvěru na bydlení pro fyzické a právnické osoby,
které vlastní obytné budovy nebo stavby sloužící k trvalému bydlení na území města
Dobřany a v místních částech obce Šlovice a Vodní Újezd.
Lhůta přijímání žádostí v roce 2018 je

od 14. května do 8. června 2018

Formulář žádosti a přílohy lze vyzvednout v podatelně MěÚ Dobřany.
Kontaktní osoba pro legislativní podporu a Vaše dotazy:
Bc. Lucie Kučerková - 377 195 853
Mgr. Dagmar Terelmešová – 377 195 838
Žádosti doručené po 8. 6. 2018 nebudou posuzovány!
Vyvěšeno dne: 27. 4. 2018

Bc. Martin Sobotka
starosta města Dobřany

Opravujete, stavíte a vylepšujete svoji nemovitost prostřednictvím zápůjčky
z Fondu rozvoje bydlení města Dobřany?
Máme pro Vás tuto nabídku!!!
•
•
•
•
•
•
•

zdicí cihelné materiály
zdicí porobetonové materiály
betonové výrobky
krytiny pálené a betonové
izolační materiály                  
slevy ostatního zboží z prodejny kolem
ostatní dle domluvy podle poptávky

až 50 %
až 40 %
až 20 %
až 40 %
až 45 %
8%

Ing. Miroslav Tobiáš, mobil: 721 724 302
STAVEBNINY LIBUŠÍN Ivo Klug, s.r.o., Libušínská 125, 326 00 Plzeň
www.stavebniny-libusin.cz, obchod@stavebniny-libusin.cz

Maďarská gulášová polévka
Vyslyšeli jsme přání návštěvníků akce a požádali maďarského kuchaře o recept....
600 g hovězího předního masa
400 g brambor
1 a ½ l vody
1 velká cibule
3 lžíce oleje
1 stroužek česneku
sladká mletá paprika
1 mrkev
1 středně velký kořen petržele
2 čerstvé červené kapie
1 středně velké rajče
sůl, mletá červená paprika

Maso nakrájíme na 2cm kostky. Cibuli oloupeme a nasekáme najemno. Brambory oloupeme
a nakrájíme na kostky. Mrkev a petržel nakrájíme na plátky, papriku na kroužky a rajče na čtvrtiny. Ve velkém hrnci osmahneme na oleji dozlatova cibuli. Přidáme rozdrcený česnek. Chvíli promícháme a na moment stáhneme z plamene. Přidáme mletou papriku, maso a osolíme. Dáme
zpět na plamen. Přilejeme vodu, přikryjeme pokličkou a necháme hodinu zvolna vařit. Chvílemi
promícháme a v případě potřeby přiléváme vodu. Poté přidáme papriky, rajče, brambory a petržel. Zalijeme 1 litrem horké vody a vaříme zvolna 15-20 minut. Můžeme podávat.
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Nejprve bych jménem města Dobřany ráda
poděkovala pracovníkům firmy Comtes FHT
za přípravu akce a především panu místopředsedovi Dr. Ing. Zbyšku Novému a výkonnému řediteli Ing. Michalu Zemkovi, Ph.D.,
kteří se ujali provádění zájemců a věnovali
svůj vzácný čas všem těm, kteří se 11. 4. 2018
přišli podívat v rámci dne otevřených dveří do
prostorů firmy Comtes FHT v Průmyslové ulici v Dobřanech.
Velmi zajímavě vedená prohlídka interiérů
firmy poodhalila účastníkům exkurze vše, co
zůstává běžnému občanovi skryto. Vědecké
zázemí, laboratoře a haly se zkušebními přístroji a stroji byly pro mnohé účastníky exkurze velkým překvapením. Výklad skýtal mnoho
možností k častým dotazům na velmi odbornou problematiku vývoje nových kovových
materiálů, což je výzkumný program, kterým
se tato společnost zabývá.
Často míjíme budovy firem, ale nevíme, co
se kde vyrábí a čím se zaměstnanci těchto
společností zabývají. To je také smyslem cyklu
exkurzí, které budou probíhat v jednotlivých
firmách, jež podnikají na katastru našeho
města. Příště se sejdeme ve společnosti RINGFEDER POWER TRANSMISSION, s.r.o., Oty
Kovala 1172, Dobřany.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

16. dubna zaměstnanci firmy Comtes FHT a. s.
sázeli v Dobřanech borovice, javory a lípy, aby
nahradily náletové dřeviny, které musely ustoupit stavbě Vědeckotechnického parku.

Rozhovor s Ing. Václavem Kubernátem, manažerem MAS Radbuza, z. s.
V loňském roce byl v Dobřanských listech uveřejněn rozhovor s manažerkou Mikroregionu Radbuza, v tomto čísle přinášíme rozhovor
s Ing. Václavem Kubernátem, manažerem MAS Radbuza, z. s. Ze zkušenosti víme, že si lidé tyto dvě organizace často pletou, případně pojí
dohromady, takže pojďme si tedy v tom, jak to ve skutečnosti je, udělat jasno……
Můžete nám tedy v úvodu vysvětlit, co
vlastně znamená zkratka „MAS“ a jaký je rozdíl mezi MASkou a Mikroregionem?
Odpovím asi od konce. Mikroregion je dobrovolný svazek obcí, tudíž jeho členy jsou jen obce
samotné a řeší pouze potřeby obcí jako takových.
Zkratka MAS znamená Místní akční skupina a narozdíl od mikroregionů má mezi svými členy nejen obce, ale i podnikatelské subjekty, neziskové
organizace a aktivní občany. Další rozdíl je v tom,
že obce mohou být až ve třech mikroregionech,
ale pouze v jedné MAS, ve které musí tvořit souvislé území.
Kdy a jak se „narodila“ MAS Radbuza?
MAS Radbuza vznikla v roce 2011 jako občanské sdružení, později se (s novým občanským
zákoníkem) proměnila na zapsaný spolek. V Plzeňském kraji je z 11 MASek tou nejmladší. Původně měla sídlo v Dobřanech a sdílela společnou kancelář s Mikroregionem Radbuza, neboť
zakladatelkou a následně několik let statutárním
zástupcem MASky byla moje manželka, která na
Mikroregionu Radbuza již tehdy pracovala jako
manažerka. To je asi hlavní důvod, proč si mnoho
lidí ani ne tak plete, jako spíš spojuje Mikroregion a MAS dohromady. Podobný název, původně
stejné sídlo, personálně propojené organizace…
To vše k tomu přímo vybízí. Nyní už si ale lidé
zvykají, že nás od roku 2015 najdou ve Stodě
a s rozšířeným pracovním týmem.
Kolik MASek působí v České republice
a v jakých regionech? Co je jejich hlavním posláním?
MASek je v celé ČR přibližně 180 a každá
z nich působí ve svém tzv. zájmovém území. Zároveň platí podmínka, že MAS mohou působit
pouze ve venkovském prostoru, tj. v obcích do
25 tisíc obyvatel. Jejich hlavním posláním je podpora a rozvoj venkova v územní působnosti jednotlivých MAS. Postupem času, tak jak se MASky
vyvíjí, dochází i k rozšiřování aktivit a činností,
kterými pomáhají ve svém území.
Co konkrétně přináší MAS Radbuza do našeho území, tedy do Dobřan a okolí?
MAS Radbuza přináší do území celkem 38
obcí, z nichž Dobřany jsou druhým největším
sídlem území, mnoho zajímavých aktivit. Pro
roky 2014 až 2020 (reálně až 2023) realizuje
MAS svoji Strategii komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), která definuje potřeby
území a rozděluje finanční prostředky prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), Programu rozvoje venkova

(PRV), a Operačního programu zaměstnanost
(OPZ). V kostce lze říci, že rozdělujeme evropské
dotace pro žadatele z našeho území. Výhoda je
tedy v tom, že projekty jsou hodnoceny přímo
v území, nikoli odněkud z Prahy od stolu.Pro
snadnější orientaci žadatelů o dotace jsme vytvořili animované postavičky, kdy každá z nich
reprezentuje jeden sektor (veřejný, podnikatelský, neziskový a oblast vzdělávání) a je jednoduchým vizuálním vodítkem pro návštěvníky
našich webových stránek.

Už MASka nějaké dotační peníze rozdělila?
Ano, i když rozběh programového období 2014-20 byl značně zpožděn, a my jsme tak
mohli začít realizovat svoji Strategii až v roce
2017. V současné době už jsou v realizaci projekty podpořené z OPZ i PRV, projekty podané do
prvních výzev IROP jsou v procesu hodnocení.
Veškeré informace o podpořených projektech
a seznamy žadatelů jsou zveřejněny na našich
stránkách. Město Dobřany již také podalo jednu
žádost do našich výzev a stejně tak Základní škola Dobřany, oba projekty jsou ve fázi hodnocení.

To ale asi není vše, co MASka dělá?
To rozhodně není. Už na samotném počátku, tj.
v době, kdy jsme ještě nerozdělovali finance do
území, se nám podařilo vybudovat dvě miniexpozice - minimuzeum Štěpánky Haničincové v Kvíčovicích a expozici Karolininy kuchyně v Rochlově. Od roku 2016 spolupracuje se zástupci
mateřských a základních škol v rámci realizace
projektů Místních akčních plánů ve vzdělávání,
které jsou více známé pod zkratkou MAPy. Naše
MAS realizuje tento projekt na území ORP Stod
a ORP Nýřany a pomáhá tím mateřským a základním školám např. zajištěním mnoha zajímavých seminářů nejen pro učitele, ale i pro rodiče,
pořídili jsme knihy pro 1. a 2. stupeň ZŠ atd. Nyní
jsme těsně před zahájením realizace navazujících
projektů na další čtyři roky, tj. až do roku 2022.
MAS Radbuza také od roku 2012 rozděluje finanční prostředky do území v rámci svého Gran-

tového programu. Tento program je zaměřen na
podporu drobných lokálních kulturních či sportovních akcí. V Dobřanech již z tohoto programu
získalo podporu také několik žadatelů, podpořili
jsme např. několik workshopů MC Budulínek,
akci Pohádkové náměstí nebo slavnostní otevření jízdárny. Dobřanští mohli loni, i díky podpoře
z grantového programu MAS, navštívit letní kino
na náměstí, které organizovalo MKS Dobřany.
V neposlední řadě pořádá MAS Radbuza každoročně několik svých kulturních akcí. V Dobřanech si mohli návštěvníci akce tak říkajíc na
vlastní kůži užít koncert barokní hudby a barokní ohňostroj v rámci letního barokního festivalu
Devět týdnů baroka. To se psal rok 2015 a my
byli jedním z hlavních partnerů Plzně 2015 a zajišťovali několik velkých kulturních akcí v našem
území.
Na jakých akcích Vás můžeme potkat v nejbližší době?
Tou úplně nejbližší akcí je ZUŠ Open, kterou
ve spolupráci s dobřanskou ZUŠkou připravujeme na sobotu 26. května v Dobřanech. Za účasti
dalších ZUŠ ze Stodska a Nýřanska je připraven
na dobřanské náměstí opravdu pestrý program.
To už bude den platit nové nařízení o ochraně
osobních údajů – GDPR. Tak uvidíme, jaké fotky
Vám budeme moci z akce poskytnout k reportáži
do dalšího čísla zpravodaje. No a o necelý měsíc později chystáme na sobotu 16. června akci
Slavnosti slunovratu. Tu již tradičně pořádáme
v klášteře Chotěšov a letos je hlavním tahákem
legendární kapela Turbo.

Fajn, že zmiňujete GDPR. Zaregistrovali
jsme, že se touto problematikou také zabýváte, je to tak?
Ano, jedná se o oblast ochrany osobních údajů a nové unijní nařízení, které vejde v platnost
koncem května. Chtěli jsme původně nabídnout
naše služby (zpracování analýzy a následnou
službu pověřence pro ochranu osobních údajů)
městům a obcím a jejich příspěvkovým organizacím pouze v území naší MAS, ale zájem o ně se
postupně rozšiřuje i dál, mimo území MAS a z veřejného sektoru i mezi podnikatelské subjekty.
Je to jedna z dalších aktivit, kterou se snažíme
rozvíjet naše území a pomáhat mu v překonávání každodenních překážek. V Dobřanech naše
služby v této oblasti využívá jak město, tak MKS,
MŠ, ZŠ i ZUŠ.
Je vidět, že činnost MAS Radbuza je opravdu různorodá. Děkujeme za rozhovor a těšíme se na viděnou při některé z vašich akcí.
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Poslední dny Wiesengrundu
(ze vzpomínek Karla Glaase, posledního německého starosty)
Blížící se konec války zapříčiní, že nálada
německého obyvatelstva ve Wiesengrundu
(v Dobřanech) je na bodu mrazu. Nepomáhají
žádné plamenné proslovy, přehlídky na náměstí ani propaganda.
Do města přijíždí dlouhé průvody koňských
povozů se slezskými utečenci, prchajícími před
Rudou armádou. Jsou ubytováni v soukromých
domech, u sedláků, v tělocvičně, v sále hostince Bandhauer (restaurace Na Růžku).
Nejsou to ale jen uprchlíci ze Slezska. Po náletu byly v Plzeňské ulici postaveny dva baráky,
kde jsou nyní ubytováni civilisté z vybombardovaného Berlína. Těchto domů má město do
konce srpna 1945 postavit 36. Po domluvě se
správou ve Stříbře se toto číslo podaří snížit na
16, ale nakonec se podaří do konce války postavit baráky jen dva, nejsou pracovní síly. Dřívější českou školu v Ústavní ulici obsazuje štáb
Luftwaffe a navíc pro sebe zabírá další byty. To
ještě víc zhoršuje již tak napjatou situaci. Na
západ přes město táhnou jednotky snad všech
částí wehrmachtu. Město a jeho okolí často
„navštěvují” hloubkaři. Útočí na vlaky, vojenské kolony, ale i na koňské povozy sedláků.

Po útoku hloubkaře
Mezitím je zorganizován Volkssturm (německá domobrana), který sestává z hodně
starých a z hodně mladých mužů. Jednoho
únorového dne jsou tito muži na náměstí
vzati do přísahy. Do Volkssturmu je povolán
i starosta Karl Glaas. Zastupovat ho má jeden
z uprchlíků, bývalý starosta v Suchau ve Slezsku. Ten ale po nějaké době využívá příležitost
a se štábem Luftwaffe odjíždí do Německa.
Volkssturm, hasiči a Hitlerjugend (německá
mládež) staví na příjezdech do města tankové zátarasy, které mají zabránit proniknutí
nepřátelských jednotek do města. Ještě začátkem května tyto tankové zábrany kontroluje
SA-Standartenführer, (plukovník) údajně na
pokyn samotného Konráda Henleina.
Jednoho dne se na radnici objevuje nadporučík s rozkazem umístit ve městě 300 amerických válečných zajatců, černochů. O tom,
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že ve městě není místo, nechce ani slyšet. Po
dlouhém vyjednávání se ho nakonec podaří
přesvědčit, aby se zajatci odešel do Zbůchu.
Skutečně druhý den dorazí do města 300 zbědovaných zajatců, asi hodinu je stráže nechají
u kostela odpočinout a pak pokračují dál přes
most do Zbůchu.

Přísaha Volkssturmu, únor 1945
Někdy v dubnu přijíždí do města velitel zajateckého tábora, jakýsi plukovník, s úmyslem
na louce za řekou umístit několik tisíc ruských
zajatců. Zděšený starosta se mu pokouší vysvětlit, že hrozí nebezpečí záplav, ve městě je
nedostatek pitné vody a v ústavu se vyskytl
tyfus. Tu plukovníka napadá, že odvede zajatce na Vysokou na vojenské cvičiště. Starosta
namítá, že tam není žádný zdroj vody, jediná
studna je v hájovně. Nakonec plukovník ustoupí a rozhodne předat zajatce Američanům.
Ke konci dubna přichází do města 800 vlasovců. Velitel těchto vojáků se svým mohutným plnovousem vypadá jako pravý carský
důstojník. Vlasovci jsou ubytováni v německé
měšťanské škole u radnice. Později je Američané vydají Rusům.
Z blízka i daleka přicházejí uprchlíci a doufají, že zde mezi dvěma nepřátelskými frontami naleznou bezpečné útočiště. Město je zaplněno k prasknutí.
Češi informují starostu, že mají v úmyslu
převzít město. Ten prohlašuje, že město předá
pouze nepřátelským vojenským jednotkám
a je jedno, zda se bude jednat o Američany
nebo o Rusy.
Příští dny se pálí tajné dokumenty. Obecní
sluha Bäuml nadává, že se ucpou kamna. Z komína radnice létají cáry černého spáleného
papíru a usazují se po celém náměstí.
Sobota 5. května
Poradní sál radnice se mění v soudní síň,
večer zde bude zasedat vojenský soud. Obžalovaní jsou důstojníci a poddůstojníci, kteří
se svým mužstvem opustili Plzeň, kde došlo
k povstání.

Sobota večer
Z poradního sálu jsou slyšet hlasité výhružné hlasy, nejdříve mluví žaloba, poté má slovo
obhajoba. Jednání trvá od 20.30 do 2.00 hodin
v noci. Přibližně v 0.30 přichází za starostou
SS-Gruppenführer (generálporučík). Krátký
pozdrav provází prohlášením: „Pane starosto,
budeme bránit Wiesengrund jako poslední
baštu Německa!” Prohlašuje, že má dostatek mužů odhodlaných k boji, dále že je tu
Volkssturm a Hitlerjugend. K dispozici máme
těžké kulomety a pancéřové pěsti Volkssturmu. Zděšený starosta namítá, že ve městě je
3 000 žen a dětí, velké množství uprchlíků
a v neposlední řadě ostatní civilní obyvatelstvo. Co se s nimi stane, pokud dojde k boji?
Po krátkém dohadování naštvaný důstojník
SS bez pozdravu odchází, avšak ne bez urážek
a nadávek na adresu starosty.
Asi hodinu po nepříjemné události s důstojníkem SS rozhodl soud, že všichni obžalovaní
důstojníci jsou shledáni vinnými, budou degradováni a po skončení války musí počítat
s dlouhým vězením. Před shromážděným
mužstvem na náměstí jsou jim strhnuty odznaky na límci a nárameníky.

Neděle 6. května
Na ulicích se shromažďují Češi, stojí pospolu
ve skupinkách a nakonec k poledni pospíchají
k mostu, aby pozdravili přijíždějící Američany. Kolem 12.30 hodiny přijíždí tři jeepy před
radnici. Vystupuje velitel se dvěma důstojníky.
Krátce, chladně se představí a požaduje předání města, dále požaduje, aby byly na všech
domech vyvěšeny bílé prapory na znamení kapitulace. Ptá se, zda jsou někde ukryté zbraně.
Zdůrazňuje, že až do dalšího rozhodnutí přebírá město americká vojenská správa.

Za velkého jásotu Čechů, kteří se dostavili
z širokého okolí, začínají do města přijíždět
první americké jednotky. V koloně jsou obrně-

Paměť domova
ná vozidla vyzbrojená kulomety, které míří na
sklepní a podkrovní okna domů, protože se
Američané obávají ozbrojeného odporu německého obyvatelstva. Na radnici přichází kapitán
Dane a požaduje ubytování pro vojáky. Odjíždí
se starostou do české školy v Nádražní ulici
a poté do školy v Ústavní ulici. Oboje si americký důstojník prohlédne a nakonec schválí.
V pondělí 7. května přijíždí do Dobřan další
americké jednotky, tentokrát od Dnešic.
Na budově radnice je vyvěšena československá vlajka, jsou odstraněny tabulky s německými názvy ulic, černou barvou jsou zakryty německé nápisy na domech. Město se
zase jmenuje Dobřany.
Milan Suchomel, foto: Karel Fína

Zápis

UNIVERZITA III. VĚKU, TŘÍLETÝ
STUDIJNÍ PROGRAM „REGIONÁLNÍ
HISTORIE A ARCHEOLOGIE DOBŘANY
A OKOLÍ“ V LETECH 2018–2021
Vážení studenti,
zápis do studijního programu Regionální
historie a archeologie „Dobřany a okolí“
se uskuteční

18. 6. 2018

od 9:00 do 11:00 hodin
na radnici (vchod ze Školní ul.)
náměstí T.G.M. 1 v Dobřanech,
a to v suterénu radnice (zasedací
místnost).

Studijní rok: 2018–2019
Zástupci univerzity Vám po zaplacení
poplatku (600 Kč na 1 kalendářní rok)
předají veškeré informace ke studiu
a zapíší Vás.
Studium je tříleté, tedy skládá se ze
šesti semestrů. Za 1 semestr budete
absolvovat 7–8 přednášek, které budou
v délce 1,5 hodiny, a to bez přestávky.
Studijní lekce budou dle programu
v úterý, vždy od 16:00 hod.
Na samotnou výuku bude k dispozici
studentům zasedací místnost v suterénu
radnice, kde je připravena promítací
technika a veškeré sociální zázemí.
Přímo ke studijní místnosti je možné
použít výtah přístupný ze dvora radnice.
Omlouváme se zájemcům o studium –
studijní program Psychologie.
Z důvodu nedostatku zájemců
nemohl být otevřen. Zájemci mohou
být osloveni další školní rok
2019–2020, pokud bude tento
program otevřen.

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

Díl 3.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na dobřanské předválečné slavnosti, nástup Hitlera k moci
a sraz ordnerů v Dobřanech.)
V dubnu 1938 se situace změnila. Bylo vyhlášeno mimořádné cvičení naší armády, která rovněž obsadila školu. Někdy v létě 1938
jsem byl s rodiči na Jubilejní výstavě v Plzni,
byla to dělnická, živnostenská a hospodářská
výstava v areálu plzeňského výstaviště. Do té
doby jsem něco takového ještě neviděl. Rovněž
v létě se konal na Vysoké letecký den. V té době
tam bylo vojenské letiště, tatínek mne tam vezl
na kole. Vzpomínám na množství lidí, kteří sledovali předvádění našich letadel a ukázky akrobacie. Ohrožení naší republiky bylo již zřejmé a přehlídka měla ukázat naši připravenost.
Nikdo netušil, že to všechno dopadne jinak.
V následujícím období, po květnu 1938,
ohrožení republiky zesílilo. I když jsem měl
jako desetiletý kluk jiné zájmy a starosti, čas
od času jsem i já pocítil strach z budoucího
vývoje. V tisku zesílila propagace CPO, což
byla zkratka civilní protiletecké obrany. V ní
se poukazovalo na nebezpečí bombardování
civilního obyvatelstva daleko za frontou a na
možnost použití otravných plynů. V různých
letácích, plakátech a novinách se uváděly případy ze španělské občanské války. Probíhalo
školení civilního obyvatelstva, připravovaly
se protiplynové masky pro obyvatelstvo, ale
nebylo jich dost a chyběly i pro děti.
Dne 23. září 1938 před 23. hodinou vyhlásil prezident republiky rozhlasem všeobecnou mobilizaci. Týkala se všech, kterým bylo
v tomto roce 40 let a méně. My jsme doma v té
době nejen neměli rádio, ale v domku nebyla
ani zavedena elektrika, svítilo se petrolejovou

lampou. Pamatuji se, že v noci někdo bouchal
na okno a přinesl tatínkovi mobilizační příkaz. Pak už se nespalo. Tati si přinesl vojenský dřevěný kufr a maminka chystala nějaké
prádlo a jídlo na dva dny, které si musel každý
vzít z domova. A ráno jsme šli, maminka a já,
s tatínkem na nádraží. Cestou jsme potkávali
množství lidí, kteří šli stejnou cestou. Maminka plakala a později i já, jen si pamatuji na svůj
pocit a strach, jestli tatího ještě vůbec někdy
uvidím. Na nádraží bylo plno. Nevěděli jsme,
kam tati rukuje, nevěděl to ani on sám.
Pamatuji se, že když přijížděl vlak od Přeštic, ozývalo se z vlaku volání, smích a určité
nadšení, které vůbec neodpovídalo našemu
rozpoložení, že možná vidíme tatínka naposled. Bylo rovněž nařízeno, že všechny domácnosti musí zabezpečit zatemnění jako
ochranu před leteckými nálety.
Ve škole se sice ještě učilo, ale bylo to všechno nějaké napjaté, věkově mladší učitelé rovněž narukovali, a tak se suplovalo. Nikdo nevěděl, co bude dál. V tělocvičně byli ubytováni
vojáci, ve veřejnosti se začala rozmáhat nákupní horečka, tedy v těch rodinách, které na to
měly. I u nás se radila maminka s babičkou, pamatuji se, že se koupilo nějaké mýdlo a cukr, to
prý se nekazí, na velké nákupy nebyly peníze.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák, CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek
projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou
Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

1938 Zatím nejstarší nalezená fotografie dobřanské chlapecké měšťanské školy (z archivu
pana Zymáka)

www.dobrany.cz
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Kultura
O'LEARYOVÁ Cassandra: Letuška
Pořádně připoutat, letí se za láskou…
Co všechno může způsobit tropická bouře
a vynucené mezipřistání v srdci letušky a milionáře? Toužila pracovat jako letuška. Po pěti
letech strávených ve vzduchu už to tak nevidí.

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

KNIHY PRO DĚTI

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
KOUKALOVÁ ULIČNÁ Irena:
Betonové dekorace
Kniha vhodná i pro
naprosté
začátečníky. Podle konkrétních
projektů doplněných
o podrobné fotopostupy si mimo jiné můžete
doma vyrobit:
 květináč na zeď
 pytel na květiny
 stojan na vařečky
 betonový kelímek
 špendlík na nástěnku
 a mnoho dalšího….
DOBRYLOVSKÝ Jiří: Nevinný bratrovrah
Román z doby Přemyslovců
Václava
a Boleslava.
Kníže Boleslav I., zakladatel českého státu, byl panovníkem,
za jehož vlády česká
říše dosáhla největší
rozlohy a získala mezinárodní prestiž. Na
Boleslavovi
přesto
utkvěl stín vraždy vlastního bratra. Bylo vše
opravdu tak, jak nám historie předkládá? Nemohlo být vše úplně jinak? K této bratrovraždě se váže řada otázek…

10
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WATT Petr: Daleko za obzorem
Z rodiny Macintoshů už zbyl jen hamižný
George. Po smrti bratra Patricka se dozví, že
ten, den před svou smrtí, sepsal novou závěť.
Dědicem v ní ustanovil svého vnuka Davida.
George zuří…

DURKOVÁ Milena: Bára krotí rodinu
Je jí třináct a to stačí.
Další problémy nepotřebuje. Jenže její rodina je
dost praštěná. Maminka
je roztržitá umělkyně,
táta si dělá ze všeho
legraci a mladší bráška
nepřestává zlobit. Když
se k nim nastěhují dva
nezvaní hosté, nastane totální chaos. Jestli to
má Bára ve zdraví přežít, bude muset tuhle rodinu malinko zkrotit…
HNÍK Ondřej: Můj atlas Česka
Jak byste popsali nebo
nakreslili místo, kde
žijete?
To bylo zadání úkolu,
který dala redakce Albatrosu dětem z celé
České republiky.
Vydejte se prstem po mapě na cestu a poznejte krásy a kouty naší země dětskýma očima.

EL-NAWABOVÁ Dina: Dostaňte mě ven! –
Tragické následky jednoho pokusu
Tahle hodina chemie se moc, ale opravdu moc
nepovedla. Po nepovedeném pokusu uvízl
Tobiáš v těle chemikářky Doutnákové. Má na
sobě její trapné hadry, musí odolávat romantickým náletům kolegy Matušky, a co je nejděsivější, učitelka Doutnáková chodí po škole
v jeho těle a chová se úplně nemožně. Jestli
s tím nic neudělá, jeho reputace vezme za své
v pouhých třinácti a čtvrt letech!

MRÁZEK Petr: Příběh zemního plynu
Jak Honzík zjistil, k čemu slouží zemní plyn.
Kniha pro nejmenší čtenáře, která jednoduše
a srozumitelně zodpoví jejich dotazy týkající
se zemního plynu.
 co to je a kde vzniká
 kde ho můžeme využít
 a další…

Kulturní kalendář
KVĚTEN
3. 5.

Tchyně na zabití – divadlo

6. 5.

Oslavy osvobození + konvoj

13. 5.

Vítání ptačího zpěvu

19. 5.

Bleší trh

20. 5.

Sousedská vycházka

20. 5.

Přebor ZČ motokros

24. 5.

ZUŠ Open, ZUŠ

25. 5.

Noc kostelů

26. 5.

ZUŠ Open, náměstí

26. 5.

Evropský pohár 4CROSS

ČERVEN
1. 6.

Budulínkova stezka

2. 6.

Dětský den

8. 6.

Dobřanské pohledy, vernisáž

9. 6.

Sraz rodáků, Vodní Újezd

15.–17. 6.

Svatovítská pouť

16. 6.

Svatovítské slavnosti

23. 6.

24hours OffROAD Maraton

25. 6.

Bachovský koncert,
kostel sv. Mikuláše

30. 6.

Startujeme prázdniny,
tenisová hala

ČERVENEC
24.–28. 7.

Letní kino

SRPEN
31. 7.–4. 8. Letní kino

Léto je za dveřmi...
Jaké asi bude?
A jaké bývaly Vaše prázdniny
a dovolené?
U příležitosti oslav 100. výročí založení
republiky připravujeme výstavu tematicky
laděnou k letním dovoleným půl století
zpět. Máte doma schované věci, bez
kterých se Vaše léto neobešlo? Ozvěte
se nám, rádi je do připravované výstavy
zakomponujeme...
Tel.: 377 972 725 a 377 972 480, e-mail:
kultura@dobrany.cz nebo se zastavte
v informačním centru na náměstí T.G.M. 5.
Děkujeme. Kolektiv Městského kulturního
střediska Dobřany

Kultura

Zlepšujeme služby
V kulturním a informačním středisku nasloucháme obyvatelům města i návštěvníkům a všemi získanými podněty se poctivě zabýváme. Jsme tu
přece pro Vás! V uplynulých dvou letech se nám podařilo zkrášlit prostory informačního centra, rozšířit zastoupení vstupenkových portálů, zvýšit
počet divadelních představení pro dospělé, připravit několik zájezdů na muzikály do Prahy, sestavit nové propagační materiály města, zpestřit nabídku turistických předmětů i rozšířit kulturní kalendář o nové akce, např. Bleší trh. Neusínáme však na vavřínech a připravujeme dětská divadelní
představení, vydáme propagační materiály v AJ a NJ verzích, připravíme a vytiskneme nové pohlednice města a v neposlední řadě rozšiřujeme otevírací dobu. Od května 2018 můžete kulturní a informační středisko navštívit od pondělí do pátku v době mezi 8:30 a 17:00 (12:15–13:00
polední pauza) a o sobotách a nedělích od 13:00 do 17:00. V říjnu pak dojde ke změně na "zimní provoz", kdy budete moci naše služby využívat
od pondělí do pátku v čase mezi 8:30 a 16:00 a otevřeme informační centrum v sobotu dopoledne. O sobotní otevírací době Vás budeme podrobněji
informovat v zářijových Dobřanských listech.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

neděle 25. 11. 2018 od 14:00 hodin
Divadlo Goja Music Hall, Praha
Odjezd: v 11:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 699 Kč (+ 170 Kč doprava autobusem)
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00 | so, ne 13:00–17:00)

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na

neděle 21. 10. 2018 od 15:00 hodin
Hudební divadlo Karlín, Praha
Odjezd: ve 12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 450 Kč (+ 170 Kč doprava autobusem)
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany,
náměstí T.G.M. 5 (po–pá 8:30–12:15 a 13:00–17:00 | so, ne 13:00–17:00)

V Dobřanech se opět bude pít pro dobrou věc
Charitativní kampaň Voda pomáhá opět po
roce osvěží některé akce v Dobřanech. Kampaň pomáhá klientům Diakonie Západ tam,
kde chybí dostatečná podpora sociálních
služeb a jejich dostupnost od státu, kraje či
obcí. Je ve své podstatě "vnitřní nadací" Diakonie Západ, která rozděluje 100 % získaných
prostředků tzv. projektům na vodě. I díky darům získaným v Dobřanech jsme v roce 2017
vybrali téměř půl milionu korun pro klienty
Diakonie Západ – nejčastěji osoby s postižením, seniory, pěstounské rodiny nebo dospělé
a mládež v nesnázích či krizi. Mohli jsme tak
zakoupit například speciální autosedačku pro

děti s kombinovaným postižením, hradit dopravu klientů do denních stacionářů, přispět
na nájem v chráněném bydlení nebo zaplatit
plavecký kurz pro děti z pěstounských rodin.

Proměnili jsme tak život několika stovek lidí,
kteří se bez podpory a péče v každodenním
životě neobejdou.
Podpořit klienty a napít se pro dobrou věc
budete mít možnost v měsíci květnu hned na
dvou akcích.
První z nich bude Food revolution day
(Chvála jídla) 18. května v ZŠ Dobřany. Druhá
možnost se pak naskytne 26. května odpoledne při ZUŠ Open na náměstí T. G. Masaryka.
Veškeré bližší informace o kampani naleznete
na www.vodapomaha.cz.
Mgr. Tomáš Benda,
koordinátor kampaně Voda pomáhá

www.dobrany.cz
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2. června 2018
Dobřany
Start:
infocentrum (náměstí T.G.M. 5)
13:30–15:00

• Každý účastník obdrží mapku s trasou, na které
jsou pro děti připravena různá stanoviště se
soutěžemi.

• Trasa končí na biotopu Kotynka, kde se můžete
těšit na dětskou diskotéku a barmanskou
show.
• Za bezpečnost svých dětí v průběhu celé akce
zodpovídají rodiče.
Akci pořádá Městské kulturní středisko Dobřany
ve spolupráci s dalšími místními organizacemi.

Letem větem
s
m
ý
v
o
film
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Kultura

SVATOVÍTSKÉ
SLAVNOSTI

Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany

NY

DOBŘA

16. června 2018
náměstí T.G.M.
10:30

Klaun Bedřich a jeho tetička

(divadelní představení pro děti)

15:00

Starý Psi

17:00

1/2 Rebel

18:30

Předání ocenění úspěšným
reprezentantům města

19:00

Na Starý Kolena Band

21:00

Pilsen Queen tribute band

MŮJ ŽIVOT S OBRAZY
A ARCHITEKTUROU
/VÝSTAVA JUBILANTKY AKAD. MALÍŘKY DANY HLOBILOVÉ/

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

kostel sv. Víta, Dobřany

30. 4.–3. 6. 2018

9.–18. června 2018 (dle otevírací doby IC)
kostel sv. Víta
Dobřanské pohledy 2018
výstava soutěžních prací

pondělí–pátek 8:30–12:15 a 13:00–17:00 | sobota, neděle 13:00–17:00

Dobřany

Veřejná vernisáž s komentovanou prohlídkou proběhne v pátek 27. 4. od 17:00 hodin.
Kulturní program: soubor Gutta
Dernisáž s komentovanou prohlídkou bude v neděli 3. 6. od 16:00 hodin.
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dětští divadelníci spustili v Dobřanech veliký Tartas
Tři sta třicet tři stříbrných stříkaček stříkalo přes tři sta třicet tři stříbrných střech. Drbu vrbu, drbu vrbu… Dolar, rubl, libra. Pan
kaplan plakal v kapli v plavkách… Znáte to? Pak jste možná také někdy dělali divadlo.

Město Dobřany o víkendu 20.–22. 4. 2018
poskytlo azyl a vstřícné zázemí regionální
přehlídce dětského divadla, která se v posledních letech jmenuje krátce Tartas, protože když se někde sejde tolik dětí, neobejde se
to bez velikého tartasení a hlomození.
Přehlídka se konala již tradičně (devátým
rokem!) v prostorách kina Káčko. Dobřany
však malé divadelníky přivítaly již víckrát.
Poprvé zavítala přehlídka do Dobřan v roce
2005, tehdy ještě do starého kina a s názvem
Dětský divadelní Tartas (zkráceně DDT).
Tehdy ještě přijíždělo na regionální přehlíd-

ku šest až osm inscenací z krajů Plzeňského
a Karlovarského. Dnes už je nutné si postup
do Dobřan vybojovat. Letos muselo 30 přihlášených inscenací projít jedním ze čtyř oblastních kol, odkud už se do Dobřan dostalo
pouze 13 souborů.
Představení, která tak měli i dobřanští
obyvatelé možnost zažít, byla ukázkou kvalitní, poučené a tvůrčí divadelní tvorby. V závěru přehlídky byla vybrána jedna inscenace
k přímému postupu na národní přehlídku
Dětská Scéna a tři další získaly doporučení,
na jehož základě mohou být ještě do programu národního festivalu zařazeny.
Přímý postup získal katastrofický jevištní
thriller Králíci souboru Kastrol a doporučení inscenace Řvi potichu, brácho souboru
IDI klub, Kde domov tvůj? souboru Kosáci
a Máte plíce? My ne... souboru JuFaFaK.
A pak už byl konec festivalu a všichni se
odebrali do svých domovů, slibujíce si navzájem další shledání za rok. Tartas je totiž znám
svojí nezapomenutelnou atmosférou, která

se nastartuje hned v pátek na slavnostním
zahájení (letos znovu zpestřeném vystoupením tanečního oboru dobřanské ZUŠ), posílí
se společným tarasením v průvodu po městě,
utuží prací v tvořivých dílnách a společným
sledováním všech soutěžních představení
a zpečetí sobotním společenským večerem.
I tentokrát je možné zhodnotit přehlídku
jako velmi zdařilou. Hrající soubory odjížděly spokojené a spolupracující instituce (kino
Káčko, základní škola i ZUŠ Dobřany) stále
stojí.
Eva Gažáková

Hasičské závody
Prvního letošního závodu pod širým nebem se zúčastnila dobřanská hasičská omladina. SDH Polabiny uspořádalo závody ve stovkách
a na věži na krásném pardubickém stadionu. Závod byl kvalifikačním pro účast na mistrovství republiky na věži a zároveň kvalifikačním
pro mistrovství světa.
Z našich závodníků byl nejžhavějším kandidátem na
obě kvalifikační mety reprezentant Honza Šváb. Svou
šancí na mistrovství republiky žije i Michaela Provazníková.
Závody začaly výstupem na věž. Honza Šváb hned
svým prvním pokusem ukázal všem, že se s ním musí
počítat a časem 8,03 s. nasadil svým soupeřům laťku
tak vysoko, že ji nikdo už nedokázal překonat. Dobře
svou kvalifikaci rozjela i Míša Provazníková, když si
druhým pokusem s časem 9,25 s. vybojovala ve své kategorii třetí místo.
Ve druhé části závodu byly na řadě stovky, kde byl
znovu velkým favoritem Honza. Honzovi se v prvním
pokusu moc nedařilo a dopustil se pár chyb. Dosažený
čas 18,37 nám nestačil, a tak bylo třeba se soustředit
na pokus druhý. Povedlo se, Honza zabojoval a po perfektních překážkách sice trochu zaváhal na hadicích, ale
byl z toho skvělý osobní rekord za čas 16,74 s. Honzu
překonal jen jeho reprezentační kolega Jirka Červinka
z Moravského Berouna s časem 16,65 s., a tak z toho
bylo krásné druhé místo. V kategorii středních dorostenek dosáhla Míša Provazníková času 19,80 s. a skončila na 11. místě. Naši výpravu posílila
i chlumčanská Bára Svitáková, která dosáhla času 21,50 s.
Další nejbližší závody, které nás čekají, jsou Visegradský pohár v Ostravě, Český pohár v Jaroměři a Český pohár v Ostravě.
		
Martin Provazník, trenér
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Prázdniny 2018 v Dětském klubu ZŠ Dobřany

Vážení rodiče, dovolte nám, abychom vám
nabídli 7 běhů letního příměstského tábora
pořádaného Dětským klubem při ZŠ Dobřany a financovaného z prostředků EU v rámci
podpory zaměstnanosti Operačního programu Zaměstnanost.
Letní příměstský tábor se bude konat vždy
v pracovních dnech od 7.30 do 16.30 hod. se
zázemím ve škole či ve školní jídelně v těchto
termínech:
1. běh: 16. – 20. 7.: technicko-vědecký tábor
(doplatek 175 Kč)
2. běh: 23. – 27. 7.: klubový tábor
3. běh: 30. 7. – 3. 8.: klubový tábor
4. běh: 6. – 10. 8.: klubový tábor
5. běh: 13. – 17. 8.: zábavně tvůrčí tábor
(doplatek 250 Kč)
6. běh: 20. – 24. 8.: klubový tábor
7. běh: 27. – 30. 8.: klubový tábor

Klubový tábor: programem na klubovém
táboře bude poznávání okolí Dobřan, sportovní hry, vyrábění a kolektivní hry.

Technicko-vědecký tábor: programem
tábora je hrou a zábavnými pokusy přijít na
fungování některých přírodních, fyzikálních
a chemických zákonů. Ve volném čase spor-

tovní aktivity a celodenní výlet do Techmanie.
V rámci tábora není hrazena doprava a strava
na výletě, doplatek činí 175 Kč.

Zábavně-tvůrčí příměstský tábor: programem tábora je vyrábění pomocí různých
výtvarných technik, kolektivní hry, celodenní
výlet do Zoo Plzeň, návštěva Svíčkárny a závěrečné překvapení. V rámci tábora není hrazena doprava a strava na výletě, doplatek činí
250 Kč.

Během táborů je zajištěna strava ve školní
jídelně. Stravu hradí rodiče účastníků, kteří
musí být přihlášeni ke stravování ve školní
jídelně. Upozorňujeme, že v době prázdnin
je možné odebírat pouze nedotovanou stravu (cena nedotovaného oběda pro kategorii
do 10 let činí 46 Kč a pro kategorii 11-14 let
52 Kč). Součástí stravy jsou dopolední a odpolední svačiny (20 + 20 Kč) a jednorázově
se hradí paušální měsíční poplatek 90 Kč na
pitný režim. Strava bude hrazena stejným
způsobem jako během školního roku (inkasní
platbou nebo platbou v hotovosti: upozornění – v případě nastaveného limitu u inkasa je
třeba ho pro měsíc 8 – 9 / 2018 navýšit).
Kapacita táborů je omezena na 30 dětí. Přihlásit se můžete do 31. 5. 2018 u koordinátorky projektu Lenky Machové, tel. 602 167
884 nebo e-mail: lenka@mach21.cz.
Lenka Machová,
koordinátorka Dětského klubu ZŠ Dobřany

Snažíme se, aneb
Jak to jde se zbytky
ve školní jídelně
Už při vyhlášení této kampaně jsem věděla,
že to bude těžké. Všichni známe, jak je těžké
měnit své „zajeté koleje“. Jenže, nebyly by to
děti, aby nás znovu nepřekvapily. Vyplatilo se
vsadit na jedinečnou vlastnost našich malých
strávníků a tou je soutěživost. Výherní lístečky za prázdný talíř, beseda ve třídě na prvním
stupni a upozorňování na snahu snížit zbytky
přináší své výsledky.
Děkuji i všem rodičům žáků z prvního stupně, kteří týden mapovali své vyhozené potraviny. Každá možnost uvědomění si problému
totiž pomáhá.
Pokud chceme snížit zbytky v jídelně, je nutné
si uvědomit, jak velký problém to je, co všechno
si způsobujeme vytvářením odpadů a jak to lze
omezit. Nám se to díky našim dětským strávníkům zatím daří. Možná se to zdá málo v globálním problému, ale i malá kapka je znát, a navíc
když je z Dobřan a její školní jídelny.
Už se moc těším na květnovou zahradní párty, společně s dětmi vyhodnotíme výsledky.
Povíme si nejzajímavější recepty ze zbytků.
Najdeme potravinu, kterou naše domácnosti nejvíce vyhazují, a povíme si, jak jinak s ní
naložit. Nebude chybět kuchařská show, grilování a další zajímavé aktivity. Pokud chcete
být u toho, jste srdečně zváni 18. 5. 2018 od
14:00 hod. na školní zahradu II. stupně.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

Budoucí prvňáčci u zápisu

www.dobrany.cz
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Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT

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
12. a 14. června 2018 (úterý, čtvrtek)
od 16.00 do 18.00
II. patro, ředitelna
TANEČNÍ OBOR – Dobřany
13. června 2018 (středa)
od 16.00 do 18.00
III. patro, taneční sál

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

Na zápis přijďte i se svým dítětem.
Hudební obor bude otevřen pro školní
rok 2018/2019 v Dobřanech,
Štěnovicích a Chlumčanech.

Taneční obor bude otevřen pro školní rok
2018/2019 pouze v Dobřanech.
Výtvarný obor bude otevřen pro školní
rok 2018/2019 v Dobřanech
a ve Štěnovicích.
Zájemci ze Štěnovic a Chlumčan
se účastní zápisu v hlavní budově
v Dobřanech.
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(21. 4. 2018 – Plzeň – dudy, komorní hra s dudami, lidové soubory)

Vozembach (M. Vozárová, J. Rada)

M. Tomášková, A. Vozárová, I. Živná, A. Nekolová, Z. Sobotková, J. Bouřil, Š. Samcová,
K. Pokorná, J. Toman, M. Regentová, J. Reiser, V. Kordík, V. Chamolová, A. Bartoníčková,
T. Duchek, Š. Vyletová
		

1. místo s postupem

kategorie III.

Vojtěch Kordík, Markéta Regentová

1. místo s postupem

kategorie IV.

dudy (M. Vozárová)

Vojtěch Kordík		
Jan Toman		

1. místo s postupem
1. místo

		
(náhradník na postup)

kategorie V.

kategorie 0.

dudy, housle, zpěv (M. Vozárová)

Jan Toman, Marie Tomášková, Adéla Bartoníčková
		
1. místo s postupem

kategorie II.

Gratulujeme Vojtovi Kordíkovi, Markétě Regentové, Janu Tomanovi, Marii Tomáškové,

Adéle Bartoníčkové a lidové muzice Vozembach k 1. místu v krajském kole Národní soutěže ZUŠ
ve hře na dudy, komorní hře s dudami a ve hře lidových souborů k postupu do ústředního kola!!!

GRATULUJEME!!!
lidové muzice Vozembach
k 1. místu s postupem
do celostátního kola v Národní soutěži ZUŠ –
soubory lidových nástrojů.

Školství, spolky a neziskové organizace
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

GRATULUJEME!!!
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, příspěvková organizace
v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(Domažlice – taneční obor)

3.–6. května 2018 / ZUŠ Turnov

Ústřední kolo ve hře na dechové
dřevěné nástroje – příčná flétna,
zobcová flétna, klarinet

taneční choreografie – Modrooká (P. Stupková)

Františka Peksová, Štěpánka Vozárová, Kateřina Supová, Julie Kreinerová,

15. května 2018 / 17:00 / sál ZUŠ

Bára Tobrmanová, Ema Sloupová, Lucie Maxová

Žákovský koncert

Zlaté pásmo

kategorie II.

nominace na postup

taneční choreografie – Co se mezi námi (P. Stupková)

diplom za tanečnost

Anna Marie Klinkovská, Anna Peksová, Adéla Holubová, Adéla Kabátová,
Kateřina Schleglová, Adéla Valentová, Alena Benediktová, Klára Sýkorová,
Klára Maxová, Adéla Bartoníčková, Lucie Tobrmanová, Dominika Šrajerová
Bronzové pásmo

kategorie III.

17. května 2018 / 17:00 / sál ZUŠ

Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. L. Telešnukové
19. května 2018 / obec Vstiš

Slavnostní koncert při příležitosti
775. výročí obce Vstiš		
–v
 ystoupí žáci z lidové muziky Vozembach
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. května 2018 / 17:00 / kostel
sv. Prokopa, Štěnovice

Jarní koncert
– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
– výstava dětských prací výtvarného
oboru ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

20. května 2018 / 17:00 / Obecní dům
Líně

Koncert lidových souborů
– vystoupí lidová muzika Vozembach,

Stodský dudáček, TřemCha, Máječek

24. května 2018 / začátek u vlakového
Taneční choreografie Co se mezi námi

nádraží v Dobřanech

ZUŠ OPEN Dobřany 2018
– průvod městem Dobřany

24.–25. května 2018 / ZUŠ Mikulov

Ústřední kolo ve hře na dudy
a hře lidových souborů
26. května 2018 / 13:00–20:30 /
náměstí T.G.M., Dobřany

DOBŘANSKÉ ZUŠKOVÁNÍ
– partner ZUŠ OPEN 2018

– odpolední happening na náměstí

– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany, ZUŠ Stod, ZUŠ Holýšov,
ZUŠ Nýřany a ZUŠ Třemošná

31. května 2018 / 14:00 / PD Loudů,
Dobřany

Vystoupení pro Klub důchodců
Taneční choreografie Modrooká

– vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

www.dobrany.cz
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Dobřany postoupily
do kraje

Musíme se pochlubit!!

Ve zkoušce skautských zkušeností a dovedností se dobřanští neztratili a dvě chlapecké družiny postoupily do krajského
kola, které se uskuteční v Klatovech.
14. 4. se v Dobřanech, v lesoparku Martinská stěna, uskutečnilo základní kolo závodu
vlčat a světlušek O putovní totem náčelníka
a vlajku náčelní. Do závodu bylo přihlášeno
celkem 19 družin, a to z Dobřan, Přeštic, Příchovic a Dnešic. Symbolický rámec celého závodu byl Vikingové. Po trase dlouhé cca 3 km
se nacházelo 10 stanovišť, například: Krvavý
uzel (první pomoc), Heimdalovy značky (znalost dopravních značek), Thorova tělocvična
(fyzická zdatnost), Kovárna duší (logické myšlení), Lokiho lest (schopnost řešit problémové
situace), Yggdrasil (vztah k vlasti a skautingu), Njórnova orientace (schopnost orientace), Odinovo vědění (vyhledávání informací)
a překvapení (střelba z luku a vzduchovky).
Sraz všech účastníků byl v 9 hodin. Nikdo se
neopozdil, a tak v půl desáté proběhl slavnostní nástup. Vše je připraveno a v 10 hodin vybíhá první družina na trať. Startuje se v 10minutových intervalech. Počet členů v družině je
minimálně 4 a maximálně 8. Vše vychází podle
plánu. Je nádherný den, sluníčko svítí a všichni
jsou natěšeni. První družinky jsou v cíli. Mají
teď čas na doprovodný program a občerstvení
u paní Gábiny Klinkovské, které tímto moc děkujeme. Je po 2. hodině a v cíli už jsou všechny
družiny. Čekáme na součty bodů a konečné
výsledky. Je rozhodnuto. V dívčí kategorii naše
družinky Sovy, Medvídci a Leopardi obsadily
4., 5., a 6. místo. V chlapecké kategorii máme
dva postupy, 2. místo obsadila družina Černokněžníci 1 ve složení: Filip Rataj, Šimon Mařík, Vojta Vydra, Adam Rataj a Jára Holý. Na
3. místě skončila družina Hnědovousi 1 ve složení: Matouš Smola, Filip Hančík, Tonda Olša,
Tomáš Brejcha a Ondra Bouček. Vlčáci předvedli skvělé výkony, přestože jejich družinky
nebyly kompletní a chybělo jim několik členů.
Páté místo si vybojovali Černokněžníci 2, sedmé Hnědovousi 2 a na osmém skončili Žabáci. Kromě zážitků, diplomů, pamětních listů
a upomínkových předmětů si děti odvezly velmi pěkné ceny, které využijí při své další práci
v oddílech. Akce byla podpořena z GDT města
Dobřany. Děkujeme městu Dobřany za poskytnuté propagační předměty a Juniorfestu, z. s.,
za drobné upomínkové předměty. Teď nás
čeká příprava na krajské kolo (8. – 9. 6. 2018),
do kterého nám všichni držte palce.
			
Šíša a Šůta
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29. 3. 2018 jsme se zúčastnily festivalu
„Senzační senioři mají talent" v Prachaticích.
Pod vedením paní učitelky M. Vozárové
a hudebního doprovodu ředitele ZUŠ J. Vozára

jsme zazpívaly 6 lidových písní a pak jsme zatancovaly pásmo „Švadlenky".
Naše vystoupení mělo veliký úspěch,
o čemž svědčí i tyto řádky:
AHOJ kamarádi, chtěla bych vám velice poděkovat, že jste svým super vystoupením přispěli k programu, který hodnotili všichni diváci
v superlativech. Ještě jednou děkuji, byli jste
opravdu skvělí, DVD, až bude hotové, vám určitě pošleme. Za pozvání na 13. 4. 2019 děkujeme
a už jsme si ho zařadili do našeho kalendáře.
Ještě jednou vám děkujeme a přeji hodně nových nápadů a hlavně hodně nadšených a zdravých bábinek.
Přejí přátelé country z klubu SENSEN Prachatice - Zdena Hrůzová.
A my jsme si potlesk a výborné hodnocení také užily! Hezká atmosféra, srdeční lidé,
skvělé obecenstvo, co víc si můžeme přát?!
Už to, že kabelová TV přenášela celé naše
vystoupení jako jediné z 12 spolu s prachatickým country klubem, je pro nás velkým
úspěchem!
Za „bábinky" M. Paroubková

Krásný kulturní zážitek
Vážení čtenáři,
chtěla bych se s vámi podělit o krásný kulturní zážitek, který nám, členům K.S., díky pozvání
„Dobřanských bábinek“ byl umožněn.
Bábinky se zúčastnily festivalu tanečních a pěveckých senior souborů v Prachaticích a my jsme
byli pozváni, abychom je podpořili.
Byla jsem jednou ze zakladatelek „Dobřanských bábinek“ a mohu říci, že všechny účinkující
soubory se nám líbily, ale naše děvčata byla nejlepší!! Když vstoupily do sálu, vše se rozsvítilo
a velký potlesk, který jejich vystoupení provázel, si opravdu zasloužily.
Byla jsem dojatá a měla velkou radost, že „Dobřanské bábinky“ úspěšně pokračují v činnosti
souboru, který jsme my starší zakládali.
Za Klub seniorů – DPS Loudů		
Blanka Ulrichová

Školství, spolky a neziskové organizace

Zatraceně nabitý rok na Šlovickém vrchu
Pro bývalý tankodrom na Šlovickém vrchu
bude hlavní sezóna letošního roku hodně nabitá a také přelomová. Spolky milovníků terénních jízd se tu parádně zabydlely, a tak nás
čeká několik motokrosových a crosscountry
závodů, druhý ročník offroadového SUV day
i tradiční Offroad Maraton. Tomáš Brožík přišel
s hodně lákavou novinkou – kromě Mistrovství
ČR se u nás poprvé pojede Evropský pohár
ve fourcrossu! Strom Praha, a.s., nás v červnu
pozve na den otevřených dveří spojený s předváděním vozidel. Podruhé se bude těsně před
začátkem školního roku konat Den otevřených
závor, kterého se s největší pravděpodobností
opět zúčastní parta nadšenců s bojovými vozidly pěchoty (BVP), a letos bude tento den zpestřen o závodníky s motorovými pilami. Všechna
důležitá data najdete v přiloženém kalendáři.
Zcela zásadní novinkou roku 2018 bude
vyhlášení maloplošného chráněného území
(přírodní památky Šlovický vrch) a především zavedení pastvy polodivokých exmoorských poníků v části území. Pastevní projekt
byl podpořen evropskou dotací, a pokud bude

dodržen časový harmonogram, měla by být do
konce srpna vystavěna potřebná infrastruktura (ohrada, el. přípojka, vrt pro napájení) a na
podzim by měli z Milovic dorazit koníci.
Jelikož popularita Šlovického vrchu stoupá,
rozhodli jsme se najít pro území vhodného
maskota (resp. logo), který by ho vhodně charakterizoval a reprezentoval. Tvorby i výběru

se bude moci zúčastnit široká veřejnost a děti.
Pokud chcete lépe poznat přírodu Šlovického vrchu, najít inspiraci pro výběr loga a dozvědět se více o všech tématech s ní spojených,
zveme Vás na exkurzi 20. 5. 2018 (sraz v 10.00
na vlakovém nádraží, vedoucí O. Peksa).
Sledujte facebook „Šlovický vrch“.
Ondřej Peksa, správce lokality

Šlovický vrch 2018 – kalendář
20. 5.		
26.–27. 5.
26. 5.		
9. 6.		
20.–21. 6.
23.–24. 6.
28.–29. 7.
1. 9.		
1. 9.		
2. 9.		
16. 9.		
16. 9.		
30. 9. 		

Přebor západních Čech Motokros Motul Racing 2018
Mistrovství ČR a pohár CAMS Cross Country Open 2018
Evropský pohár ve fourcrossu
Classic motocross Championchip 2018
Strom Praha a.s. – Den otevřených dveří střediska Dobřany
Offroadmaraton 2018
SUVday
DEN OTEVŘENÝCH ZÁVOR
Stihl Timbersports – kvalifikace pro Mistrovství ČR
Crosscountry O Pohár Otakara Kotrby
Západočeský pohár v motokrosu
Mistrovství ČR ve fourcrossu
Přebor západních Čech Motokros Motul Racing 2018

Co si o přírodě a dění na Šlovickém vrchu myslí Ing. Jiří Trávníček, ředitel Zoologické a botanické zahrady města Plzně, si můžete přečíst v krátkém rozhovoru:
výhoda, jinak by zde vznikla borová nebo
smrková, zcela bezcenná monokultura. Současný porost je vzniklý přirozenou sukcesí.
Co tam láká vás osobně?
Samozřejmě výskyt vzácných a chráněných
živočichů.
Přijde vám, že má cenu tuto lokalitu zachovat?
Rozhodně ano, z výše uvedených důvodů.
Co o Šlovickém vrchu víte? Byl jste tam
někdy?
Na Šlovickém vrchu jsem byl dvakrát. Byl
jsem zde s kolegy zoology a entomology na
průzkumu těchto biotopů. Byl jsem nadšen
množstvím zajímavých bezobratlých a obojživelníků (hlavně kuňky žlutobřiché). Trochu
mě jímala hrůza z nedaleké výsypky sutí a zeminy, kam během několika hodin přijela řada
náklaďáků a sklápěla jakýsi odpad.
Co je tam tak cenného?
Cenný je celý biotop vzniklý díky bývalému
vojenskému cvičišti a voj. aktivitám. Nikdy
(alespoň v posledních letech) se zde lesnicky
nehospodařilo, což je samozřejmě obrovská

Nepřijde vám absurdní kombinace pastvy a pojezdů motoristy včetně bojových
vozidel?
Nepřijde, ba naopak. Na mnoha místech
v ČR, ale jinde ve střední Evropě je mnoho
desítek let prokázáno, že nejlepší ochrana přírody funguje právě ve vojenských hvozdech
a újezdech, právě díky pojezdům těžké techniky zůstávají biotopy ideální pro rozvoj vzácných druhů rostlin a zvířat. Pokud tyto biotopy
jsou doplněny regulovanou pastvou patřičných druhů kopytníků, vzniká ideální stav.
Není taková celoroční pastva koní riskantní? Dá se to zvládnout?
Samozřejmě se to dá zvládnout. Riskantní
na tom není vůbec nic, naopak. Menší druhy

domácích koní budou naopak zvyšovat návštěvnost. Je ale potřeba regulovat množství
pasoucích se koní, ale to samozřejmě ukáže
čas.

Zapojí se ZOO nějak do podpory?
Zoo se může zapojit odbornou podporou
(můžeme dodat odborníky na chov kopytníků, kteří mohou poradit s praktickými věcmi).
Co byste Šlovickému vrchu přál?
Přál bych mu, aby se vše uskutečnilo a fungovalo co nejdéle na bázi selského rozumu.
Děkujeme za rozhovor. Redakce DL

www.dobrany.cz
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Dobřanské kořeny

Dne 27. března se Dobřanští zúčastnili vernisáže výstavy Kořeny v Západočeském muzeu v Plzni. A mělo to dobrý důvod. Několik
Dobřaňáků se na tvorbě výstavy významně
podílelo: Ondřej Peksa je spoluautorem výstavy; městské lesy v čele s hajným Petrem
Čabradou přispěly několika vývraty; Gabriela Klinkovská vyrobila gigantickou zeleninu;
Zuzana Peksová se podílela na tvorbě krtka
v nadživotní velikosti a zhotovila také kostýmy pro pohádku O veliké řepě, Andulka
Peksová nakreslila piktogramy nad věšáčky
ke kostýmům a Ivana Vyhnalová namalovala
s dětmi z dobřanské ZUŠ kulisu k této pohádce. Nelze se divit, že Dobřaňáci neváhali
ani chvilku a velikou řepu společnými silami

vytáhli! Poznáte na fotografii, kdo koho hrál?
Výstava Kořeny bude v Západočeském
muzeu v Plzni k navštívení do 16. září 2018.
Otevřeno je každý den kromě pondělka od
10 do 18 hodin. Informace o doprovodných

programech a dalších detailech výstavy naleznete na webu muzea (www.zcm.cz) a facebooku (Výstava Kořeny Plzeň / Exhibition
Roots Pilsen).
Sylvie Pecháčková, Západočeské muzeum v Plzni

Mateřské centrum Budulínek
zve

všechny rodiče s dětmi ve věku od dvou do šesti let
na 12. ročník akce

BUDULÍNKOVA STEZKA
s tématem „Co se děje v trávě“
v pátek 1. 6. 2018
START:
od 16.30 do 18.00 hodin na nádvoří ZUŠ

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO
DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
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Noc kostelů Dobřany 25. 5. 2018
Program:
18:30	prohlídka renovované farní zahrady Anežky České
19:00 	komentovaná prohlídka kostela sv. Mikuláše
19:30 	komentovaná prohlídka kostela sv. Víta
20:00	Popelka Nazaretská – literárně - hudební pásmo dle předlohy
Václava Renče
	(provedení se zúčastní také první biskup plzeňský Mons. František Radkovský)
20:45	volná prohlídka kostela sv. Mikuláše / kostela sv. Mikuláše
a sv. Víta
21:30 	závěr – modlitba za město Dobřany
Kdo byl Václav Renč?

Český básník, dramatik a překladatel, představitel katolicky orientovaného proudu české
literatury. Žil v letech 1911–73. V roce 1936
absolvoval Filosofickou fakultu UK v Praze.
Již při studiích na filosofické fakultě redigoval
spolu s Františkem Halasem časopis Rozhledy
po literatuře. Po ukončení vysoké školy pracoval na několika místech jako redaktor (Akord,
Obnova a Řád), později jako nakladatelský redaktor. V letech 1945 – 1948 byl dramaturgem olomouckého divadla
(dále působil také v Zemském divadle v Brně).
Roku 1951 byl zatčen a o rok později odsouzen ve vykonstruovaném
procesu s katolickou inteligencí (proces s tzv. Zelenou internacionálou)
na 25 let vězení. V komunistických žalářích strávil celkem 11 let. Propuštěn byl až v květnu 1962. Po propuštění pracoval jako dramaturg
operety Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci. Od roku 1967, kdy se přestěhoval natrvalo do Brna, se věnoval literatuře a překládání. Rehabilitován byl až po své smrti roku 1990. (informace z internetu)
Popelka nazaretská
Výsostně radostná píseň „Popelka nazaretská“ vznikla kolem roku
1955 v leopoldovské věznici, v nedobytné tvrzi postavené proti Turkům
v 17. století, která už na pohled z dálky budí úzkost, a v neblahých padesátých letech tohoto století si vysloužila pověst vyhlazovacího tábora.
Zde autor, odsouzený na 25 let, trávil své dny jako vězeň stalinistické
zvůle. Kompozice Popelky o celkovém počtu 1752 veršů byla tvořena
i fixována pouze v paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo vězňům
zakázáno. Navzdory tomuto nařízení byla propašována mimo vězeňské
hradby řada autorových prací psaných na cigaretových papírcích miniaturním písmem, poněvadž každý centimetr plochy čistého papíru měl
pro básníka nesmírnou cenu. Takovéto úniky byly však sporadické. Byly
spojeny s velkým rizikem především pro autora samotného. Takovéto
porušení řádu se rovnalo vlastizradě a proti takovým přestupkům bylo
postupováno s neúměrnou tvrdostí. Každé slovo totiž, napsané vězněm,
bylo kvalifikováno jako šifrovaná zpráva nepřátelským agentům imperialistických mocností. Natož náboženský text! A natož ve verších!! Poněvadž každý z vězňů musel počítat s tím, že se z Leopoldova už nedostane, musela se hledat cesta, jak dostávat ven text, dokud je čas.
Když bylo dílo dokončeno, neexistovalo už pouze v paměti autora,
ale ústním podáním bylo přenášeno do pamětí spoluvězňů, kteří však
nikdy nepobývali s autorem dostatečně dlouho na jedné cele. Tak, jak
se tu a tam některý z těchto spoluvězňů ocitl na svobodě, začaly se
objevovat fragmenty celého díla, až bylo v roce 1958 zkompletováno.
Ovšem pouze v mezích spolehlivosti oněch pamětí, neboť zdaleka ne
každá disponovala potřebnou kapacitou. Ale Popelka tu byla. Teprve po

návratu v roce 1962 viděl Václav Renč své vlastní dílo na papíře a mohl
tak učinit korekturu a dát dílu definitivní podobu. Ale aby bylo pravdě
učiněno zadost, je třeba dodat, že Popelka nazaretská se ocitla na jistý
čas v Leopoldově i na papíře. Není divu. Neustále uchovávat celý text
v paměti v přesném znění bylo pro mozek zátěží, která bránila básníkovi pracovat na dalších projektech, přičemž stále nové a nové verše se
hlásily o právo svého zrození.
Spoluvězeň – zedník – tajně zazdil ve vězeňské nemocnici několik
papírů. Byla to Popelka nazaretská, kterou autor za tímto účelem zedníkovi svěřil. Přece jen se tedy našla tužka a papír. Nikdo se už nedozví,
za jakou cenu. Tento zedník však po čase za jakousi úlevu věc vyzradil,
zločin byl odhalen. Popelka samozřejmě byla zničena a autor potrestán:
tři týdny v díře či bunkru a dvanáct měsíců v korekci. Jen člověk s mimořádně pevnou a živou vírou to mohl vydržet bez újmy na duševním
zdraví. Zdraví tělesné už tak odolné nebylo.
Ivan Renč (syn Václava Renče), 14. 3. 1990

POZVÁNKA NA ZÁJEZD
Zahrádkáři Dobřany pořádají

ZÁJEZD NA VÝSTAVU HOBBY 2018
Zájezd se bude konat v sobotu 12. května.
Odjezd v 7:30 z autobusové zastávky u kruháče.

Přihlášky u pí Havlové v prodejně Jablíčko u náměstí.
www.dobrany.cz
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Rybáři
Dagmar Terelmešová. Podle pořadí umístění si
mohli závodníci vybrat z řady hodnotných cen,
které věnovali sponzoři dětských závodů. Byli
to MKS Dobřany, Dagmar Terelmešová, Čevak,
a. s., Antonín Dania, prodejna rybářských potřeb „U Krtků“. Všem touto cestou děkujeme.
Cen bylo tolik, že nějaká ta drobnost zbyla i na
ty poslední. Všechny děti dostaly také zdarma
občerstvení – pitíčko a čokoládový croissant.
Závody se mimořádně vydařily a za to patří velký dík těm, kteří je zajišťovali a organizovali a většinou pracují s dětmi po celý rok
v rybářském kroužku. Jsou to hlavně David
Šefl, David Šmůla, Zdeněk Skala, Karel Ryšavý, Jaromír Lev a s měřením pomáhali Václav
Novák a Jan Šefl.
Vladislav Šefl
Po prvním skvělém úspěchu 16. 3. následovala pauza kvůli špatnému počasí, a tak jsem
šel k vodě až 25. 3. Pode mnou již seděl jeden
rybář, další dva se usadili na protější straně. Manželka toho dne nekoupila rohlíky, ale
nějaké chlebovky. Byly pěkně vláčné a dobře
držely na háčku. Uběhla hodina a já neviděl zatáhnout. Že by jim chlebovka nechutnala? To
mně k snídani chutnaly moc. V tašce jsem měl
dva dni starý rohlík, byl ještě měkký. Nastražil jsem ho na háček, nahodil kus po proudu
a mezi očka zavěsil lehké čihátko. Proud ho ale
vzápětí vytáhnul k prutu. Dvakrát jsem ho stáhl dolů, ale hned bylo zase nahoře. Tak jsem
to vzdal a sledoval vlasec a špičku prutu. Ta se
najednou zakývala a vlasec poškubával. Zasekl
jsem – a je tam! Byl to kapr 44 cm. Znovu jsem
nastražil rohlík. Netrvalo dlouho, zase špička
a vlasec a byl to kapr 48 cm. Koncem března
a začátkem dubna jsem pokaždé ulovil kapra.
Mám jich celkem devět a několik menších jsem
pouštěl. A prý v tu dobu brali kapři i jinde na
řece, na Židováku, pěkné kapry a amury prý
chytali i na přehradě. Ale jakmile se udělalo
pěkné slunečné počasí, přestaly mi ryby brát.
Ještě se vrátím k výroční členské schůzi. Ta
schválila na další čtyři roky nový výbor MO
v tomto složení:
předseda: Ing. Miloslav Lohr
místopředseda: Tomáš Honzík
jednatel: Milan Němeček; účetní: Jan Šefl
hospodář: Jaromír Lev
zástupci: Ladislav Terelmeš a Martin Vytisk
pokladník: Karel Kripner
správce rybárny: Václav Rott
technik: Karel Rybín
kulturní referent: Vladislav Šefl
revizní komise: Václav Novák, Karel Uldrych,
Miroslav Duchek
Činnost ve výboru ukončili František Ně-
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meček, Antonín Dania a Pavel Kubelka. Patří
jim poděkování za práci vykonanou v uplynulých letech a novému výboru nezbývá než
popřát hodně úspěchů v další práci.
V sobotu 21. 4. se konaly na Dolní Kotynce
rybářské závody pro dospělé. Počasí přálo, ale
účast byla letos menší, přišlo jenom 84 závodníků. Ryby sice braly, ale převážně menší. Jen
málo se chytilo okolo 40 cm. Na prvních třech
místech se umístili:
1. Radek Žižka
1 084 cm
2. Roman Vican
907 cm
3. Miloslav Harant
805 cm
Největšího kapra - 60 cm ulovil Jiří Bisonka.
Podle dosažených úlovků si mohli závodníci vybrat z velkého množství hodnotných cen.
Hlavní cenou bylo sele, dále pak pruty, navijáky, podběráky, vrtačka a plno dalších rybářských potřeb a lahví s lákavým obsahem. Za
ceny děkujeme našim stálým sponzorům.
Hned druhý den, v neděli 22. dubna, se konaly závody pro děti. Tady byla účast rekordní. Zachytat si přišlo 46 dětí. Ty ale museli
pořadatelé rozdělit do dvou kategorií tak jako
v minulých letech, a to na samostatně lovící,
které samy ovládaly nahození, zásek a zdolávání ryby, a na ty menší, kterým pomáhali
tatínkové nebo dědečkové. Z těch samostatných lovilo rybu 30, jenom 6 neuspělo vůbec.
Z těch malých ulovili všichni, tedy spíše jejich
pomocný personál. Nejmladší závodník byl
ani ne dvouletý Pepíček Šefl, kterého ale spíše
zajímala voda v potoce a slepičky v zahradě.
Nejlepších výsledků a umístění na stupních
vítězů dosáhli (na fotografii):
1. Tomáš Radko
489 cm
2. David Šefl
345 cm
3. Petr Bultas
310 cm
Krásné poháry a medaile pro vítěze věnovala a osobně předávala paní místostarostka

Český rybářský svaz, z.s.,
MO Dobřany

pořádá úklid okolo
řeky Radbuzy
Kd y : 19 . kv ět na 2 018 , v e 14: 00
Kd e : p ř e d s tá nk e m D ob řan sk é zm r zl in y
Tr asa : p r ot i p r ou d u s m ěr Vo dn í Új e zd
Urč e no : pr o m la d é r ybá ře (m oh o u i ro d ič e )
Zaj is t ím e :
oc hran n é r uk av ic e a p y tl e na o d pa d ,
obč e rs tv e ní – za ko nč en o o p éká ní m b uř t ů

Kontakt pro informace: tel.: 604334827, e-mail.: rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná!

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY z.s.
pořádá v sobotu 19. května
pro děti z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu

BRANNÌ ORIENTAÈNÍ SOUTÌŽ DVOJIC ŽACTVA

MEMORIÁL VÁCLAVA LECJAKSE
V kategoriích: malé děti do 2. tř. s rodiči,
mladší žáci do 5. tř. a starší žáci do 9. tř.
Start ve Školní ul. u dětské ordinace v 9.30 h.
zápis do soutěže od 8.30 hodin
ceny pro každého startujícího
poháry pro vítěze
Projekt je podpořen GDT města Dobřany
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Děti z Klubu Echo pomáhali uklidit Česko
Do celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“ se v Dobřanech zapojili i pracovníci a děti
z Klubu Echo pro děti a mládež, jehož zřizovatelem
je Diakonie Západ. V sobotu 7. dubna vzali rukavice,
pytle a společně s dalšími dobrovolníky sbírali odpadky podél řeky. Děti si tak mohly ověřit, kolik odpadu
kolem nás je, co obnáší úklid veřejných prostor, mohly
se také společně zamyslet nad moderním způsobem
života, který je produkcí velkého množství odpadů
charakteristický. Během akce si také povídaly o tom,
proč bychom vlastně neměli odpad vyhazovat do přírody a proč má smysl odpad třídit.
Zakončení akce proběhlo formou evaluace uplynulého dne a odměnou pro účastníky byla možnost opéct si první letošní buřty. Děti byly i po skončení akce
nadšeny, měly dobrý pocit, že samy mohly udělat něco
pozitivního pro město, ve kterém žijí. Na základě této
dobré zkušenosti a skvělého pocitu z dobře odvedené
práce jsme se rozhodli v pomáhání přírodě dále pokračovat a uklidili jsme hřiště a jeho okolí i v nedalekém Chotěšově a ve Stodu, kde mohou děti navštěvovat terénní nízkoprahový Klub Magnet pro děti a mládež. Úklidu města se určitě zúčastníme i příště, třeba letos na podzim.
Více informací o plánovaných aktivitách Klubu Echo či Magnet pro děti a mládež se můžete dozvědět na FB stránkách jednotlivých klubů, na
stránkách www.diakoniezapad.cz nebo přímo od pracovníků na tel. 734 796 427 či na e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.
Nikola Denková, DiS., Klub Echo pro děti a mládež Dobřany

Naše velikonoční pionýrské prázdniny

Evropský pohár
ve fourcrossu
v Dobřanech

Evropský pohár ve fourcrossu se nezadržitelně blíží. Tento velice významný závod
se koná v sobotu 26. 5. na Šlovickém vrchu.
Přijďte se podívat na evropskou špičku tohoto
sportu a podpořit české závodníky a hlavně
domácí borce. Po závodě na vás čeká tradiční
koncert v čele s pražskou kapelou Queens of
Everything. V neděli 27. 5. je pak na programu
Český pohár v Dual slalomu. Kvalifikace startuje ve 12.30 hod.
Nenechte si tuto akci ujít. Těšíme se na Vás.
Akci na velikonoční prázdniny 29. března připravila skupina na přání dětí na téma Zvířátka kolem nás a přišli na ni i jejich kamarádi - nečleni. Z větší části jsme vyráběli a postupně tak vznikl
šnek z lékařské špátle a vlnitého papíru, had a kuře z papírového talíře, záložka v podobě zajíce
a další dva zajíci - jeden z ponožky, druhý z kelímku. A také ovečka z papíru - qulingová - s kolíky
místo nožiček. Mimo těch 7 zvířátek jsme navíc měli turnaj v šipkách a foukačce na terč a stolní
hry. Čas zbyl i na běhání za míčem venku a na dobrý oběd z místní pizzerie. Moc podařený den.
Libuše Nejedlá

Program:
13.00–15.30
15.30–16.00
16.00 		
17.30 		
19.45 		
20.00 		

trénink
závod dětí
kvalifikace
hlavní závod
vyhlášení vítězů
afterparty
Tomáš Brožík
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Pétanque turnaj Dobřanská 3

V sobotu 14. dubna se konal na hřištích ve sportovním areálu „Džungle“ další turnaj. Tentokráte „Dobřanská 3“, turnaj trojic v pétanque pro
místní spolky, nejen ty zapsané. Turnaje se zúčastnil Dobřanský spolek
přátel Máchova Jezera (DSMPJ) ve složení Vlad. Holeček, Jarda Jícha
a Václav Zoubek. Zahrádkáři hráli ve složení Zdeněk Duban, Bohouš

Festival Re:publika – Příběhy fotek

Kuba a Sandra Nová. Za Besedu nastoupili Filip a Radek Baumrukovi
s Jindrou Bechyněm.
V týmu 69 byli Vlad. Khás a Karel Kopejsko s Miluší Štulcovou. Rybáře reprezentovali Josef Harant, Ivana Korandová a Rudla Rieckel.
Petr Duban se syny Honzíkem a Kubíkem nastoupili pod jménem Dubánci. Název Čulibrci měli Josef Fišer st., Pavel Kůrka a František Pošar
a spolek Mladí pro Dobřany zastupovali Honza Štulc s dětmi Honzíkem
a Evičkou. Ve dvou skupinách se hrálo každý s každým. V první skupině
byli favorité Tým 69 a loňští vítězové - Zahrádkáři. Všem ale vypálili
rybník Štulcovi, kteří všechny své zápasy vyhráli. S nimi dále do finálové skupiny postoupil Tým 69. Ve druhé skupině byli velkými favority
Rybáři, ale ani jim se nedařilo. Dále postoupili po dvou vítězstvích hráči
Besedy a DSPMJ. Družstva na 3. a 4. místě hrála turnaj útěchy každý
s každým. Zde si kalich hořkosti vypili do dna Zahrádkáři, kteří opět
všechny zápasy prohráli a právem jako cenu útěchy za poslední místo
převzali síťku citronů. Ve finále to byl boj, kdy Beseda, DSMPJ a Tým 69
měly stejný počet vítězství a o jejich pořadí rozhodovalo skóre ze vzájemných zápasů. To měla nejlepší Beseda a po zásluze vyhrála. Druhý
skončil Tým 69 a třetí DSPMJ. Čtvrtí skončili Mladí pro Dobřany, kterým
se přestalo dařit. Vítěz bral pohár a další ceny, stejně jako druzí a třetí.
Také všichni ostatní neodešli s prázdnou.
Zdeněk Duban

Krajský půlmaraton Plzeňského kraje

V rámci festivalu Re:publika byla vyhlášena výzva nazvaná Příběhy fotek. Cílem je najít staré fotografie předků a příbuzných v rodinných archivech a dodat k fotografii příběh.
Lucinka Hornáková (11 let), vnučka Antonína Hornáka, známého
dobřanského maratonce, se do výzvy přihlásila, vybrala fotografii a nechala dědečka vyprávět. Tím pomohla oživit malý kousek historie dobřanského fotbalu v šedesátých letech:

/red/ V sobotu 21. 4. se konal již čtvrtý Krajský půlmaratón, na jehož
startovní listině nechyběli ani dobřanští běžci. Všichni účastníci tohoto
běhu v horkém letním dni si zaslouží velký obdiv a respekt. Největší dobřanskou hvězdou se stal Antonín Hornák, který tuto trasu pokořil v den
svých 74. narozenin, a přání "Tonda má narozeniny" mu zazpívalo dobřanské náměstí v čele s kapelou Electric.
„Tato fotka pochází z roku1963, kdy Baník Dobřany postoupil do divize (třetí nejvyšší fotbalová soutěž). Mně bylo 19 let a neměl jsem žádné
zkušenosti z dospělého fotbalu, a přesto jsem byl v brance jako brankář
úspěšný. V jedenácti zápasech jsem pustil pouze 11 gólů a jen jeden zápas
jsme prohráli. Bylo to v Plzni na Karlově - 3:1. Fotka je pořízena před
posledním zápasem s Tatranem Chlumčany, naším velkým sousedským
rivalem. Nesměli jsme prohrát, jinak bychom nepostoupili. Postoupit se
nám podařilo remízou 1:1. BANÍK DOBŘANY BYL PRVNÍ!
Tato fotka je poslední před mým odchodem na vojnu. Toto je můj i dobřanský největší fotbalový úspěch.“
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VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU

spojené s odchytem, kroužkováním a poznáváním ptactva

v neděli 13. 5. 2018

odborné vedení p. Paisker a p. Říš
Sraz: v 7.30 hod. na parkovišti u fotbalového stadionu;
ukončení akce v cca 11 hodin.
S sebou: pevnou obuv (nebo gumovky), svačinu, dobrou náladu;
dalekohled či fotoaparát jsou vhodné.
Organizátor: p. Krákora (725 362 448)

Sport

Hokejbalová sezóna finišuje
1. liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Daniel Kovářík st.
a Bohuslav Havránek

Mužský tým si po základní části vybojoval velmi pěknou 4. příčku v konkurenci 16 týmů z Čech
a Moravy. To je a vlastně byl neoddiskutovatelný
fakt. Měli jsme posléze 14 dní volno, jelikož se hrálo
i osmifinále této soutěže. Postoupili papíroví favorité, tzn. Přelouč, Opava, Jindřichův Hradec a Prachatice. Tuto zmíněnou čtveřici týmů si pro čtvrtfinálová kola rozebrala první čtyřka po
základní části, tedy i my Šneci jsme dostali soupeře. Jelikož jsme byli
„až“ čtvrtí, vyšla na nás Přelouč, pátá po zkl. části. Byl to boj na ostří
nože. Všemu vévodila domácí tvrz. Ta naše byla nedobytná úplně, když
jsme doma tým z východu Čech porazili dvakrát s nulou, jednou 3 : 0
a podruhé dokonce 4 : 0. I tak jsme jeli do 200 km vzdálené Přelouče s pokorou, protože ten, kdo sportuje, ví, že doma se hraje úplně jinak nežli na venkovním hřišti v pozici hostů, a to ze všech možných
pohledů. První utkání jsme se smiřovali s těžkým nerovným terénem
a zaslouženě i prohráli 0 : 3. Na druhý duel jsme se náležitě připravili
a domácí Přelouči ukázali, že hokejbal umíme hrát všude a za jakýchkoli
podmínek. Výhra na nerovném asfaltu 4 : 1 nás posunula do semifinále.
Určitě se nám hodily i zimní tréninky absolvované v Třemošné, kde je
téměř totožný povrch. Postup a obhajoba první čtyřky týmů je pro náš
klub úspěch. Po loňském vyřazení ve čtvrtfinále s Karvinou jsme toto
velmi těžké play off kolo přelezli. Nyní nás čeká soupeř asi nejtěžšího
kalibru, jedná se o vítěze zkl. části a o celek, jenž každoročně okupuje
čelo tabulky 1. ligy. Ano, je to znovu osudová Karviná. Začínáme 28. 4.
a 29. 4. na severu Moravy a poté se série stěhuje do naší nejmodernější
hokejbalové haly v ČR.
Je to pro nás všechny vrchol sezóny, čili víc k tomu asi netřeba psát.
O tom, jak to dopadne/dopadlo, budeme informovat v příštím vydání DL.

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

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

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

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

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

Extraliga – starší dorost
Realizační tým: Václav Šlehofer st., Jan Matoušek a Jaroslav Tauer

Starší dorost vzhledem k 7. příčce v extralize po zkl. části musel do
předkola, které zvládl, když vyřadil desátou Českou Třebovou. Kluci
zvítězili na východě Čech 4 : 2 a doma vydřeli těsnou, a rozhodující
výhru 5 : 4. Postup pro tento oslabený celek znamená, že ve čtvrtfiná-

le vyzveme tým Autosklo Pardubice. A to je také velmi těžký soupeř.
A proč zmiňuji, že postoupil šnečí oslabený celek??? Jednoduchá odpověď, poněvadž ti nejlepší kluci patřící věkem do této kategorie již dávno
válí mezi muži a budou prioritně válčit proti Karviné. Ovšem pozor, ve
starším dorostu jsou také velmi nadaní a šikovní hokejbalisté. Jediným
handicapem zůstává věk, neboť se z většiny jedná o mladší dorostence,
ale také starší žák Michal Neumaier již nastupuje mezi juniory.
S Pardubicemi začíná série rovněž 28. 4. a 29. 4 v Pardubicích, síly
tedy budeme rozkládat a týmy různě mixovat. Vše tak, aby to bylo prospěšné klubu, nikoli jednotlivci. Koukáme permanentně do budoucna.
Tedy čeká nás další velká zkušenost nejen po sportovní stránce.
Ostatní mládežnické kategorie hrají své základní soutěže a zmínka
o nich bude v příštím vydání DL.
Děti ročníku narození 2007-8 a mladší, nechť zamíří mezi nás – Šneky. Trénujeme pravidelně pondělky, úterky a čtvrtky od 16.15 h. Samozřejmě mohou dorazit i starší nadaní kluci.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer
Extraliga st. dorostu k 21. 3. 2018
1. HBC Plzeň
22
2. Autosklo Pardubice
22
3. Hradec Králové
22
4. HBC Praha - Hostivař
22
5. ALPIQ Kladno
22
6. Elba DDM Ústí n. L.
22
7. Snack Dobřany
22
8. HC ŠD Písek
22
9. Karviná
22
10. Č. Třebová
22
11. KOVO Praha
22
12. Buldoci Stříbro
22
13. SK Jihlava
22
14. HBC Gladiators Olomouc 22
15. Wolves Chomutov
22
16. Nové Strašecí
22

20
18
16
15
14
13
13
13
11
9
7
6
3
3
1
1

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

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

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

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

Snímek mužů v Přelouči:
zleva stojí: Tomáš Truchlý, Daniel Hůrka, Marek Rubner, Ondřej Málek,
Karel Páv, Petr Kůrka a Jan Marek
Zleva přikrčeni: Zdeněk Zelenka, Ondřej Ulm, Jan Kovářík, Daniel Kovářík
st., Gabriela Kaňáková a Václav Šlehofer ml.
Zleva v podřepu: Lukáš Kaňák, Marek Hájek, Jaroslav Kobr, Nicholas
Kaňák, Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík ml.
Na snímku chybí Ondřej Šlehofer a Marián Juráček
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TJ Dobřany, z. s., kuželky 2017-2018
Stručné zhodnocení uplynulé sezony 2017-2018.
Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany má 22
členů. Jak je zřejmé z přiložených tabulek,
jsou to 3 družstva. Družstvo „A“, hrající „Západočeskou divizi“, mělo v této soutěži problémy s udržením. Až poslední zápasy rozhodly o tom, že se to podařilo. Pomohla i vyšší
soutěž, ze které nikdo nesestupoval do naší
divize. Další družstvo, to je „B“, bylo v soutěži
„přebor Plzeňského kraje“ úspěšnější, i když
do této soutěže postoupilo teprve v loňském
roce. O to byl výsledek překvapivější, „béčko“
vybojovalo krásné čtvrté místo. Družstvo „C“,
které je účastníkem „sdruženého okresního
Západočeská divize
1. Kuželky Hazlov
2. TJ Lokomotiva Cheb A
3. TJ Lokomotiva Cheb B
4. TJ Slavoj Plzeň
5. TJ Sokol Útvina
6. SKK Karlovy Vary
7. TJ Havlovice
8. TJ Lomnice B
9. TJ Jáchymov
10. Kuželky Holýšov
11. TJ Dobřany
12. TJ Sokol Kdyně B

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

přeboru“, je stále ve vývoji. Z deseti hráčů,
kteří jsou k dispozici, prokázali určité zlepšení pouze čtyři. Doufáme, že se připojí další,
kteří budou mít trpělivost a budou poctivě
trénovat.
Nakonec této zprávy musím poděkovat
vedení TJ a hlavně jejímu předsedovi Luďku
Reitspiesovi za podporu, hlavně finanční. Na
kuželně nechal instalovat nové vstupní a kvalitní dveře. TJ také hradí všechny energie pro
náš oddíl.
S pozdravem hodu zdar
Otto Sloup, předseda

15
14
14
13
11
10
8
10
9
7
7
5

2
1
0
1
3
3
4
0
1
2
0
1

5
7
8
8
8
9
10
12
12
13
15
16

226 : 126
209 : 143
197 : 155
197 : 155
198 : 154
186 : 166
176 : 176
153 : 199
166 : 186
150 : 202
134 : 218
120 : 232

2590
2601
2554
2616
2576
2601
2553
2593
2546
2569
2565
2496

32
29
28
27
25
23
20
20
19
16
14
11

Přebor Plzeňského kraje
1. TJ Baník Stříbro

2. SK Škoda VS Plzeň B

3. Sokol Plzeň V

4. TJ Dobřany B

5. TJ Sokol Díly A

6. Kuželky Holýšov B

7. TJ Sokol Újezd sv. Kříže

8. TJ Sokol Pec pod Čerch.

9. TJ Baník Stříbro B

10. TJ Havlovice C

11. TJ Havlovice B

22

22

22

22

22

22

18

16

12

12

11

10

22

10

22

8

22

22

22

9

8

7

1

0

4

1

0

1

0

1

2

0

0

3

6

131,0 : 45,0 332,5 : 195,5 2729

108,5 : 67,5 307,0 : 221,0 2729

6

101,5 : 74,5 275,5 : 252,5 2689

11

91,0 : 85,0

9

11

12

92,0 : 84,0

80,5 : 95,5

90,0 : 86,0

262,0 : 266,0 2676

245,0 : 283,0 2644

266,5 : 261,5 2674

274,5 : 253,5 2699

12 73,5 : 102,5 240,5 : 287,5 2628

12 76,0 : 100,0 244,0 : 284,0 2659

14 72,0 : 104,0 245,5 : 282,5 2559

15 72,0 : 104,0 231,5 : 296,5 2627

37

32

28

25

22

21

20

19

18

16

14

12. TJ Sokol Kdyně C

22

5

2

15 68,0 : 108,0 243,5 : 284,5 2630

12

Sdružený okresní přebor
1. Slavoj Plzeň B
2. TJ Přeštice
3. SK Škoda VS Plzeň D
4. Sokol Plzeň V B
5. Baník Stříbro C
6. Baník Stříbro D
7. SKK Dobřany
8. SK Škoda VS Plzeň C
9. TJ Dobřany C

16
16
16
16
16
16
16
16
16

11
11
10
10
9
7
6
4
1

1
0
1
1
1
2
0
0
0

4
79,0 : 49,0
5
76,0 : 52,0
5
76,0 : 52,0
5
69,5 : 58,5
6
77,0 : 51,0
7
69,0 : 59,0
10 60,5 : 67,5
12 46,0 : 82,0
15 23,0 : 105,0

23
22
21
21
19
16
12
8
2
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211,5 : 172,5
206,0 : 178,0
204,5 : 179,5
192,5 : 191,5
217,0 : 167,0
213,5 : 170,5
177,0 : 207,0
171,0 : 213,0
123,0 : 261,0

2783
2840
2800
2765
2736
2757
2706
2714
2554

Fotbal – rozpis
mistrovských utkání
jaro 2018
Okresní přebor mužů
5. 5.
17:00
MA – Žinkovy
8. 5.
14:00
Vstiš – MA
13. 5. 17:00
Nepomuk "B" – MA
19. 5. 17:00
MA – Chlumčany "B"
26. 5. 17:00
Merklín – MA
2. 6.
17:00
MA – Chotěšov "B"
9. 6.
17:00
Radkovice – MA
16. 6. 17:00
MA – Blovice
Dorost – KSD B
6. 5.
10:00
13. 5. 14:00
19. 5. 14:30
27. 5. 14:00
2. 6.
10:00

OP – starší žáci
6. 5.
10:00
8. 5.
14:30
12. 5. 14:30
23. 5. 17:30
26. 5. 14:30
2. 6.
14:30
9. 6.
10:00

Švihov – D
D – Žákava
Holýšov – D
D – Staňkov
Mrákov – D
Chlumčany – SŽ
Stod – SŽ
SŽ – Spálené Poříčí
SŽ – Chlumčany
Kasejovice – SŽ
SŽ – Klášter
Štěnovice – SŽ

Starší přípravka "A"
4. 5.
16:00
SP – Dolní Lukavice
11. 5. 17:00
FC Dráčci N. Ves – SP
18. 5. 16:00
SP – Přeštice
25. 5. 16:30
Radkovice – SP
1. 6.
16:00
SP – Stod
Mladší přípravka "A"
4. 5.
16:00
MP – Dolní Lukavice
11. 5. 16:30
Stod "A" – MP
25. 5. 16:30
Radkovice – MP
1. 6.
16:00
SP – Stod "B"

Tipy na výlet

Pochod inspirovaný Velikonocemi
Tentokrát jsme se vypravili do klatovsko-domažlického regionu, konkrétně do Pocínovic – Loučimi.
Po příjezdu do Pocínovic volíme turistickou cestu vedoucí po zelené t. zn.,
která nás přivádí na křížovou cestu vedoucí k poutnímu místu „Dobrá voda“.
Během výstupu se zastavíme u jednotlivých zastavení. Celá křížová cesta je
s citem udržovaná, s pěknou malířskou výzdobou. Po příchodu ke kapli si
prohlédneme samotnou kapli spolu s přilehlým pavilonkem, kde vyvěrá pramen, údajně mající léčebné účinky.
Po prohlídce místa pokračujeme po žluté t. zn., která nás přivádí k dílčímu
cíli naší cesty, k rozhledně svaté Markéty. Mimo samotné rozhledny se zde
nachází krytý přístřešek a kaple. Na vrchol rozhledny vede ocelové kruhové
schodiště, po kterém vystoupáme, a již se nám otevírá překrásný pohled do
širokého okolí s panoramatem pohoří Šumavy. Sestupujeme a po krátkém
odpočinku pokračujeme předem danou trasou přes obec Libkov, kolem lesního židovského hřbitova do obce Loučim. Tady někteří z nás navštíví místní hřbitov, kde se obdivují velkému, co se týče architektury zajímavému
kostelu. Mimo jiné se zastavíme u náhrobku manželky známého kreslíře – humoristy, paní Nepraktové. Doufali jsme, že se v místním restauračním zařízení občerstvíme, bohužel toto zařízení je uzavřeno (snad dočasně).
Odjíždíme busem do Klatov, zde poobědváme a odjíždíme domů. Samotná rozhledna inspirovala naši mysl, bylo by krásné takovou rozhlednu
mít v okolí Dobřan, třeba na Šlovickém vrchu.
Závěrem: Je dobře, že se najdou místa, kde k vám promlouvá duch kraje a inspiruje k tomu, abychom zde zanechali jak světskou, tak duševní
– náboženskou stopu. Samotná příroda nás inspiruje k vytváření těchto hodnot. Važme si toho!
S pozdravem „Ať nám to šlape“								
Jindřich Šmatlák

Turisté vás zvou

1. května
Z DOBŘAN DO DOBŘAN
Sejdeme se u kruhového objezdu v 9,00 hod. Půjdeme
přes Dobřánky na Martinskou stěnu, do Nové Vsi a Lhoty. Vyběhneme
na Šlovický vrch, kde opečeme vuřty, a vrátíme se do Dobřan. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

5. května
Z CHLUMČAN DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. do Chlumčan.
Půjdeme lesní cestou směr Dolní Lukavice
a odbočíme do Chlumčan. Z Hujábu se rozhlédneme na Dobřany a okolí a po cestě z Vysoké se vrátíme domů. Délka vycházky 9 km.
Vedoucí Karel Bohmann.

8. května
ZE ŠPIČÁKU DO HOJSOVY STRÁŽE
Odjedeme vlakem v 5,40 hod. /SP/ na Špičák.
Půjdeme do sedla Špičáku a po modré tz. k rozcestí Pod Hamrem. Přejdeme na NS Hojsova
Stráž, která nás dovede do Hojsovy Stráže,
a modrá tz. na nádraží. Délka vycházky 12 km.
Odjezd v 14,24 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
12. května
LÍŇSKÝ MARATON
Akci pořádá KČT odbor Líně. Sejdeme se
u kruhového objezdu v 8,00 hod. Půjdeme po
zeleném značení do Nové Vsi a lesní cestou

do Líní. Zpět se vydáme přes Červený Újezd
a Vodní Újezd do Dobřan. Délka vycházky
16 km. Vedoucí Karel Bohmann.

15. května
PRAHA VYŠEHRAD
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. /z Plzně
v 8,01 hod. R./ do Prahy. Podíváme se na Vyšehrad /prohlídka katedrály, parku, Slavína/
a vydáme se na procházku Prahou. Odjezd
zpět v 15,33 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

19. května
CHTĚŠOVSKÁ 30
Akci pořádá KČT odbor Chotěšov. Sejdeme se
u kruhového objezdu v 8,00 hod. Půjdeme po
lukách přes Vstiš do Chotěšova a zpět se vrátíme přes Mantov a Losinou. Délka vycházky
17 km. Vedoucí Karel Bohmann.

22. května
K PRAMENŮM RADBUZY
Odjedeme vlakem v 5,24 hod. /z Plzně
v 5,50 hod. / do Poběžovic. Půjdeme po žluté
tz. přes Hvožďany, Mnichov, Pivoň. U rozcestníku Liščí Domky přejdeme na červenou, která nás dovede přes Závist na Rybník. Odtud
odjedeme BUSem v 14,47 hod. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
26. května
STAŇKOVSKÝ NEZMAR
Odjedeme vlakem v 5,50 hod. do Staňkova.

Půjdeme asi 1 km po cyklostezce, odbočíme
doprava ke kapličce Staňkov a polní cestou
přes Radbuzu přijdeme do Vránova, Křenov
a Puklic. Dojdeme do lesa Strachotín, vzpomeneme na Františka Fialu, který nás zde opustil, a vrátíme se do Staňkova. Délka vycházky 14 km. Odjezd ze Staňkova v 14,53 nebo
v 15,08 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

29. května
Z BEROUNA NA KARLŠTEJN
Odjedeme vlakem v 5,24 hod. /z Plzně
v 6,19 hod./ do Berouna. Půjdeme po NS „Po
stopách českých králů“ kolem řeky na Karlštejn. Po prohlídce odjezd vlakem ze stanice
Karlštejn v 14,18 hod. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.

2. června
ZE ŠŤÁHLAVIC NA LOPATU A DO ROKYCAN
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. /R/ a z Rokycan
v 8,35 hod. do Šťáhlavic. Půjdeme po silnici
na žlutou a modrou tz., které nás dovedou
na zříceninu hradu Lopata. Vrátíme se zpět
na žlutou, po které půjdeme kolem Neslivského rybníka do Rakové, odbočíme pod Kotel, přejdeme na modrou tz. a po ní dojdeme
do Rokycan. Délka vycházky 13 km. Odjezd
v 15,26 hod. Vedoucí Karel Bohmann.
Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme pomalu a za každého počasí. Případné změny zveřejníme ve vývěsní skříňce.

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika

Vítání občánků
Dne 14. 4. 2018 byli přivítáni starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci
města:

Vzpomínka
14. 5. 2018 uplyne 6 let,
kdy nás navždy opustila maminka,
babička a prababička

paní Božena Úporská.

Děkujeme všem za vzpomínku.
Rodina

Vzpomínka
Karolína Černá, Tereza Havlíčková, Milan Kříha, Nina Malá, Antonín Markovič

Kdo Tě znal, ten vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 22. 5. 2018 uplynou dva roky,
co nás navždy opustil

pan Jan Pěchouček.

Filip Aibl, Dita Chržová, Sebastien Petrovič, Adéla Sedláčková, Vít Špatenka

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


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


Úklidová firma přijme na brigádu spolehlivou paní na úklid banky.
Pracovní doba: Po–Pá 7:30–8:30, tel. 724 023 474, 731 544 717.


Prodám kovovou postel na zakázku – vyztužená na 130 kg + matrace.
Původní cena 35.000 Kč, nyní dohodou. Tel. 731 475 389


Daruji 4 koťata, i jednotlivě. K doptání na tel. 720 339 625. Odběr květen.

28

|

květen 2018

Vzpomínají manželka, dcery a syn
s rodinami.

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – KVĚTEN

čt 3. 5.

14 – 17

po 14. 5.

14 – 17

čt 10. 5.

pá 18. 5.

14 – 17
9 – 12

út 22. 5.

14 – 17

po 28. 5.

14 – 17

pá 25. 5.

9 – 12

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

Napsali jste nám / Inzerce

Názor čtenáře
Možná bude líp...
Vážení členové hnutí ANO,
bude líp Dobřany, chtěl bych vás
i ostatní občany našeho města touto
kultivovanou a neanonymní cestou
seznámit se svým názorem k nedávné
„kauze“ obědů ve školní jídelně. Jsem
znechucen z vašeho komentáře k obědům ve školní jídelně, kde jste, předpokládám, nikdy nejedli. Tak možná příště ochutnejte a pak někoho kritizujte.
Jako dlouholetý strávník jsem nadmíru spokojen a na jídelnu nemůžu říct
jediné křivé slovo. Za skvělé obědy
děkuji paní vedoucí Černé a ostatním
kuchařkám. A mimochodem, cituji vás,
„proto radní jedí jinde“, což není pravda! Dva nejvyšší představitelé města
(starosta pan Sobotka a místostarostka paní Tomanová) do jídelny pravidelně docházejí a půl úřadu si obědy ze ŠJ nechává dovážet.
Toto vaše tvrzení, stejně jako i některá jiná („pan Pokorný rozhoduje od stolu“), mne jen utvrzují
v mínění, že o našem městě a dění v něm nevíte vůbec nic! Pokud se pro příště všichni vyvarují
takovýchto zbytečných lží a provokací, možná jednou bude líp…
spokojený strávník Filip Umner, žák ZŠ Dobřany

Reakce na odpověď pana starosty k tématice
kruhových objezdů ...
V březnovém čísle DL jsem nechal publikovat článek o připravovaném kruhovém
objezdu v Dobřánkách. Kdo z občanů města,
včetně mě, čekal odpověď technicky opřenou
o důležitá fakta a například vložené grafické
vizualizace, tak ten čekal bohužel marně. Pan
starosta nám svojí odpovědí v dubnovém čísle DL dal víceméně najevo, že názor občanů
není až tak důležitý a že by bylo lepší se v budoucnu do podobných témat raději nepouštět.
S odvahou se chopil své příležitosti poučovat
mě například o počtu výjezdů připravovaného objezdu, přičemž v mém článku byla pouze
zmínka o počtu stávajících silnic, které se nyní
kříží. Dále obhajovat připravovaný objezd
s přirovnáním ke kruhovému objezdu na třídě 1. máje je myslím taktéž tak trochu scestné.
Stávající objezd se nachází ve středu města,
kde je současně velký pohyb lidí a vozidel,
a je zde tedy pro bezpečnost a plynulost provozu velmi přínosný. To je také zároveň odůvodnění, proč jste se doposud, pane starosto,
nesetkal s negativními ohlasy na stávající kruhové objezdy ve městě. Samozřejmě je to ale
naprosto odlišná situace od možného budoucího objezdu v Dobřánkách, kde již prakticky
město buďto opouštíte, anebo do něj naopak

právě vjíždíte. Vznikne nám tu poté něco
zbytečného a nevzhledného, jako například
občanům v sousedních Chlumčanech v blízkosti fotbalového hřiště. Na takto odfláknutý
projekt dopravní stavby snad nemůže nikdo
říci nic chvályhodného. Poučme se z těchto
již vzniklých chyb kolem nás a neaplikujme
si je do našeho krásného města. Spousta lidí
z mého okolí mi též potvrdila neopodstatněnost výstavby plánovaného “kruháče” a přiklánějí se pro zachování a modernizaci stávající křižovatky. Zároveň si dovolím oponovat
ke zmínce na rozhledové poměry křižovatky.
Ty jsou zde naprosto vyhovující a na tendenci
řidičů vyjíždět z města vysokou rychlostí si
jen těžko můžete stěžovat. Bylo to právě vedení města, které před lety nechalo v úseku
“nového mostu” navýšit rychlost na 70 km/h.
A všichni jistě víme, že tato rychlost vozidel
se dá kontrolovat a regulovat i jinak, než stavěním překážky do cesty v podobě objezdu.
Na závěr bych ještě zmínil, že jsou v našem
městě určitě podstatnější projekty k řešení,
například již delší dobu hibernující stavební
projekt v lokalitě “Malá Strana”.
Příjemné čtení a hezké jarní dny…
Drahomír Hajdúk.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami
Otevírací doba poradny
v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek:
9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno
městem Dobřany

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

• Plánovač výroby
• Obsluha CNC stroje i na výpomoc
o prázdninách
• Montážní dělník tlumící techniky
• Montážní dělník spojek

Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené (1 týden nad rámec zákona)
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- práce na HPP
Kontakt:
RINGFEDER POWER TRANSMISSION s.r.o.
Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41
E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

NOVĚ OTEVÍRÁME
Patnáct let se věnuji vlasovému designu.
Po celou dobu, jsem čerpala zkušenosti
a pilovala své dovednosti v řadě prestižních
salonů v Plzni a Praze.
Nyní jsem se rozhodla otevřít nový salon
v Dobřanech, ve svém bydlišti a své znalosti
v oblasti péče o vlasy předat Vám.
Zavolejte si pro objednání
na +420 776 737 395
 zuzana švihlová - hair artist | u lomy 1147, dobřany

ZEMNÍ PRÁCE
TERÉNNÍ ÚPRAVY

777 039 382
brozik.t@seznam.cz
IČ: 755 58 858

Změna ordinační doby od 1. 6. 2018!!!

VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. TEREZA SÝKOROVÁ
Ordinační hodiny:
Pondělí: 9–12 hodin
Úterý: 16–19 hodin
Středa: pouze objednaní pacienti
Čtvrtek: 16–19 hodin
Pátek: 9–12 hodin

mimo ordinační hodiny ošetření pouze po telefonické dohodě

Kontakt: 724 806 606 | www.veterinadobrany.cz
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Společnost vyrábějící a prodávající CNC obráběné plastové díly a
polotovary hledá pro svoji pobočku v Dobřanech vhodné kandidáty na
pracovní pozici:

PILAŘ – SKLADNÍK/CE
Náplň práce:
▪ příjem materiálu, obsluha manipulační techniky
▪ zaskladnění / příprava materiálu pro výrobu
▪ řezání materiálu
▪ balení a expedice včetně tvorby expedičních dokladů
Požadujeme:
▪ schopnost práce na PC
▪ průkaz VZV výhodou
▪ pečlivost, zodpovědnost
Nabízíme:
▪ stabilní zaměstnání v úspěšné mezinárodní firmě
▪ práci ve dvousměnném provozu
▪ 5 týdnů dovolené
▪ závodní stravování
Nástup ihned – dohoda možná.
Kontakt: Jiří Špelina, tel: 724 293 644, e-mail: spelina@ensinger.cz

29. MEZINÁRODNÍ
LETNÍ
JAZYKOVÁ
ŠKOLA

9. – 27. 7. 2018

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

Uzávěrka přihlášek:
20. 5. 2018

Intenzivní jazykové kurzy
na Západočeské univerzitě v Plzni

Co dalšího letní škola nabízí?

 jeden, dva nebo tři týdny výuky

 sportovní a kulturní akce, výlety, exkurze, párty

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

 zkušení univerzitní lektoři
a kvalifikovaní rodilí mluvčí

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

 výuka obecného i profesně zaměřeného jazyka
 příprava na FCE

 jedinečné interkulturní prostředí

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

www.isls.zcu.cz

www.dobrany.cz
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Úspěšných 25 let má za sebou tým zaměstnanců firmy Ensinger s.r.o. v České republice.
Jako samostatná, obchodně nezávislá pobočka jsme v Čechách a na Slovensku lídrem, který udává směr v průmyslových aplikacích při použití
nejnovějších moderních a vysoce odolných technických plastů. Díky sdílení know-how napříč všemi výrobními závody po celém světě dokážeme
nabídnout nejlepší možné řešení konečnému zákazníkovi.
Vize, které pevně zakotvil do naší práce zakladatel firmy pan Wilfried Ensinger, jsou stále platné, a proto prosazujeme dlouhodobou vzájemně
výhodnou spolupráci v různých oblastech lidské činnosti. Nejzásadnější dopad na naše aktivity má neustálý průmyslový pokrok a snahy inženýrů
o zlepšování lidského života. Naše materiály nebo hotové obráběné díly je možné spatřit v ordinacích lékařů, elektronických přístrojích,
v provozech výroby potravin v podstatě všude kolem nás. Kolejové vozidla jako tramvaje nebo lokomotivy vlaků, letadla, automobily, ale i sekačky
na trávu, kuchyňské roboty, nebo samotné obráběcí stroje, tam všude je možné najít námi vyrobené komponenty.
Hlavním znakem a vizitkou naší práce je kvalita. Kvalita je naše deviza, kterou jsme se doposud vždy odlišovali od ostatních firem působících
v našem oboru.
Díky vyškoleným profesionálním obchodním poradcům jsme přítomni u navrhování inovativních konstrukčních řešení a napomáháme tak
prosazení našich materiálů přímo do modelů budoucích funkčních součástek.
Novinky uvádíme na trh několikrát v roce. Poslední novinkou z letošního dubna je prezentace certifikovaných materiálů do interiérů letadel na
leteckém veletrhu v Hamburku. Jednou z posledních a velmi zajímavých novinek je naše akvizice start-up projektu na výrobu kompozitních
materiálů následně používaných ve zdravotnictví a letectví.
V našem závodě v Dobřanech, kousek od Plzně, pracuje 50 odborníků ve svých profesích, kterých si velmi Vážíme a snažíme se v rámci našich
možností i ve spolupráci s městem Dobřany o naši společenskou prospěšnost, a hlavně o spokojenost a perspektivu pro naše zaměstnance.

www.dobrany.cz

|

33

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TCHYNĚ NA ZABITÍ
3. 5. v 19:00
divadelní představení
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat
se do života jejich mladým.
Vstupné: 390 Kč

HVĚZDA ZVANÁ PELYNĚK
4. 5. v 18:00
Československo, drama, 84 min, 12+, režie: Martin Frič
Na základě skutečné události – krvavě potlačené vojenské vzpoury v kasárnách v Rumburku v roce 1918.
Vstup zdarma

TICHÉ MÍSTO
5. 5. ve 20:00
USA, horor/thriller, 90 min, 12+, titulky,
režie: John Krasinski
Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží
přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat rozsudek smrti. V hlavních rolích John Krasinski
a Emily Blunt.
Vstupné: 120 Kč

V HUSÍ KŮŽI
6. 5. v 15:00
USA/Čína, animovaný, 91 min, přístupný, dabing,
režie: Christopher Jenkins
Houser Peng při létání srazí dvě malé kachničky, které se díky tomu ztratí. O tom, že by jim pomohl jejich
hejno najít a napravit, co spískal, nechce ani slyšet.
Nakonec ale souhlasí.
Vstupné: 120 Kč

AVENGERS: INFINITY WAR
6. 5. v 18:00 (3D)
USA, akční/dobrodružný, 155 min, 12+, dabing,
režie: Anthony a Joe Russo
Přichází nejsmrtonosnější a nejultimátnější válka
všech dob. Avengers a jejich superhrdinští spojenci
musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, provázený
ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
Vstupné: 150 Kč

NEZNÁMÝ VOJÁK
10. 5. ve 20:00
Finsko/Belgie/Island, válečné drama, 135 min, 12+,
titulky, režie: Aku Louhimies
Drama o jednotce finských vojáků bojujících proti agresivnímu stalinskému Sovětskému svazu. Ukazuje,
jak tyto muže spojilo přátelství, humor a touha přežít.
Tato válka změnila život každého vojáka stejně, jako
poznamenala životy jejich blízkých i celý národ.
Vstupné: 110 Kč

TAXI 5
11. 5. ve 20:00
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JAK NAPÁLIT BANKU
12. 5. ve 20:00
Německo, komedie/krimi, 96 min, 12+, dabing,
režie: Wolfgang Petersen
Boxer Chris, herec Petr a marketingový specialista
Max léta šetřili peníze na své životní sny, na budoucnost! Naneštěstí pro ně, bankovní manažer Schumacher úmyslně nechá jejich investiční účty padnout na nulu, aby se zbavil neurotického investičního
poradce Tobiase. Všichni čtyři muži proto najednou
čelí nejisté budoucnosti. A tak vymyslí šílený plán...
Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
13. 5. v 15:00
68 min, přístupný
Jak Žofka překazila chuligánům spády, Jak Skok
a Kuk zachránili mušku, Dorotka a pštros, Mikeš se
učí mluvit, Krtek a ježek,...
Vstupné: 50 Kč

PSÍ OSTROV
13. 5. v 18:00
USA/Německo, animovaná dobrodružná komedie,
101 min, 12+, titulky, režie: Wes Anderson
Animovaný film, v němž opět jednu z hlavních rolí
hrají zvířátka. Tentokráte to jsou pejsci, které starosta
města Megasaki kvůli psí chřipce odsoudí k vyhnanství na opuštěném ostrově plném odpadků. Naštěstí
se za nimi vydává Atari, chlapec, který chce zachránit
svého ztraceného čtyřnohého přítele.
Vstupné: 120 Kč

GAUGUIN
17. 5. ve 20:00
Francie, biografický, 102 min, 15+, titulky,
režie: Edouard Deluc
Paul Gauguin opouští Paříž, rodinu i přátele a v roce
1891 se usazuje na exotickém ostrově Tahiti, aby
zde načerpal inspiraci pro své obrazy v divoké a neposkvrněné přírodě. Zdánlivý ráj se ale mění v místo
samoty a chudoby, na němž Paul zápolí s podlomeným zdravím, odmítnutím i pochybami. Poznává zde
ale takové domorodou krásku Tehuru, která se stává
jeho ženou i múzou.
Vstupné: 90 Kč

DEADPOOL 2
18. 5. ve 20:00
19. 5. ve 20:00

Francie, akční/dobrodružný/komedie, 103 min, 12+,
titulky, režie: Franck Gastambide
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Do kin vjíždí pokračování akční francouzské série
s legendárním bílým taxi v hlavní roli. Po dvaceti letech od uvedení prvního dílu přichází v produkci Luca
Bessona již pátý díl slavné francouzské série. Štafetu
přebírají nové herecké tváře. Ale to hlavní – vytuněné
bouráky a adrenalinové honičky zůstávají.
Vstupné: 120 Kč

20. 5. v 18:00

USA, akční komedie, 15+, titulky, režie: David Leitch
Deadpool se vrací, aby s pomocí svých schopností
opět zachraňoval celý svět. Je to chlapík s hodně čer-

ným smyslem pro humor a netradičním přístupem
k superhrdinským pravidlům fair play.
Vstupné: 130 Kč

HLEDÁ SE PRINCEZNA
20. 5. v 15:00

27. 5. v 15:00

Ukrajina, animovaný, 85 min, přístupný, dabing,
režie: Oleh Malamuzh
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává nádhernou Milu a na první pohled se do ní
zamiluje. Jejich štěstí ale nemá dlouhého trvání,
strašlivý čaroděj Chornomor unese Milu přímo před
Ruslanovýma očima.
Vstupné: 110 Kč

NA KRÁTKO
24. 5. ve 20:00
ČR, drama, 104 min + 6 min předfilm, 12+,
režie: Jakub Šmíd
Příběh o dětech, které předčasně dospívají, protože
už tu nejsou celé rodiny, aby je chránily před tím, jaký
svět skutečně je. A které svoji zkoušku z dospělosti
musejí skládat předčasně. A o dospělých, kteří nevědí, jak jim pomoci. Jak by mohli, když nedokážou
pomoct ani sobě.
Vstupné: 110 Kč

SOLO: STAR WARS STORY
25. 5. ve 20:00
27. 5. v 18:00 (3D)
USA, akční/dobrodružný, přístupný, titulky/3D dabing, režie: Ron Howard
V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo
nejen mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale narazí i na nechvalně známého hazardního
hráče Landa Calrissiana.
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

DÁMSKÝ KLUB
26. 5. ve 20:00
USA, komedie, 103 min, 12+, titulky,
režie: Bill Holderman
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kromě přátelství
společná záliba v knihách. Pravidelně se scházejí ve
svém dámském knižním klubu. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů šedi.
Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní...
Vstupné: 120 Kč

POD JEDNÍM STROMEM
31. 5. ve 20:00
Island, komedie/drama, 89 min, 15+, titulky,
režie: Hafstein Gunnar Sigurddsson
Na zahradě klidného předměstí stojí vysoký košatý
strom. Strom vrhá velký a studený stín na druhou zahradu. U každé zahrady je dům a v nich bydlí lidé. Sousedé, kteří bydlí ve stínu stromu, se ale nechtějí smířit
s tím, že se nemohou slunit na vzácném letním slunci.
Obyčejné sousedské neshody se vymknou kontrole.
Vstupné: 110 Kč

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý
7:00 – 13:00
středa
7:00 – 12:00
13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 Harmonie
pátek
7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

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

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

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

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

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová

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

Kožní ordinace

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

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

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

Městský úřad Dobřany

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

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

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

Ambulance klinické logopedie
Nová 956

MVDr. Tereza Sýkorová

Správa bytů

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

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Veterinární ordinace

MUDr. Regina Janů

Odběry krve
náběry
ordinace

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

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

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

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

Místní akční skupina (MAS) Radbuza, z. s. ve spolupráci se ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
a Městským kulturním střediskem Dobřany uvádí

DOBŘANSKÉ ZUŠKOVÁNÍ
partner projektu ZUŠ OPEN 2018

26. květen 2018, náměstí T. G. Masaryka Dobřany
VELKÁ STAGE
13.00 – 13.15
13.25 – 13.40
13.50 – 14.00
14.10 – 14.20
14.35 – 14.50
15.05 – 15.20
15.35 – 15.50
16.05 – 16.20
16.35 – 16.50
17.05 – 17.20
17.40 – 17.55
18.10 – 18.25
18.40 – 19.05
19.25 – 19.45
20.00 – 20.30

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Soubor zobcových fléten
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Taneční obor
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Houslový soubor
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Macarát – malý dětský orchestr
ZUŠ Nýřany
Máječek – lidový soubor
ZUŠ Stod
Stodský dudáček – lidový soubor
ZUŠ Třemošná
TřemCha – lidový soubor
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Vozembach – velký lidový soubor
ZUŠ Stod
Houslový soubor + Piccolini
ZUŠ Třemošná
Kvíčaly – pěvecký sbor
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Dé Domhnaigh – velká keltská hudební skupina
ZUŠ Nýřany
Drums – instrumentální soubor
ZUŠ Holýšov
Rotace – rocková kapela
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Macarát – velký dětský orchestr
Lidové soubory – Máječek, Stodský dudáček, TřemCha, Vozembach

MALÁ STAGE
13.15 – 13.25
13.40 – 13.50
14.00 – 14.10
14.20 – 14.35
14.50 – 15.05
15.20 – 15.35
15.50 – 16.05
16.20 – 16.35
16.50 – 17.05
17.20 – 17.40
17.55 – 18.10
18.25 – 18.40
19.05 – 19.25
19.45 – 20.00

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
ZUŠ Stod
ZUŠ Holýšov
ZUŠ Nýřany
ZUŠ Třemošná
ZUŠ Stod
ZUŠ Holýšov
ZUŠ Stod
ZUŠ Stod
ZUŠ Nýřany
ZUŠ Stod
ZUŠ Třemošná
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
ZUŠ Nýřany
ZUŠ Nýřany

Kytarový soubor
Vozembach – malý lidový soubor
Dé Domhnaigh – malá keltská hudební skupina
Vystoupí žáci hudebního oboru
Klarinetové trio
Klavírní oddělení
Kytarový soubor
Vystoupí žáci hudebního oboru
Skapelou – instrumentální soubor
Vystoupí žáci hudebního oboru
Sólo housle
Avanti – instrumentální soubor
Sólo housle
Flétnový soubor Kotrmelec
Vocal kvartet
Pěvecké oddělení
Marioneta – instrumentální soubor
Drums – instrumentální soubor

