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Novoroční ohňostroj

Foto: Anna Urbancová, vítězka fotosoutěže o „nej“ fotografii novoročního ohňostroje

Rozpočet na rok 2018 je vyrovnaný
a vyvážený
Na svém posledním zasedání tohoto roku schválilo zastupitelstvo rozpočet na příští rok v objemu 212 milionů korun. Zahrnuje nejen důležité dotační projekty, vjezdové brány, vrty, sportovní areál pod nádražím, ale i investice hrazené plně městem. Dočkat bychom se měli nových
kotlů v centrální výtopně a opravy komunikací. V rozpočtu nejsou zahrnuty všechny pravděpodobné příjmy, po jejich zahrnutí by mohlo jít o rekord v novodobých dějinách města. Držme
si palce hlavně při dotažení dvacetimilionové dotace na atletický stadion a hokejbalovou halu,
kterou již ministerstvo školství doporučilo k financování.
Martin Sobotka, starosta
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Zprávy z radnice

Novým členem rady
je Michal Trdlička

Tři důležité investice příštího roku už znají
vítěze

K 19. 12. rezignoval na členství v městské
radě Marek Sýkora, následující den se proto
uskutečnila volba nového radního. Stal se jím
předseda osadního výboru ve Šlovicích Michal Trdlička. V tajném hlasování získal podporu 12 zastupitelů ze 14 přítomných. Jeho
přítomnost v nejužším vedení města by mohla posílit spolupráci s finančním výborem, jehož je Trdlička též členem.
Martin Sobotka, starosta

V závěru roku došlo k podpisu tří smluv s budoucími zhotoviteli důležitých staveb. První z nich
je soubor čtyř vjezdových ostrůvků (Přeštická, Komenského a dvakrát Vodní Újezd), které zpomalí dopravu. Stala se jím místní firma Bögl a Krýsl, k realizaci by mělo dojít v první polovině
příštího roku. Jde o první významné stavby, které se uskuteční na pozemcích vykoupených městem od pověstné společnosti SEPA Credit. Projekt je podpořený dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Také další stavba bude podpořená z dotace. Rozhodnutí o jejím přidělení dokonce dovezl ministr životního prostředí Brabec do Dobřan osobně. Jde o dva průzkumné vrty, díky nimž se snad
podaří snížit tvrdost vody tak, aby se v rozvodech neusazovalo tolik sraženin.
Šanci na dotaci má i rekonstrukce domu č. p. 145 na náměstí, který je vlivem nevhodných
oprav předchozím majitelem v havarijním stavu. Pravděpodobně z něj zůstane jen obvodové zdivo a sklep. Místo jednoho bytu ale vzniknou čtyři, město také zajistilo náhradní prostory pro
dvě živnostenské provozovny v přízemí domu. Jak je patrné z tabulky níže, zájem firem o opravy
podobných staveb není valný, proto jsme rádi, že i tady již máme podepsanou smlouvu.

Je lanová lávka
zakletá?
Po velkém úsilí z roku 2015 a 2016 má
město dokumentaci na rekonstrukci oblíbené
lanové lávky. Stavební odbor stodské radnice
ale řízení pozastavil do doby, než se vyjasní
vlastnictví jednoho pozemku. Po digitalizaci
se totiž lávka zčásti klene i nad majetkem dávno zemřelých osob, jejichž dědictví nikdo nevypořádal. Aktuálně o věci rozhoduje soud, po
jehož rozsudku dotčený kus země převezme
stát. Získat jeho souhlas se stavbou by neměl
být problém.
Martin Sobotka, starosta

Průmyslové firmy
dobrovolně podpoří
život ve městě
(sob) Značná většina průmyslových firem
na území města již podepsala smlouvy vyplývající z „dobřanského modelu“. Připomeňme,
že jde o dobrovolné dary ve výši 15 Kč za metr
zastavěné plochy, ke kterému se závody zavázaly na dobu 10 let. Podpoří tak život ve městě
a vynahradí náklady nutné na obnovu infrastruktury, kterou podniky využívají.

1. Veřejná zakázka vstupní brány

Uchazeči podle pořadí došlých nabídek:

Nabídková cena
v Kč bez DPH

SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, IČ 27195147
zasílací adresa: Závod Severozápad, Jateční 46, 301 00 Plzeň

9.181.008,36

BÖGL a KRÝSL, k.s., Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5, IČ 26374919
zasílací adresa: odštěpný závod Dobřany, Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

4.562.100,00

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744
zasílací adresa: dopravní stavitelství, odštěpný závod České Budějovice,
direkce TD, oblast SEVER, Parková 1205/11, 326 00 Plzeň

4.747.755,42

2. Veřejná zakázka hydrogeologické průzkumné vrty
Uchazeči podle pořadí došlých nabídek:

Nabídková cena
v Kč bez DPH

Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.

2 782 160,00

EKODRILL, s.r.o.

3 374 000,00

GEKON spol. s r. o.

3 079 500,00

3. Rekonstrukce domu č. p. 145
Oslovení uchazeči:
BIS, a. s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň, IČ 40526151
ISKOM, spol. s r. o., Vejprnická 28, 318 00 Plzeň, IČ 45355363
OZ Trading, s.r.o., Studniční 520, 334 41 Dobřany, IČ 26322528
SILBA-Elstav s.r.o., Plzeňská 155, 326 00 Letkov, IČ 64358844
STAVBY - ŠTAIF, s.r.o., Pod vysokou 434, 330 08 Zruč-Senec, IČ 26383217

Podaná však byla pouze jediná nabídka, která se stala po posouzení splnění všech náležitostí
vítěznou, a to společností BIS, a. s., Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň ve výši 9.383.333,45 Kč bez
DPH
Martin Sobotka, starosta
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Zprávy z radnice

Jak jsme se starali o stromy v roce 2017
Ze školy víme, že v přírodě stromům pomáhají datlové a strakapoudové. Pro ty ale
městské prostředí moc příjemné není, takže
se zde o stromy starají ještě jiní odborníci –
arboristé. V loňském roce na městských stromech provedli mnoho pěstebních opatření.
Tato odborná péče zajistila jejich provozní
bezpečnost a prodloužila jejich funkčnost na
stanovišti.
Dnes, v době velkého znečištění životního
prostředí, jsou stromy stále důležitější. Tvoří ostrůvky zeleně v našem městě a příznivě ovlivňují složení vzduchu. Vytváří kyslík
a spotřebovávají oxid uhličitý, zvyšují vlhkost,
zachycují prach, chrání před hlukem. Poskytují prostor pro odpočinek, pro hru, jsou kouskem zeleného života ve městě.
Podmínky v zastavěných částech jsou pro
stromy stále extrémnější a nepříznivější. Vysoké letní teploty, sucho, množící se škůdci
a choroby, posypová sůl. Odborníci odhadují
životnost nových městských výsadeb na 50
let. Je tedy nesmírně důležité chránit vzrostlé
staré stromy a kácet pouze v odůvodněných
případech. Proto město začalo investovat prostředky do odborného řezu městských dřevin.
Dobře provedený řez může dřevině prodloužit život o několik let a zaručit obyvatelům
výše jmenované služby.
V roce 2017 byla v Dobřanech, Šlovicích
a Vodním Újezdě provedena tato ošetření:
Opravný hlavový řez: Byl aplikován kvůli nedostatečné péči o stromy v ulici Lipová,
Studniční a Široká. Biomasa, která zde vyrostla po letitém zanedbaném 1. řezu, zvyšovala
nebezpečí mechanického selhání těchto dřevin. Takto ořezané stromy budou nyní pravidelně ošetřovány v intervalu 1-3 roky, aby
nové výhony nedosáhly tloušťky 2 cm.
Redukční řez od překážky, zvýšení korun: Řez byl aplikován především z objektivních důvodů. Byly zvýšeny koruny u převislých lip v Lipové ulici, dále byly ošetřeny
akáty na tř. 1. máje, částečným redukčním

řezem prošla i lípa u restaurace Scéna, která
svými větvemi zasahovala do sloupu veřejného osvětlení.

Bezpečnostní řez a obvodová redukce
koruny: Po silném větru v měsíci říjnu bylo
nutné provést bezpečnostní řez u méně stabilních druhů dřevin. Akutní riziko v podobě zlomené kosterní větve bylo odstraněno u vrby
v ulici Loudů a zároveň díky obvodové redukci koruny došlo ke snížení těžiště koruny a ke
zmenšení náporové plochy pro vítr. Stabilizační řez byl proveden i u vrby ve Šlovicích, která
při nárazech silného větru způsobila výpadek
elektrické energie pro půlku obce.
Zdravotní řez: Jeho cílem je prodloužit
funkčnost stromu a minimalizovat negativní působení na okolí. Postupně se odstraňují
větve suché, poškozené, nemocné, nevhodně
postavené či chybně větvené, zhušťující. Často
jsou instalovány i bezpečnostní vazby. Tímto
typem řezu bylo ošetřeno největší množství
dřevin: Park pod nádražím spolu s výsadbami
lemujícími blízké parkoviště, jeřáb u kostela
sv. Víta, lípy při tř. 1. máje od okružní křižovatky ke škole, akáty před II. stupněm ZŠ, lípy
v ulici Spojovací, na Dobytčím plácku a za Křížem smíření (Martinská stěna).

V roce 2017 bylo celkem ošetřeno 177 stromů. V letošním roce budou ošetřeny další perspektivní městské dřeviny, například třešně
a lípy od čerpací stanice ke kruhovému objezdu, lípy u ZUŠ J. S. Bacha, skupina stromů vedle
pěší spojnice od hlavní třídy do Studniční ulice,
jasany v Pobřežní a Studniční ulici, lípa v Sokolovské ulici u „okresáku“. Velkým oříškem
je rozvolněné oboustranné lipové stromořadí
v Ústavní ulici, ve kterém se nachází celkem
149 stromů. Dle znaleckého posudku má stromořadí jako celek pouze střednědobou perspektivu a bude nutné zahájit jeho postupnou
obnovu. V letošním roce bychom rádi ošetřili
s pomocí dotačních prostředků alespoň část.
Lenka Tomanová, místostarostka
Milena Vladyková, městská zahradnice

Výsadba třešňového
stromořadí na Šlovickém
vrchu u Dobřan

Na přelomu listopadu
a prosince 2017 bylo na
Šlovickém vrchu vysázeno
třešňové stromořadí, které
čítá 32 stromů několika odrůd. Stromořadí se
vine podél hlavní cesty (budoucí cyklostezky)
a bude tak tvořit na cestě k vrcholu příjemný
stín a na počátku léta i chutnou zastávku všem
návštěvníkům tohoto stále oblíbenějšího místa. Třešňové sady patří k minulosti Šlovického
vrchu a třešeň je zde také nejhojnějším planě
rostoucím ovocným stromem. Vysazené stromořadí tedy přirozeně zapadá do zdejší přírody a příjemně dotváří ráz krajiny.
Celkový náklad výsadby činil 174 158 Kč,
přičemž 150 000 Kč získalo město Dobřany
formou nadačního příspěvku z Nadace ČEZ.
Slavnostní otevření stromořadí s účastí veřejnosti proběhne na jaře 2018.
Lenka Tomanová, místostarostka
Ondřej Peksa, správce Šlovického vrchu

Svoz odpadů nezdraží
Svozové firmy zaslaly pro příští rok smlouvy, které obsahovaly navýšení cen o 5 %. Objektivně je třeba uznat, že situace na trhu není
jednoduchá vzhledem k nedostatku řidičů,
který způsobuje velký tlak na růst mezd. Po
projednání celé věci s radnicí došlo k rozhodnutí, že k žádnému nárůstu nedojde, ale firmy
omezí své sponzorské aktivity. V zásadě jde o
správné řešení, cena služeb by neměla skrývat
„dary“, které vlastně žádným darem nejsou.
Martin Sobotka, starosta

Vycházky a vyjížďky dostaly šanci
Prosincové zastupitelstvo odsouhlasilo tři důležité směny, které odblokovaly důležité dopravní trasy v Dobřanech. Nejsložitější směna s Arcibiskupstvím pražským umožňuje uplatnit již hotovou projektovou dokumentaci na cyklostezku od ZUŠ do Vstiše. Na ni navazuje směna s Janem
Košťálem, která může prodloužit trasu pro pěší a cyklisty od ZUŠ ke křížku na křižovatce Zahradní, Lipová, Luční. Klidněji se bude také překonávat řeka u Vartova mlýna, město směnilo pozemky
s firmou Wartov a bude vlastnit celou komunikaci až k navazujícímu majetku ŘSD.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Co se děje

Procházka se psem se může prodražit

Z historie

Stále častějším jevem v našem městě je problematika volně pobíhajících psů. Strážníci
Městské police až dosud toto protiprávní jednání řešili převážně uložením napomenutí či
domluvy. Na podnět představitelů městského
úřadu, kterým již došla trpělivost z porušování
obecně závazné vyhlášky města Dobřany majiteli psích mazlíčků, byly v roce 2017 prováděny zvýšené kontroly zaměřené na uvedenou
problematiku. Jen od dubna do konce září roku
2017 bylo na území města Dobřany zkontrolováno 41 průvodců psů, a to zejména v ulici Tyršova, v okolí náměstí T. G. M. a v ulicích sídliště
Pančava. Bohužel zkušenost má Městská police takovou, že pouze v přítomnosti její hlídky
v ulicích města není zákaz volného pobíhání či
neuklizení psích exkrementů porušován.
Zákaz volného pobíhání psů nevyplývá přímo ze zákona, ale může jej stanovit obec svou
obecně závaznou vyhláškou. Město Dobřany
má takovou vyhlášku od roku 2008, která se
změnou v roce 2015 platí dosud jako „Obecně
závazná vyhláška č. 3/2015“, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství ve městě Dobřany a která zároveň ukládá majitelům povinnost každého psa
staršího 3 let přihlásit do evidence a označit
známkou nebo čipem. Součástí této vyhlášky
je i příloha s výčtem veřejných prostranství –
ulic, na které se regulace pohybu psů vztahuje.
Porušení obecně závazné vyhlášky je přestupkem proti pořádku v územní samosprávě
a řeší jej příslušný odbor městského úřadu,
který vyhlášku vydal, v našem případě úřad
města Dobřany. Za porušení povinností v souvislosti s „psí vyhláškou“, tedy necháte-li svého nebo Vám svěřeného psa volně pobíhat
v místech, kde to není dovoleno nebo nezajistíte řádné přihlášení a označení psa známkou
nebo čipem, hrozí Vám na místě v příkazním

(red) Při ohledání stavu střechy radnice
odbornou firmou nalezl starosta na půdě tuto
desku s erbem o výšce cca 1,5 metru. Badatel
Milan Suchomel k tomu dohledal další informace v kronice, o jejímž navrácení do města
před časem informovaly Dobřanské listy.

řízení vedeném strážníkem Městské policie
pokuta do výše 5.000,- Kč, ve správním řízení
před úřadem by však mohla být uložena pokuta až do výše 100.000,– Kč. Za porušení ustanovení vyhlášky odpovídá vždy průvodce psa.
Za psem způsobené škody odpovídá vlastník
nebo držitel psa (např. pokud pes někoho napadne, jedná se o ublížení na zdraví z nedbalosti). Venčí-li zvíře někdo jiný než jeho majitel
a pes někoho napadne, je odpovědný ten, kdo
měl psa v té chvíli svěřeného. Pokud pes zaviní
dopravní nehodu, tedy je prokázána příčinná
souvislost mezi nehodou a psem, tak průvodce
psa zodpovídá za vzniklou škodu a musí počítat s tím, že po něm bude náhrada požadována.
V případě napadení jiného psa musí náklady
léčení či vzniklou škodu uhradit držitel psa.
V neposlední řadě je nutné připomenout
i další důležitou povinnost průvodců psích
mazlíčků, a to nezbytný úklid psích exkrementů, což jim ukládá Zákon č. 251/2016
Sbírky. Pokud by tak nečinili, dopouštěli by
se přestupku proti veřejnému pořádku, a to
konkrétně znečištění veřejného prostranství
a hrozila by jim tak pokuta na místě do výše
5.000,- Kč a ve správním řízení dokonce až do
výše 30.000,- Kč.
Majitelé čtyřnohých miláčků si musí uvědomit povinnosti a rizika spojená s chovem psa
a zajistit tak kvalitní a bezpečné podmínky
pro ostatní obyvatele i psa samotného. Z výše
uvedeného vyplývá, že Městská policie bude
i nadále pokračovat ve zvýšených kontrolách
zaměřených na průvodce psů. Strážníci očekávají nárůst ukázněnosti chovatelů a hlavně
zlepšení čistoty veřejného prostranství, což
například v okolí dětských hřišť ocení zejména Vaše děti.
Bc. Petra Tomášková,
zástupce velitele obvodní služebny

Městské kulturní středisko Dobřany
pořádá zájezd na muzikál

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU

29. 4. 2018 od 15 hodin ǀ divadlo Broadway, Praha
Cena představení včetně autobusové dopravy je 720 Kč.
4
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Zápis je z 18. srpna 1915:
Při příležitosti narození Jeho Veličenstva
konala se na náměstí slavnostní bohoslužba.
O hudební část se starala vojenská kapela. Po
bohoslužbě byl slavnostně hřebíky pobit válečný štít, který darovala obec Dobřany. První
hřebík zatloukl nadporučík Hausberger, druhý
starosta Josef Glaas. Poté zatloukli hřeby členové duchovenstva, úředníci, členové městského
a okresního zastupitelstva, učitelé, členové německých spolků, červeného kříže. Každý účastník zanesl své jméno do pamětní knihy. Výtěžek
činil 2432,- korun. Odpoledne se konal v hostinci Franze Eisenhuta vojenský koncert, kde se
vybralo dalších 217,30 korun. Celé město bylo
bohatě vyzdobeno vlajkami.
Válečný štít představuje polovypouklý reliéf
dvou rytířů, kteří uprostřed mezi sebou drží
městský znak, druhou rukou se opírají o rukojeť meče. Nad znakem města je nápis „Město
Dobřany pro hrdiny 1914-15”. V horních rozích
jsou umístěny rakouské a německé erby. Celek
je vsazený do vyřezávaného rámu. Štít je vyroben z lipového dřeva, má tvar čtverce a byl
vytvořen umělcem Wilfertem z Chebu.
Pozn.: Od roku 1915 se objevil na území Rakouska–Uherska a později také Německa nový
způsob válečného finančního příspěvku obyvatelstva. Šlo o dřevěnou sochu (Wehrmann),
případně štít (válečný štít – Wehrschild), do
kterého se zatloukaly zakoupené kovové hřeby.
Každý účastník si zakoupil hřeb, který zatloukl
do štítu. Výtěžek šel na válečné účely, na charitu, na vdovy, sirotky. Dárci větších obnosů mohli mít na hřebech vyryté i své jméno.

Paměť domova
Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po válce (zhruba do roku 1953). Respektují
přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich vstřícnosti a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet
v Dobřanských listech a následně trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit o své vzpomínky.

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 6.
(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na život za války, na dobřanské sedláky a na zakázaný poslech rozhlasu z Londýna.)
A co nálet na Dobřany?
To bylo v roce 1943, myslím 19. dubna, protože naši měli zasázené brambory, to si pamatuju, a byly od těch tlaků, jak padaly ty bomby
(oni házeli takový dlouhý zápalný bomby a ty,
když dostaly náraz, tak explodovaly). Brambory vylétaly ze záhonů, museli jsme je potom
nasunout zase zpět. A to všichni, kdo měli hospodářství, nebo svůj domek, tak museli mít
písek, protože na to museli hodit písek, když
to hořelo. To se popálilo dobytka! Nám se to
naštěstí nestalo. Němci byli připraveni, všechna čest. Vyvařovali, měli polní kuchyně a dávali takový kameninový hrnce. Po náletu šlo
do tuhého, často nás navštěvovaly hloubkový
letadla. Měli jsme pole tady na Šlovičáku, tam
byly dva světlomety (jeden, jak je rozhledna,
druhý, jak se jezdí z kopce dolů při závodech),
byly u nich děvčata, Němky to byly, krásný
děvčata. Vycvičený byly, měly sluchátka na
uších, řídily světlomety, měly u toho točicí žid-

le. Večer, když jsme byli na poli, tak vždycky
říkaly, haló, schovejte se. Tatínek musel odpojit kšíry z koní a museli jsme se jít schovat tam
do toho mlázíku. I s koňmi, kolikrát nám přišly babky pomoct. Při náletu jsme se nestihli
nikam schovat, to bylo nečekané. Tlak dveře
otevřel, začalo hořet kolem dokola. Po náletu
Němci vařili polévku na náměstí, starali se
o lidi. Vařili ji ve velkých kotlích, dávali polévku těm, kteří nemohli vařit. Dávali lidem také
nádobí. (Mám ještě jeden kameninový hrnec
na památku.)
Jak to bylo se zatemňováním?
Během války jsme se museli schovávat. Muselo být zatemněno. To chodil „Volksturm“,
tak říkali těm starým pánům (Němci), těm,
co byli doma. Mladší byli na frontě. Ti chodili, flinty měli, dlouhé kabáty, stiefle – vysoké
boty a chodili. Kontrola byla a to chodili po
barákách, jestli není světlo. Běda kdyby bylo,

Vítání občánků
Dne 09.12.2017 byli starostou města Martinem Sobotkou přivítání tito noví občánci města:

nebo někdo poslouchal Londýn. Hned by šli
do koncentračního tábora. Musela být tma.
Když viděli štěrbinu, hned ťukali na parapety
a volali: „Was is loss? Schlechte Fotfunglung.
Špatné zatemnění!“ Nebo jste platili hned pokutu, pět marek. To bylo přísné. České peníze jsme měnili za marky. Výměnami hodnotu
peníze ztrácely. Pro případ hoření museli mít
doma všichni písek a hasicí pumpičku, to bylo
nařízené.

Když sestřelili piloty za války tady
v Dobřanech, byla jste se tam podívat?
Ne, naši mi to nedovolili. Bylo to tam za
hřbitovem. Bratr byl mladší, ten tam určitě
nešel.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová

Kulturní kalendář
LEDEN
1. 1.	Slavnostní uvítání nového
roku – ohňostroj
1. 1.
Novoroční výstup
na Šlovický vrch
4. 1.
Klub cestovatelů
6. 1.
Tříkrálová sbírka
7. 1.
Tříkrálové koupání,
plovárna od 14:00
13. 1.
34. ročník Velké ceny
v degustaci kysaného zelí,
restaurace Beseda od 19:00
18. 1.
Klub cestovatelů

ÚNOR

Rozárie Balounová, Adéla Houlíková, Václav Kohout, Matěj Meiner, Aneta Mičová, Štěpán Rais,
Barbora Škardová, Victor Štěpař, Matěj Šustr, Michal Vyskočil

26. 1.
28. 1.
1. 2.
9. 2.
15. 2.
16. 2.
17. 2.
23. 2.

Myslivecký ples
Dětský maškarní karneval
Klub cestovatelů
Společenský ples
Klub cestovatelů
Sportovní ples
Babský bál
Rybářský bál
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Rozhovor se starostou města Martinem Sobotkou
Otázky veřejnosti
Kdysi dávno se po Dobřanech hovořilo
o výstavbě bazénu, nemyslím tím biotop
Kotynka. Prostě bazénu, jako je na Slovanech v Plzni atd. Chci se zeptat, jestli je na
téhle informaci nějaká pravda, nebo si to
někdo kdysi vymyslel? Mimochodem biotop Kotynka je velký bahňák. S pozdravem
obyvatelka Dobřan.
Ano, na počátku století se zadala prověřovací studie na výstavbu akvaparku v oblasti
dnes již zbořené Integry, nedopadla. Voda
v přírodním koupališti splňuje hygienické parametry, ale není průzračná a zbavená života
jako chemicky čištěná. Je pravda, že projektant náš biotop nevymyslel úplně dobře. Voda
je příliš teplá a v horku nevzhledná. Hledáme
technické řešení, které by to zlepšilo. Prvním
opatřením, které vylepší následující sezónu, je
každoroční vypouštění a důkladné mechanické čištění stěn. Začátkem roku budeme jednat
s renomovanými odborníky o úpravě čištění.
Chystá se město Dobřany stavět nějaké
malometrážní byty pro mladé?
Nové byty vzniknou příští rok v rámci rekonstrukce domu č. p. 145. Další bychom mohli vytvořit v rámci oprav dalších stávajících
domů. Město nemůže investovat do nových
domů, které by samo najímalo. Příjmy z nájemného v současnosti ani zdaleka nepokrývají náklady na rekonstrukce domů, které již
stojí. Snažíme se vytvořit podmínky pro soukromé investory, neboť trh funguje. Příští rok
bychom mohli prodat pozemky na Hvízdalce,
kde by měly vzniknout právě bytové domy.

Dobrý den, pane starosto, děkuji za možnost
dotazů touto formou.
Jaká je pracovní činnost městské policie,
zda má určenou činnost a jak je kontrolována?
Městská policie přišla do Dobřan v době,
kdy zde bylo poměrně rušno. V klidných dobách je nasnadě omezení počtu služeb. Nezastupitelné jsou zejména asistence při kulturních akcích většího rozsahu. Úkoly městské
policii zadává bezpečnostní komise, která ji
také primárně kontroluje. V mém funkčním
období jsme spolu s velitelem státní policie
řešili krizi, kdy strážníci šidili služby. Jednali
jsme nejdříve s primátorem a následně s velitelem MP Plzeň. Činností městské policie se
zabýval i kontrolní výbor. Ke zlepšení bezpečnosti přispěl kamerový systém, posílení služebny státní policie a i to, že se v roce 2015
Lence Tomanové podařilo úspěšně vyjednat
změnu osazenstva v domu naproti druhému stupni ZŠ, v roce 2016 zastavit vznikají-
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cí ghetto v ulici Krále Jiřího. Uvidíme, jak se
projeví změna majitele ve Studniční ulici, kde
byly časté stížnosti sousedů na hluk a další
projevy toho, že v domě pro 10 lidí jich žilo 55.

je plnění programu rozvoje města, o kterém
jsem loni obsáhle informoval v seriálu článků.
Jeden cíl jsem si určit měl, a neudělal, měl jsem
od začátku zkoumat stav těch věcí, o kterých
se mělo všeobecně za to, že jsou v pořádku.
Nebyl bych tak zaskočený a chvílemi zdrcený
ze skrytých vad staveb, nedůsledností v právních jednáních a podobně. Například takové
problémy s vodohospodářskou infrastrukturou jsem nečekal ani v nejhorším snu, tam
jsem se domníval, že je vše ve špičkové kvalitě.

Otázky členů redakční rady

Je opravdu nutný kruhový objezd v Dobřánkách? Nedaly by se finance investovat
jinam?
Kruhový objezd bude platit kraj, na nás
vyjdou chodníky a další věci, možná budou
i z dotace, neboť vedou podle silnice druhé
třídy. Já jsem rád, že kraj u nás investuje do
bezpečnosti dopravy, do jiného města bych
je s financemi neposílal, mám raději Dobřany
než všechny další obce světa dohromady.

Vyjadřuje se město k trase autobusových linek?
Město se vyjadřuje. Kolegyně Tomanová
je díky předchozí práci na odboru dopravy
krajského úřadu znalá věci. POVED (Plzeňský
organizátor veřejné dopravy) se našimi připomínkami zabývá, některé dílčí změny, zejména pro školáky, se podařilo zařídit k lepšímu. Na posledním jednání mikroregionu jsme
se domluvili, že budeme v této věci táhnout za
jeden provaz, protože jedno město samo nic
nezmůže. Pokud máte nějaké postřehy a připomínky, kontaktujte zmíněnou kolegyni.

Určil jste si nějaké cíle, když jste nastoupil do funkce? Jak se vám je daří plnit? Těším se na odpověď v lednových listech.
Určil jsem si cíle úplně hloupě. Ale vážně, pustil jsem se do řešení některých témat,
o kterých se tvrdilo, že nemají řešení. Šlo o to,
aby se dala zlepšit dopravní bezpečnost, takže jsme vykoupili pozemky SEPA credit. Další
byla cyklostezka podél řeky, kde jsme úspěšně
zvládli žádost o komplexní pozemkovou úpravu. Mám radost z další neřešitelné záležitosti,
kterou bylo vyčištění finančních toků kolem
projektu Čistá Radbuza, vrátil se nám majetek
za stamilióny, ušetříme miliony na úrocích.
Čtvrtá věc byla drobnost, vyjednat pozemky
pro hřiště ve Vodním Újezdu. Jak vidíte, po
splnění cílů z počátku funkčního období bych
se tu nudil. Naštěstí tím nejzásadnějším cílem

Neuvažuje se na radnici o vyndání pár
sloupků okolo náměstí, čímž by přibyla
další parkovací stání?
Uvažovalo se o tom již mnohokrát, ale vždy
zvítězily odborné argumenty. Nějaká místa
jsme přidali tam, kde to nebrání dopravní
bezpečnosti. Uvažujeme o posílení parkovacích kapacit v blízkosti náměstí, ale čekají nás
majetkoprávní jednání. Z iniciativy šéfa technických služeb Michala Pokorného hledáme
prostory, kam přesměrovat auta zaměstnanců, která zabírají místo celý den, ale v motivování řidičů nejsme zatím moc úspěšní. Musí
následovat další kroky.

Jak hodnotíš letošní rok z pohledu investičního a jakou akci bys vyzdvihl nad
ostatní?
Tak letos se hodně hnulo s plněním volebních slibů, dvou ze čtyř hlavních priorit PRM
(Program rozvoje města). Fotbalový areál se
povedl, jsou tam chyby, které reklamujeme,
ale přiznám se, že mi ho na dlouhou dobu
znechutila náročná jednání s firmou, která ho
stavěla. Konec dobrý, všechno dobré, dnes už
se na něj dokážu podívat i jako na hezký a promyšlený areál. Zato stavba pod nádražím, to
je koncert. Profesionalita a vstřícnost. Pouze
objem financí způsobuje mrazení z odpovědnosti. Velkou radost mám i z toho, že se povedl
kompromis mezi památkovou péčí a požadavkem na to, aby občané své záležitosti vyřizovali důstojně a ne jako poddaní v 18. století.
Máme vlídné prostory - čekárnu pro odbavení
a výtah, to není málo.

Kultura
Jaké akce město chystá k oslavám 100.
výročí vzniku Československa?
S prima nápady přišel Klub vojenské historie, město začalo slavit kalendářem, který se
k výročí váže. Máme kostru oslav v květnu i na
podzim, ale je třeba ještě vyladit spoustu otázek. Nápady jsou vítané, osobně narozeniny
republiky považuji za důležité, ale není jediné.
Padesát let od ruské okupace si taky zaslouží
připomenout, zejména v situaci, kdy je vedení
státu prolezlé agenty ruských tajných služeb
podobně jako na začátku komunistického
teroru. Uvítáme a podpoříme iniciativu každého, kdo by chtěl slavit veselá a připomínat
smutná výročí.

Otázka pro starostu do Dobřanských listů
je pro mě trochu oříšek. Když se chci starosty
na něco zeptat, tak se ho zeptám a není k tomu
třeba veřejné médium. Ale budiž, dodržujme
tradice :-)
Rok 2018 bude volební - čekají nás prezidentské a senátní volby, ale hlavně volby
do zastupitelstev, které mohou zamíchat
kartami ve vedení měst. V případě, že by
vaše sdružení náhodou dostalo nejvíce
hlasů, budeš starosta?
Pokud budu mít možnost se rozhodnout
na základě výsledků voleb, zda budu pokračovat, tak jednoznačně budu. Starosty studuji
v rámci profese nepřetržitě od roku 2000,
kdy jsem nastoupil do rozhlasu. Vím, že jedno období je k ničemu. Město má ještě větší
setrvačnost než loď, otočit kormidlem chce
dost sil a času. A upřímně, rád bych si to zkusil i jako někdo, kdo do toho šel vědomě, a ne
jako ten, kterému někdo vrazil do ruky veslo.
Ano, nabídky přicházejí, ale nezajímají mě.
Jak se zpívá, já už tam nemusím, já už tam byl.
Za penězi a do Prahy mě to neláká, utíkat tam
nebudu.

Setkání seniorů

Poslední listopadové úterý patřilo dobřanské Káčko
všem seniorům. Téměř dvouhodinové vyprávění pana
Bernáška proložené slovy
vedení města a vystoupením
žáků ZUŠ J. S. Bacha zpestřilo
místním občanům v seniorském
věku přicházející zimní období. Soudě dle reakcí publika se pořad složený ze
vzpomínek dlouholetého moderátora Čes-

kého rozhlasu na herecké legendy vydařil a přítomní odcházeli domů v příjemném
rozpoložení a navíc s dárkem v podobě hrnku s logem
města, které jim věnovalo
kulturní středisko.
Dovoluji si na tomto místě poděkovat panu Vladimíru Bernáškovi
za přijetí našeho pozvání. Děkuji.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Mikulášská nadílka v kině
(jar) O druhé prosincové neděli se v místním kině Káčko promítal Hurvínek a kouzelné muzeum, na čemž není až tak moc neobvyklého... O zvláštnost této projekce se postaral Mikuláš
s andělem, kteří dětským návštěvníkům na odchodu z kina rozdávali dobrou náladu a dárečky.

V posledních měsících se v ulicích města
hodně řeší kvalita vody, která teče z kohoutků. Je známo, že vrt VH 7 má vodu
poměrně tvrdou a rozhodně tím nešetří
vodovodní potrubí města ani náklady občanů na pravidelné čištění. Můžeme očekávat změnu tohoto stavu?
Těsně před tím, než jsem dostal otázky,
jsem napsal článek, kde se o tom zmiňuji.
Doufáme ve zlepšení stavu novými vrty, pokud tudy cesta nepovede, musíme hledat ještě
další řešení. Od havárie a vyřazení jednoho ze
starších vrtů na začátku letošního roku, kdy
se stav výrazně zhoršil, patří nejvydatnější vrt
HV 7 mezi mé největší noční můry. V principu potřebujeme zajisti převahu měkčí vody
v systému.
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Kultura

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
KALENSKÁ Renata:
Doktor vězeňských věd
Spisovatel, autor Zdivočelé země a bývalý
politický vězeň Jiří
Stránský, je vždycky
optimista a vždy nad
věcí. Žije s přesvědčením, že po světě chodí
lidé, jejichž jediným
úkolem je škodit vždy
a všude. Jiří Stránský
se ale nedá otrávit nikým a ničím. Na to si toho prožil víc než většina z nás. Není špatné se jeho životním nadhledem lehce nakazit.
ARMENTROUT Jennifer L.:
Tajemné touhy
V New Orleansu se začínají dít divné věci…
Studentka Morganová není jen tak obyčejná
mladá žena. Ví, že lidé nejsou jediné bytosti
ve Francouzské čtvrti. Před lety kvůli nim přišla o všechno. Přísahala si, že ty příšery najde
a zničí…

KREJČOVÁ Lenka:
Žáci potřebují přemýšlet
Co pro to mohou udělat jejich učitelé.
Kniha vychází z teoretických přístupů pedagogické, kognitivní i obecné psychologie, které
propojuje se současnou pedagogickou praxí.
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VALENTOVÁ Veronika:
Nicka dobývá Ameriku
Strastiplná pouť české
studentky.
Jak vylétnout z rodinného hnízda a nepolámat si křídla? Jedinou
šancí bystré Nicky
jak konečně dospět je
následovat svůj sen
až do Ameriky a zase
zpátky. Vůbec ji nepřekvapuje, že v životě nic nedopadá tak, jak by očekávala, a své
nesnáze popisuje s vtipem sobě vlastním.

KNIHY PRO DĚTI

AUER Margit:
Nejlepší kamarád na světě
Tato škola skrývá tajemství!
Ten, kdo bude mít
štěstí, najde tu svého
nejlepšího kamaráda.
Nebude to nějaký kluk
nebo holka, ale zvíře.
Kouzelné zvíře, které
umí mluvit. Má to ale
háček. Musí chtít ke
svému člověku patřit. Neuvěřitelné dobrodružství o škole, kam by chtěl chodit určitě
každý z vás.
SEKANINOVÁ Štěpánka:
Velká kniha sněhu a ledu
Jak vzniká sníh a kolik druhů sněhu známe?
K čemu je nám sníh a led? Na všechny studené

otázky dostane každý zájemce mražené odpovědi. Bez teplé šály, rukavic a pořádné čepice
se neobejdeš. Pozor, blíží se sněhová bouře!
HLAVINKOVÁ Klára:
Projekt pes (ten můj)

Jenda má na světě
jen jedno přání – mít
psa. Jenže jeho rodiče
jsou proti. Jediný, kdo
ho chápe, je babička,
které se ale všechno
trochu plete. S pomocí kamarádky Moniky,
jejíž máma cvičí asistenční psy, vymyslí
plán, aby rodičům dokázal, že psi mohou být
moc užiteční. Způsobí tím celou řadu vtipných situací a možná, možná nakonec dostane
i psa…
SMOLÍKOVÁ Klára:
Spolkla mě knihovna

Od hliněných destiček
k tištěné knize.
David by mohl číst
neustále. Při chůzi,
v posteli, pod lavicí
i na záchodě. Do jeho
přeplněné knihovny
už se žádná další kniha
nevejde. Když se pokusí silou nacpat do regálu ještě jednu knížečku,
knihovna se naštve a spolkne kluka i s kocourem Koniášem. Tím začne dobrodružná
výprava do knižní historie. Držte jim palce, ať
přesvědčí knihovnu, aby je vyplivla zpět.

PRODEJ NÁSTĚNNÝCH KALENDÁŘŮ
V MĚSTSKÉM KULTURNÍM STŘEDISKU DOBŘANY

Kultura

akci pořádá
městské
kulturní středisko
dobřany

MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ

KDY: 3. března 2018 od 20:00 hodin
kde: kulturní dům pn dobřany
k tanci a poslechu hraje ponorka band
tombola • vyhlášení nejzAjímavější masky • soutěže • fotostěna
slosovatelné vstupenky o ceny

vstupné: 120

Kč

předprodej vstupenek v městském kulturním středisku dobřany od 15. ledna 2018

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOBŘANY
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
28. LEDNA 2018 OD 14:00 HODIN
KULTURNÍ DŮM PSYCHIATRICKÉ NEMOCNICE DOBŘANY
VSTUPNÉ: DĚTI 20 KČ, DOSPĚLÍ 40 KČ
TOMBOLA * SOUTĚŽE * ZÁBAVA

www.dobrany.cz
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Téma měsíce: Adventní čas v Dobřanech

1. adventní neděle – Mikulášský jarmark

Letošní pekelné spřežení bylo doplněno ohnivou show

1. adventní neděle – rozsvícení stromečku

Mikulášské posezení s hudbou v DPPS Harmonie

2. adventní podvečer – koncert P.U.D.U.

Betlémské světlo převzali dobřanští skauti

3. adventní podvečer – koncert dobřanských sborů, Hvězdičky

Živý Betlém
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřanští učitelé v Obertaublingu

Díky za Chválu různosti
V úterý 5. prosince se i na 1. stupni naší školy poprvé uskutečnila akce pod názvem Chvála různosti. Žáci 3.–5. tříd se týden předem
přihlašovali podle svého zájmu na dvě aktivity z šestnácti nabízených. Workshopy vedli
externí lektoři. Celou akci slavnostně zahájil
starosta města Dobřany pan Martin Sobotka.

Při prohlídce Reálné školy v Obertraublingu
V den listopadového státního svátku oplatili dobřanští učitelé svým německým partnerům loňskou návštěvu v Dobřanech. Vlastně
nejenom učitelé, ale také učitelky, ekonomka,
mzdová účetní, vedoucí školní jídelny a asistentka pedagoga a v týmu byly i zástupkyně
dobřanské ZUŠ, MŠ a pár rodinných příslušníků. Na programu byla prohlídka moderní partnerské Reálné školy, procházka historickým
centrem Regensburgu s českým průvodcem
a setkání vyvrcholilo již v pořadí druhým turnajem čtyř smíšených českoněmeckých týmů,

Přípitek na kamenném mostě v Regensburgu

letos již posíleném o třetí školu – Základní
školu v Obertraublingu. Tentokrát si putovní
vítězné kuželky odvezl tým Mladí a neklidní
(školní jídelna a školitelé) před týmem Klidná
síla (kancelář a vedení), Mladí a známí (2. stupeň) a týmem 1. stupně. Mezi všemi školami
jsou navázány dobré vztahy, i na osobní úrovni dochází ke komunikaci a korespondenci. Již
nyní se těšíme na další bowlingový turnaj na
podzim příštího roku v Dobřanech a věříme,
že naše týmy posílí všechny dobřanské školy.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Vítězný bowlingový tým

O jaké aktivity šlo a kdo je pro děti organizoval?
Tenis – Pavlína Šmatová; paličkování –Markéta Trdličková; výroba bylinkového medu
a bylinkové limonády, zpracování bylin – Daniela Okrouhlá; keramika – Jana Šindelářová;
fyzikální pokusy – Hana Holá; šperky z PET
lahví – Lucie Uzlová; háčkování na prstech –
Marcela Plajnerová; scénický tanec – Pavlína
Stupková; mandaly z barevných písků – Renata Wolfová; zdobení perníčků – Renata Černá;
čtenářská dílna se soutěžemi – Alena Sloupová; šperky z pryskyřice – Veronika Brabcová;
sebeobrana – Karel Fojtík; Jak to chodí v lese
– Pavel Krákora; deskové hry – Jan Soukup
a Michal Plecer; stolní tenis – Luděk Reitšpies.

Podle ohlasů dětí je patrné, že si dopoledne
před mikulášskou nadílkou náležitě užily.
Všem lektorům bych ráda ze srdce poděkovala
za vstřícnost, obětavost a také za čas, který dětem
věnovali na úkor svých pracovních povinností.
Mgr. Ivana Nazarovová, zástupkyně ředitele

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Dobřany v Dobřanech

Člověk by si řekl, že Dobřany, takové krásné
město s nádherným okolím, musí být na světě
jen jedny. A ouha! Není to tak úplně pravda.
Na severu naší české zemičky se nacházejí Dobřany druhé. Konkrétně obec Dobřany
v Orlických horách. Naše město udržuje partnerství s touto vesničkou, a tak jsme se tam
spolu s Vozembachem mohli vydat.
V sobotu 9. prosince v osm hodin ráno –
tak zněly pokyny pro nás všechny účastníky

tohohle zájezdu. Odjezd! Všechno kupodivu
probíhalo bez komplikací, tudíž jsme mohli vyrazit na čtyřhodinovou cestu. Měli jsme
trochu strach, protože jsme byli varováni, že
v Dobřanech sněží a sníh tam leží snad úplně
všude.
Dojeli jsme. Po vřelém přivítání jsme zamířili přímo do jídelny na oběd a netrpělivě očekávali, co nás vlastně čeká. Ubytovaní jsme byli
snad v nejkrásnější chaloupce na světě! Chata

Vánoční koncert

Adelna, kterou pro nás „Dobřaňáci“ nachystali, byla roubená, dřevěná, útulná, zkrátka bez
chyby. Doslova s bradou na prsou jsme procházeli pokoje a každý si našel ten svůj, kde se
„usalašil“. Čekala nás zkouška, prohlídka kostela sv. Mikuláše a TO, kvůli čemu jsme vůbec
dorazili – večerní koncert. S velkým úspěchem
Vozembach předvedl pásmo koled, obohacené
o nové „přírůstky“. A šup zpátky do tepla! Mikulášská nadílka, čerti, anděl, no všechno tam
v té „pidi obci“ měli. Skvěle jsme se pobavili
a užili si veškerý program, co pro nás byl připraven.
Na druhý den jsme měli naplánovaný výlet
do Třebechovic pod Orebem. Podívat se do
Muzea betlémů na Proboštův betlém a samozřejmě naplnit si bříška před dlouhou
cestou nazpět. No nemyslete si, vůbec se nám
nechtělo! Ale všechny pohádky končí a i ta
naše, „vozembaší“ o krásném výletu z Dobřan
do Dobřan. Moc děkujeme za úplně všechno
a věříme, že se na ty naše horské „Dobřaňáky“
ještě přijedeme podívat.
Výlet se mohl uskutečnit díky pohostinnosti obce Dobřany v čele se starostou Michalem
Moravcem a díky generálnímu sponzorovi
naší lidové muziky - firmě Applycon, s.r.o.,
která sídlí v Dobřanech a jejímiž jednateli jsou
paní Alena Kantová a ing. Milan Baxa.
Marie Kordíková, členka souboru

Bachovské koncerty

Bachovský koncert 1 – učitelský sbor ZUŠ J. S.
Bacha Dobřany

Vánoční koncert v kostele sv. Mikuláše, který pořádá ZUŠ J. S. Bacha, se konal letos již patnáctým
rokem. Vystoupení bylo provázeno slovem dobřanského faráře p. Martina Váni, starosty Martina
Sobotky a ředitele ZUŠ Jana Vozára. Byl to 5. benefiční koncert na podporu projektu „Bachovské
varhany“ a vybralo se na něm 10.741 Kč. Srdečný dík všem muzikantům a vám posluchačům!

12
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Bachovský koncert 2 – zleva bývalý ředitel ZUŠ
P. Šefl a současný ředitel J. Vozár

Školství, spolky a neziskové organizace

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
6. ledna 2018 / 18:30 /
kostel sv. Prokopa, Letiny
Tříkrálový koncert
– vystoupí žáci z lidové muziky

Vozembach ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
9. ledna 2018 / 18:00 / sál ZUŠ
Bachovský koncert
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany

16. ledna 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
16. ledna 2018 / 18:30 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. J. Faltýnové
18. ledna 2018 / 17:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy p. uč. D. Kováře
23. ledna 2018 / 16:30 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
23. ledna 2018 / 18:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
25. ledna 2018 / 18:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy p. uč. J. Rady
26. ledna 2018 / 16:00 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy pí uč. M. Vozárové
26. ledna 2018 / 17:30 / sál ZUŠ
Třídní přehrávka
– vystoupí žáci ze třídy p. uč. P. Vacka
30. ledna 2018 / 17:00 / sál ZUŠ

Školní kolo v sólovém a komorním
zpěvu

Živý Betlém se stal již tradicí
Náš ochotnický spolek, který
se zaměřuje výhradně na vánoční příběh o narození Ježíška,
ukončil letos svoji šestou sezonu.
Původní záměr byl odehrát jedno
představení pro dobřanské publikum na Štědrý den. Postupně
nám přibyly i jiné, a mohli bychom říci, i stálé štace. O Vánocích jsme stihli odehrát tři představení – kromě Dobřan jsme
naši scénku předvedli v plzeňské
ZOO na statku Lüftnerka a v Plzni
U Ježíška. Dobřanské vystoupení je a vždy bude pro nás to nejdůležitější, například občerstvení
je chystané jen sem. K odlišnosti vystoupení na domácí scéně také přispívá neobvyklá sváteční
atmosféra, která se šíří mezi lidmi snad jen během Štědrého dne. Jsme také velmi rádi, že Váš zájem o naše představení je velký, naplněný dvůr ZUŠ je toho důkazem. Mezi diváky vidíme známě
tváře, které patří našim pravidelným fanouškům, cestu k nám však nalézají také „přespolní“. Doufáme, že i letos jsme Vám naším vystoupením udělali radost a přispěli k příjemné sváteční náladě,
kterou jste si mohli odnést domů. Potěší nás, když se na nás za rok opět přijdete podívat. My už
teď přemýšlíme o dalším vylepšení a také už máme zajištěného Ježíška, tzv. z vlastních zdrojů.
Již tradičně na našich vystoupeních prodáváme výrobky z chráněných dílen Diakonie Západ,
letos jsme se připojili také k projektu na stavbu nových dobřanských varhan. Pro návštěvníky
jsme měli zajištěné Betlémské světlo od místních skautů a také oblíbený vánoční punč, který nám
pomohl připravit pan Kubec, za což mu patří dík. Děkujeme také manželům Žďánským a paní
Beštové za zapůjčení cateringového vybavení.
Letos náš soubor oslovili redaktoři MF Dnes, kteří potřebovali fotku živého betlému na titulní
stránku krajské přílohy, jsme potěšeni, že si vybrali právě nás. Tento snímek byl takovou hezkou
odměnou za naši práci. Bohužel na fotce nebyli všichni, kteří by si také zasloužili odměnit. Jsou to
lidé, kteří nám pomáhají s technickým zajištěním, ale sami nehrají, a nejsou vidět, jim patří také
poděkování a část vašeho potlesku. Dále bych chtěl poděkovat paní Klinkovské, která nám vyrobila nové kulisy zvířat, Šíše a celé její rodině za přípravu kostýmů, pomoc při stavění scény, za
rozdávání Betlémského světla a za fotodokumentaci, za vánoční kubu Simoně Kordíkové a Vašku
Kordíkovi za dopravu a technické zabezpečení představení. V neposlední řadě děkuji také všem
nadšeným hercům, kolegům a kamarádům, z nichž někteří se mě už v létě ptají, kdy začneme
zkoušet. Je radost s nimi spolupracovat!
Lukáš Palkoska
Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2018

Školní kolo ve hře na dřevěné dechové
nástroje

LES

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: úterý 15. 5. 2018

Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní školy Dobřany, příp. zaslat poštou (Základní škola Dobřany,
tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 8. 6. 2018 v 15:30 hodin v kostele sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou
na vernisáž srdečně zváni (pozvánky nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti do středy 20. 6. 2018
od 9:00 do 16:00 hodin.
Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli jinak).
Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže: Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou technikou,
dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní práci je nutno
označit (ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž

1. února 2018 / 15:00 / sál ZUŠ

Téma:

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru
(např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu
formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem přímo na adresu garanta: jpfs@email.cz. Soutěžní práci je nutno označit
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně
9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

www.dobrany.cz
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Spolek sv. Prokopa

ve spolupráci se
Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany
pořádá

v sobotu dne 6. ledna 2018
od 18.00 hodin v kostele sv. Prokopa v Letinech

Jana Šístková – zpěv
Marie Kordíková – příčná flétna
Filip Brada – zpěv

V programu vystoupí vedoucí a členové lidové muziky
Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

AMBULANTNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
•

nově se o vás postaráme nejen ve vaší domácnosti, ale i
v našem zařízení

•

od 1. 1. 2018 na adrese Sokolovská 1004, Dobřany

•

sami si vybíráte úkony a jejich rozsah a zaplatíte vždy jen
za čistý čas strávený s pečovatelkou

•

XXXIV. ročník

VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN

v degustaci
KYSANÉHO ZELÍ
_____________________________________________________________________________________________________________________

se koná:

v sobotu 13. ledna 2018
v restauraci Beseda od 19.00 hodin
Soutěžní vzorky (cca 0,5 kg) se přijímají zcela zdarma a bez omezení od 16.00 do 17.00 hodin.
Proto neváhejte a přijďte se i Vy pochlubit svým vlastním produktem!!!
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službu můžete využít, i když o vás pečuje někdo blízký –
například v situaci, kdy si váš blízký musí něco zařídit
anebo si odpočinout
KONTAKTY:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péč i
Sokolovská 1004, Dobřany, 334 41
telefon: 733 141 900
e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz
www.diakoniezapad.cz, e-mail: psmerklin.zapad@diakonie.cz

www.diakoniezapad.cz
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Rybáři

Konec roku 2017 u Delfínů

Ve dnech 10.–12. listopadu se zástupci Pionýrské skupiny zúčastnili krajského kola výtvarné soutěže Sedmikvítek na téma „Máme
rádi zvířata“ na TZ Zelená Lhota. Soutěžili od
pátku, kdy se všichni představovali, až do neděle spolu s dalšími dětmi a obsadili ve všech
kategoriích přední místa. V kategorii zručnosti jednotlivců byl Lukáš Gittler na 1. místě,
na 2. místě v kategorii starších skončila Ája
Kaslová, v malbě pak byla na 1. místě i Týna
Tichotová. Ani ostatní nepřišli zkrátka a i se
společným dílem „ZOO“ byli mezi prvními.
O čtrnáct dnů později, konkrétně 2. prosince, jsme pro veřejnost připravili akci s názvem Andělské tvoření, kde si děti i s pomocí
rodičů mohly vyrobit korálkovou hvězdu na
stromeček, vánoční přáníčka, krásné andílky,
nebo stromeček či soba na stojánku. Obojí byl
vlastně karton omotaný vlnou a dozdobený.
Práci s tavnou pistolí zvládli i ti nejmenší, a tak
vznikla řada krásných výrobků. Na stanovištích

dětem pomáhaly děti z oddílu, maminky nebo
vedoucí. A protože se přihlásilo víc zájemců,
než by se vešlo do klubovny, tak ve čtvrtek na
schůzce vyráběli to samé i členové pionýra.
A den na to, v neděli, jsme stejně jako každý rok prodávali výrobky na Mikulášském
jarmarku a výtěžek jsme věnovali Nadačnímu
fondu Klíček. Poděkování za přípravu akce patří všem pořadatelům.
Jinak jsme dokončili vlastnoruční výrobu
kalendářů na rok 2018 a k tomu i krabičku na
drobný dárek pro své blízké.
Pro příští rok připravujeme řadu akcí a zároveň chceme pozvat i ostatní do našeho Volnočasového klubu Dominik, který se koná
jednou za čtrnáct dnů – sudý týden - v naší
klubovně od 16 do 18 hodin. Účast je zdarma
a nezávazná, jen je třeba předem zavolat na
tel. č. 603 112 996, aby byl připraven potřebný materiál. Srdečně zveme.
Libuše Nejedlá

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany
zve nové zájemce do

VOLNOČASOVÉHO KLUBU

DOMINIK
Nabízíme: výtvarnou činnost – tvoření z různých druhů materiálů
Kdy: 1x za 14 dnů – sudý týden, od 16 do 18 hodin
Kde: klubovny v bývalých kasárnách – U Trati 1014 (vchod stejný jako do MC Budulínek)
Účast zdarma, nezávazná, ale volat předem na tel. č. 603 112 996 (pro potřebu zajištění potřebného
množství materiálu) nebo psát na e-mail: libuse.nejedla@seznam.cz

Jelikož jsem již zvládl jízdu na kole i s taškou
s pruty, s kýblem s rybičkami a židlí na zádech,
mohl jsem vyrážet na ryby samostatně. Ale již
moc nebraly. Jednou jsem si všiml, že na druhé
straně vyčnívá z vody pařez a za ním je pěkná
tišinka. Druhý den, bylo to 26. 11., jsem se tam
vypravil. Na jeden prut jsem nastražil rybičku, na druhý rohlík. Na ten přišel první záběr.
Chvíli jsem táhl nějakou menší rybu, ale vyhákla se. Potom následovalo několik jemných
záběrů, které jsem nezasekl. Tak jsem se připravil s rukou na prutu, a jak spláveček popojel, hned jsem zasekl. A hleďme – kapřík, a dokonce mírový. Na rybičku pak zabrala malá
štika. Dále jsem chytil cejnka a asi čtyři malé
podoustve. Již jsem začal balit, když se spláveček dal do pohybu. A byl to druhý kapr. Že
by se zase ozvali kapři? Další den jsem tam jel
zase. Nastražil jsem štikovák. Sahám po druhém prutu a kačena již byla pod vodou. Byla to
štika 53 cm, ale silná, vypasená. Za chvíli další
záběr, ta měla 51 cm, a tak jsem ji pustil. Do
třetice přišla štika 56 cm. To vše během jedné
hodiny. Znovu jsem tam jel 1. prosince. Rybička hned po nahození jevila neklid a poťukávala splávkem. Najednou vyrazila k hladině, a jak
ji olůvko začalo stahovat dolů, vyletěla po ní
malá štika a uchvátila ji. Krásný zážitek. Rychle
jsem zasekl, aby ji nestačila hluboko polknout.
Pustil jsem ji a znovu nahodil. Za chvíli se kačena znovu potopila. Po záseku byl odpor větší
a záhy jsem podebíral štiku 60 cm. Když pak
delší dobu nic nebralo, přemístil jsem se kus
proti proudu na další tišinku. Tam přišel zanedlouho váhavý záběr na rohlík. Po záseku ryba
vyrazila přes brzdu na druhou stranu. Když
jsem ji otočil a začal přitahovat, bylo jasné, že
je to mírový kapr. Protože jsem měl podběrák
v tašce, položil jsem prut a podběrák rozložil.
Když jsem znovu zvedl prut, byla ryba pryč,
vybojovala si svobodu. Na rozloučenou jsem
měl ještě asi tři neurčité záběry, které jsem
nezasekl, a nakonec jsem chytil kapříka asi 37
cm. Další dni se ochladilo a foukal nepříjemný
vítr, a tak jsem si dal pohov.
V listopadu a prosinci jsem zase začal chodit na rybářský kroužek. Účast byla 8-14 dětí.
Učily se vázat uzly, sestavovat udice, vypisovat
úlovkové lístky a vyplňovat sumáře úlovků.
14. 12. pak již dělaly testy pro získání rybářského lístku.
Připomínám, že do 10. ledna je třeba odevzdat vyplněné sumáře úlovků. Termíny výdeje povolenek byly zveřejněny již v minulém
čísle a najdete je také v našich vývěskách. Pozor – výdejní termín 21. 3. se ruší a přesouvá
se na středu 28. 3.
Vladislav Šefl

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Taneční kurz pro dospělé

(red) Tentokrát již pod hlavičkou Městského kulturního střediska se od října do prosince konal taneční kurz pro dospělé. Více než desítka tanečních párů se po šest večerů zdokonalovala ve svých
tanečních dovednostech pod vedením tanečních mistrů Věry Šimečkové a Tomáše Urbana.

18. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát

Zahrádkáři Dobřany
Nezapomínejme na vitamíny.
Rychlit za oknem můžeme roketu, rukolu,
řeřichu, cibuli a petržel.
Můžeme nechat naklíčit semena cizrny, fazolí mungo, anebo si z hrachu vyrobme
Staročeskou pučálku.
Doba přípravy: 10 minut, klíčení 3 dny.
Naklíčený opečený hrách je nejtradičnější postní pokrm. V dřívějších dobách běžně
pučálku prodávaly v ulicích Prahy takzvané
báby pučálnice. Připravovaly ji přímo na ulici
– naslano i s cukrem. Zajímavostí je, že klíčky
se před smažením odlamovaly a používaly do
polévek jako náhražka čerstvé zeleniny v době
končící zimy. Naši předkové si uměli poradit.
200 g hrachu
4 lžíce másla
sůl a čerstvě mletý pepř
1 lžíce majoránky
Suchý hrách (nepůlený) přebereme, zbavíme nečistot, půlek a svraštělých kuliček, propereme ve studené vodě, vsypeme do sklenice, zalijeme do dvojnásobné výšky studenou
vodou a necháme 24 hodin stát.
Slijeme přebytečnou vodu, kterou hrách
nevsákl, propláchneme ho ve studené vodě,
vsypeme do sklenice, zakryjeme plátýnkem
a necháme 24 hodin stát.
Na hrachu by se měly objevit drobné klíčky.
Opatrně ho propláchneme a necháme ještě
24 hodin stát.
V pánvi rozehřejeme máslo, vsypeme hrách
a opékáme ho zhruba 3–5 minut, až bude
křupat. Osolíme, opepříme, ochutíme majoránkou, promícháme a podáváme.
(recept z pořadu ČT Herbář)

Souboj zahrady se zimou
Na Štědrý den se konal již 18. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát, na který se letos
zaregistrovalo úctyhodných 33 vzorků. Název Velká cena Josefa Šnebergera má po svém zakladateli. Saláty hodnotilo celkem 50 hostů pivnice. Ti svorně konstatovali, že každý salát má svá
specifika. V některém byla majolka, jinde jogurt, někde kořenová zelenina, jinde třeba jen cibule
a brambory. Prostě každý výrobce měl svůj recept, který se v rodinách dědí již několik generací.
Po sečtení hlasů došlo k vyhlášení těch nejlepších. Na 5. místě byl Petr Kučera, 4. Pavla Krákorová,
3. Karel Kripner st., 2. Emanuel Kovařík a 1. místo obsadila Zdena Hrčková. Ceny vítězům předával syn zakladatele soutěže a účastník olympiády v Aténách Michal Šneberger. Děkujeme všem
účastníkům za jejich vzorky.
Věříme, že 19. ročník v roce 2018 bude stejně zdařilý.
Josef Hájek a personál pivnice, foto: Zdeněk Kintr
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Zahrádkáři Dobřany zvou všechny
na přednášku pana Sedláčka:

NOVINKY V SORTIMENTU
OVOCE A ZELENINY

Pan Sedláček zodpoví i dotazy z publika.
Přednáška se uskuteční v sobotu
10. 2. 2018 od 14 hodin v klubovně
zahrádkářů v areálu bývalých kasáren
po výroční schůzi.

Sport

V Dobřanech proběhl
36. ročník hasičské
soutěže

Mikulášský rej v Tenisové hale Dobřany

Počátkem měsíce listopadu uspořádal
Sbor dobrovolných hasičů již 36. ročník
hasičské soutěže o putovní „Štít města
Dobřan“ – memoriál Stanislava Dvořáka.

Pátečního
předmikulášského odpoledne se účastnilo více
jak 50 dětí, které měly možnost
v průběhu reje soutěžit v 9 disciplínách připravených v Tenisové
hale Dobřany. Soutěžní disciplíny
byly fyzického a nefyzického charakteru, například strefování se
do dřevěného čertíka tenisovými
barevnými míčky, slalom s míčkem na raketě, driblování s raketou a míčkem, trojskok popředu
i pozadu, skákání na žebříku,
přednesení básničky či zazpívání
písničky andělovi, Mikulášovi a čertíkovi, skákání žabáků a angličáků apod. Nově jsme zavedli
anglický koutek a s dětmi se učili barvy, čísla a pozdravy. Se zájemci s pokročilou znalostí anglického jazyka jsme i konverzovali. Na každém stanovišti byl vedoucí, který dětem pomáhal s úspěšným absolvováním disciplíny.
Po absolvování každé aktivity dostal dětský účastník nadílku v podobě různých sladkých dobrot, ovoce, pitíčka atd., kterou si shromažďoval do své mikulášské taštičky, a postupně si tak sbíral
nadílku. Po absolvování všech soutěžních disciplín přišel za dětmi Mikuláš, anděl a čertík a došlo
ke společnému focení. Mikulášský rej byl zakončen dětskou diskotékou, kterou si užily nejen děti,
ale i rodiče. „Na letošním reji jsme měli možnost setkat se nejen s účastníky naší tenisové akademie, ale také s jejich sourozenci, dalšími příbuznými a kamarády. Jsme moc rádi, když od dětí
i rodičů slyšíme kladné ohlasy na rej. Budeme se těšit na další ročník. Dále se velmi těšíme na
zimní tenisový kurz, který začíná 2. ledna 2018.” (Mgr. Pavlína Šmatová, šéftrenérka T.A. Dobřany).
Pavlína Šmatová, foto: Jan Vaněk

Soutěž je vyhlášena jak v kategorii mužů,
tak v kategorii žen, bez věkového omezení.
Opět se zúčastnila družstva mužů a žen z okolních měst a obcí, která téměř pravidelně každoročně tuto soutěž navštěvují. Přijeli i naši
přátelé z Gebelkofenu. Za náš sbor nastoupilo jedno družstvo mužů a jedno družstvo
žen. První místo v kategorii mužů získal tým
z Oplota a v kategorii žen družstvo ze Dnešic.
Soutěž se koná pod patronací města Dobřany,
které soutěž podpořilo finanční částkou z dotace, za což děkujeme. Dále děkujeme našim
tradičním sponzorům - podnikatelům a firmám z našeho města a okolí, kteří pravidelně
přispívají na tuto soutěž.
Helena Dvořáková

BACHOVSKÉ
varhany Dobřany
PRO

Staňte se přáteli dobřanských varhan!
č. ú. : 279515107/0300 / info@dobranskevarhany.cz
tel. : (+420) 734 787 092
dobranskevarhany / www.dobranskevarhany.cz

Tenisová akademie Dobřany tradičně pořádala v pátek 1. 12. Mikulášský rej pro své tenisové účastníky, jejich sourozence a kamarády z Dobřan a okolí.

Předvánoční tenisový turnaj smíšených dvojic
Stalo se již tradicí, že každý
rok poslední sobotu před Vánoci se v Tenisové hale v Dobřanech schází parta lidí, kteří
chtějí v tento den zapomenout
na předvánoční shon, pečení
cukroví a uklízení. Místo toho
tráví pohodový den přátelským kláním, při kterém se
utkávají tenisové dvojice bez
rozdílu věku a výkonnosti. Vánoční atmosféra, která turnaj
provází, z něj dělá jednu z nejpopulárnějších akcí roku.
Nejinak tomu bylo i v tomto prosinci. Šestnáct dvojic, které se turnaje zúčastnily, sehrálo řadu
kvalitních zápasů, při kterých nechybělo sportovní nasazení, bojovnost a radost z pohybu. I když
u většiny soutěžících nebylo primárním cílem dosažení vítězství, ale vlastní hra, měl turnaj samozřejmě i své vítěze. Na prvním místě se díky výborné technické hře umístil pár Včala-Kleinová
(v pořadí na snímku zprava), druhé místo obsadil zkušený pár Kott-Boudová. Na třetím místě
pak skončila dvojice, jejíž předností byla kombinace mládí a zkušeností ve složení Šmucler-Soukupová jr. a krásné čtvrté místo vybojovala dvojice nejmladších účastníků turnaje v sestavě Kott
jr. – Gawendová.
Všem zúčastněným blahopřejeme a přejeme jim i ostatním příznivcům bílého sportu hodně
zdraví a úspěchů v nadcházejícím roce 2018.
Text a foto: Vladimír Tomášek

www.dobrany.cz
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Konec podzimu, přesun do nové haly
Realizační tým TJ Snack Dobřany:
Václav Šlehofer st., Jan Matoušek, Jan Marek, Václav
Šlehofer ml., Milan Kadaník, Petr Úbl, Miroslav Kodýtek,
Bohuslav Havránek, Petr Česák a Alice Hradská
Podzimní část skončila. Všichni Šneci si vedli opět na výbornou
a v republice se tradičně neztratili. Všechny naše klubové kategorie se
mohou v jarní části prát o vyšší umístění. Muži v druhé nejvyšší soutěži
v ČR ztrácí na první Jihlavu 6 bodů a to není moc. Na druhou stranu
dvakrát prohrajete a rázem jste v jiných patrech tabulky. To samé platí pro extraligové dorosty Dobřan. Tady je ale vytyčen jiný cíl, že kluci
musí mít metu prosadit se třeba i postupně mezi muži. To je jasná věc
a z této koncepce každopádně neuhneme. Skvělou práci odváděli nejmenší. Jedná se o kategorie, kde hokejbal je opravdovou zábavou. Na
mysli máme přípravku a mladší žáky.
Trenéra Petra Úbla, kterému pomáhali kluci z dorostu - D. Vaníček,
M. Neumayer či bratři Duchkové, doplnili Petr Česák a Alice Hradská.
Oba posledně zmínění získali v Praze potřebnou trenérskou licenci.
Děti přibývají a náš klub potřebuje logicky rozšířit řady lidí starající se
o růst potencionálních hokejbalistů.
Závěrem:
Šneci přejí všem klidné, pohodové Vánoce a úspěšný rok 2018.
Co se týká dárků pod stromečkem, pak náš klub už svůj má a obrovský.
Za sebe s pár pátky v hokejbale strávenými si troufám říci, že se jedná
o téměř neuvěřitelný či neskutečný dárek
Nová krytá hokejbalová hala, kam se Šneci koncem ledna mají přestěhovat, budiž jasným důkazem. 240 míst k sezení, k tomu další ke stání,
parádní sportovní plácek s plexiskly nad novými mantinely či plastovým
povrchem, rovněž novým, to bude a vlastně už skoro je velká paráda.
Je to bum a reklama nejen pro Dobřany, nýbrž i pro celou ČR.
Moc si toho vážíme a městu Dobřany jsme zavázáni. O motivaci do
další práce je tak nepochybně postaráno.
Za TJ Snack Dobřany Václav Šlehofer st.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SHC Opava
Olymp J. Hradec
Svítkov Stars
Jungle Fever
HBK Bulldogs Brno
Nové Strašecí
Kelti 2008
Tygři M. Boleslav
Plzeň-Litice
Tatran Třemošná

18
17
18
17
18
17
16
18
18
19

10
9
9
8
7
5
5
4
3
3

1
1
1
0
1
1
1
2
0
0

0
1
0
0
0
2
0
1
2
1

7
6
8
9
10
9
10
11
13
15

50:35
64:44
65:60
49:50
48:62
41:66
36:67
43:93
39:60
29:89

32
30
29
24
23
19
17
17
11
10

A-tým mužů
Zleva stojí: Jakub Juráň, Petr Skála, Jan Marek, Ondřej Málek, Václav Šlehofer ml., Jan Kovářík, Ondřej Šlehofer a Jan Matoušek st.
Pod nimi zleva: Jan Matoušek ml., Miroslav Kodýtek, Václav Šlehofer st.,
Nicholas Kaňák, Daniel Hůrka, Tomáš Truchlý a Pavel Sloup

B-tým mužů

Nová hala
Pořadí našich kategorií po skončení podzimní části:
Tabulka 1. liga - muži
1. SK Jihlava
18 13
0
1
4
2. HBC Prachatice
18 12
0
0
6
3. Polička
17
9
2
3
3
4. Karviná
17 11
0
1
5
5. Snack Dobřany
19 9
3
1
6
6. Přelouč
17
9
2
2
4
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82:43
64:31
71:37
85:54
56:43
54:42

40
36
34
34
34
33

Tabulka extraligy SD
1. HBC Plzeň
2. Autosklo PCE
3. H. Králové
4. HBC Hostivař
5. HC ŠD Písek
6. Elba DDM ÚNL
7. ALPIQ Kladno
8. Snack Dobřany
9. Karviná
10. KOVO Praha
11. Č. Třebová
12. Buldoci Stříbro
13. SK Jihlava

15
15
16
14
15
15
14
14
15
14
14
15
13

15
13
11
10
9
8
8
7
7
5
5
4
2

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

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

0
1
4
4
5
5
4
5
8
6
8
10
10

100:21
75:20
97:30
74:24
67:25
62:25
74:42
35:34
51:57
44:53
33:54
43:68
22:75

45
41
35
30
28
28
28
23
21
19
16
13
7

Sport
14. Nové Strašecí
14
15. HBC Gladiators Olomouc 14
16. Wolves Chomutov
13

1
1
1

1
0
0

0
0
0

12
13
12

16:121
26:97
10:83

5
3
3

13
14
13
13
12
13
13
11

12
10
8
6
4
4
2
1

0
0
1
2
1
0
0
0

1
0
2
0
1
0
0
0

0
4
2
5
6
9
11
10

72:23
69:29
55:26
57:40
41:43
44:54
24:75
15:87

37
30
28
22
15
12
6
3

10
9
9
10
9
9
9
7
8

10
6
5
5
5
3
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
3
3
5
4
6
6
4
8

94:4
51:33
38:42
60:42
43:35
28:28
28:79
35:34
6:86

30
18
16
15
15
9
9
8
0

Tabulka extraligy MD – sk. B
1. Suchdol n. L.
2. Kert Park Praha
3. HBC Plzeň
4. Pedagog ČB
5. Snack Dobřany
6. HBC Prachatice
7. KOVO Praha
8. Olymp J.Hradec

Tabulka Přebor ml. žáků
1. HBC Plzeň
2. Suchdol n. L.
3. Snack Dobřany
4. Pedagog ČB
5. HBC Prachatice A
6. HBC Prachatice B
7. Tatran Třemošná
8. Buldoci Stříbro
9. Olymp J. Hradec

Rallycross

Na start letošní České trofeje historických automobilů neměl Standa
Brunát připravenou převodovku pro své Subaru Impreza GT 4x4, a tak
si na první závod musel vypůjčit auto a v Německu nemohl startovat
vůbec. Česká trofej je součástí Mezinárodního mistrovství České republiky. Sérii šesti podniků odstartoval slovenský Slovakiaring, následoval
německý Lausitzring, 2x Sedlčany, rakouské Fuglau a na závěr opět Slovakiaring. Subaru bylo připraveno na Sedlčany, body začaly přibývat až
na konečných 54, což stačilo na skvělé třetí místo ve své kategorii 4x4.
Největší poděkování patří Miroslavu Plaščikovi a Jaroslavu Böhmovi,
reklamním partnerům a všem příznivcům za podporu.
Standa Brunát se svým týmem přeje všem vše nejlepší do roku 2017.

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Přípravka TJ Snack Dobřany s rodiči

Kuželkářský poločas
Kuželkářský oddíl při TJ Dobřany bilancuje po první polovině soutěží
ročníku 2017-2018.
Do podzimní části soutěží v r. 2017 vstoupil oddíl rozpačitě. Alespoň
toto platí pro družstvo „A“, které hraje v tomto soutěžním ročníku Západočeskou divizi, do níž loni postoupilo z krajského přeboru. Nyní je na
11. místě z 12 účastníků této soutěže. Družstvo čeká ještě hodně práce,
aby opustilo pásmo sestupu. Největší radost v oddílu dělá družstvo „B“.
Momentálně se usadilo na 3. místě krajského přeboru, který má také
12 účastníků. Je to překvapivě dobrý výsledek. Naše družstvo „C“, které
hraje okresní přebor druhým rokem, se malinko zlepšilo, ale zatím nebodovalo. Takhle vypadá stav po polovině našich soutěží.
Na závěr roku jsme uspořádali již 35. ročník Vánočního turnaje pro
neregistrované hráče. Hrálo se na 2x20 hodů o ceny. Turnaje se účastnilo 41 mužů a 9 žen. Vítězství si odvezli do Plzně jak muži, tak i ženy.
Největší počet poražených kuželek docílil František Kail z Plzně. Celkem porazil 245 kuželek.
Kuželkářský oddíl přeje do roku 2018 všem lidem dobré vůle hodně
zdraví, pohody a úspěchů.
Za oddíl Otto Sloup, předseda

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 			
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele 		
 sociální a zdravotní pojištění 		
 majetkoprávní vztahy 		

 rodina a mezilidské vztahy
 občanskoprávní vztahy
 finanční problematika
 správní řízení (jednání s úřady)
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

www.dobrany.cz
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Sport

Dorost zakončil podzim úspěchem na turnaji
V neděli 10. prosince se v Karlových Varech
konal již několikátý ročník futsalového turnaje mladšího dorostu „Liadur Cup“. V hale
pro míčové sporty místní KV Areny se sešlo
celkem 8 týmů včetně našich fotbalových dorostenců, aby spolu poměřily síly a utkaly se
o poháry pro vítěze.
A Dobřanským se nevedlo vůbec špatně. Ve
své skupině skončili druzí, když prohráli pouze jednou a ve zbylých zápasech s přehledem
zvítězili. V soubojích o umístění se po velmi
vyrovnaném utkání se Slavií Karlovy Vary,
které rozhodl až nešťastný gól ‚sešívaných‘
v poslední minutě zápasu, utkali ještě s týmem ze Žatce o třetí příčku. Bohužel, i toto
utkání přes veškerou bojovnost dobřanských
dorostenců skončilo rozdílem jediného gólu
ve prospěch soupeře, opět obdrženým skoro
v samotném závěru utkání. Dorost tak v KV
Areně vybojoval v konkurenci týmů hrajících
krajský přebor čtvrté místo a domů si kromě
nových zkušeností odvezl i malou trofej.
Tímto posledním soutěžním počinem roku
2017 tak dorost pomyslně zakončil podzimní
část probíhající sezony, ve které se v krajské
soutěži dorostu zatím drží na desáté příčce
se ziskem osmi bodů. Pro někoho možná nelichotivé umístění, trenéři i rodiče ale vědí,
jaký kus cesty se dorostencům od začátku sezony podařilo urazit. V srpnu se započal pod
obměněným trenérským vedením budovat na

novém stadionu i takřka nový tým dorostu,
složený kromě dobřanských odchovanců také
hráči z blízké Lhoty. I přes prvotní neúspěchy
se ale nikdo z hráčů ani trenérů nenechal od
práce odradit a s přibývajícími odehranými
zápasy se dostavily i první výhry. Co je ovšem
daleko důležitější, zvýšila se především kvalita hry a herní výkon a i díky tomu pak naši
dorostenci potrápili některé silnější soupeře.
V zimní přestávce čeká hráče kromě tradičního drilu také další halový turnaj, tentokrát

v Klatovech. Po něm se již budou dorostenci
naplno věnovat zimní přípravě, aby do jarní části sezony vstoupili co možná nejlépe
a probojovali se tak o několik příček v tabulce výše.
Závěrem si hráči i trenéři dovolují poděkovat rodičům, vedení klubu a všem fanouškům
za jejich podporu jak na hřišti, tak mimo něj.
Děkujeme a doufáme, že na další zápasy vás
dorazí ještě více, než vás chodilo dosud!
Daniel Janda, asistent trenéra

Advent Open podruhé
Ve čtvrtek 21. 12. se konal již druhý ročník
oddílového turnaje ve stolním tenise. Hned od
začátku bylo jasné, že o turnaj bude velký zájem,
nasáti vánoční atmosférou se zúčastnily přes
dvě desítky hráčů jak z řad dospělých i mládežnických členů oddílu, tak z řad rodičů a přátel
tohoto nádherného sportu. Poté co byly rozlosovány dvojice dospělý – mládežník, turnaj ve
čtyřhře mohl začít. Po bojích v základních skupinách se přešlo k vyřazovací fázi. Během urputného zápolení všech borců probíhala také vložená soutěž „bestofpracna“, kterou všichni ocenili,
zejména když se vžili do role porotců. Play off se
zúčastnili úplně všichni, hrálo se totiž až do konečného umístění. I finále, ve kterém se rozhodlo o vítězích druhého ročníku Advent Open, bylo
velice vyrovnané a rozhodlo se až v pátém setu.
Ke konci celého turnaje byli sladkostmi a dalšími věcnými cenami oceněni všichni zúčastnění.
Myslím, že turnaj byl opravdu povedený, jak již
bylo řečeno, účast byla hojná, a tak se již teď všichni těší na příští ročník. Závěrem je třeba poděkovat všem organizátorům, kteří turnaj připravili,
a jménem TJ bych vám také chtěl popřát šťastný nový rok.
Filip Umner
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Tipy na výlet

Turisté vás zvou
2. ledna
Z PŘEŠTIC
NA TICHOLOVEC A ZPĚT
Odjezd vlakem v 8,30 hod.
do Přeštic. Žlutá tz. nás
povede do Příchovic, kde
zhlédneme Betlém. Dále půjdeme přes Kucíny, Ticholovec, kde navštívíme sv. Vojtěcha, do
Příchovic a Přeštic. Délka vycházky 8 km. Zpět
se vrátíme vlakem v 13,13, 14,18 nebo v 15,13
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
6. ledna
ZAHÁJENÍ SEZONY VYCHÁZKOU
K MADONĚ LURDSKÉ NA HRAD BUBEN
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. /z Plzně v 9,10
hod./ do Plešnice. Půjdeme na hrad Buben
k Madoně, k Žižkovu dubu do Újezda nad Mží
a Města Touškova. Délka vycházky 9 km. Odjezd BUSem v 15,07 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

9. ledna
Z BLÍŽEJOVA DO HORŠOVSKÉHO TÝNA
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. R./z Plzně v 8,18
hod. os./ do Blížejova. Půjdeme po silnici – CS
číslo 3 do Lazců a k rozhledně na „Šibeničním
vrchu“. Podíváme se z rozhledny a sejdeme po
stejné CS do Horšovského Týna. Délka vycházky 9 km. Zpět BUSem 14,33 hod. /Staňkov
14,53 hod. os./ Vedoucí Jindra Šmatlák.
13. ledna
Z VALCHY PŘES LHOTU DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. na Valchu. Půjdeme po silnici směr Litice až k lávce, kde se
napojíme na NS Údolím Radbuzy, která nás
dovede do Lhoty k jezu, kde končí. Dále půjdeme Měsíční strání, kolem Wartova mlýna
a pěšinkou kolem řeky Radbuzy do Dobřan.
Délka vycházky 9 km. Vedoucí Karel Bohman.

16. ledna
ZE STUPNA DO RADNIC
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. /z Plzně v 9,06
hod./ do Stupna. Půjdeme po modré tz. přes
PP /přírodní park/ Bašta, PP Kateřina, přes
vyhlídku nad Vranovicema až k rozcestníku
Na Drážkách. Zde přejdeme na žlutou tz., která nás dovede do Radnic na nádraží. Odjezd
vlakem v 14,34 hod. Délka vycházky 9 km
a při výstupu na rozhlednu Na Vrších o 2 km
delší. Vedoucí Jindra Šmatlák.

20. ledna
Z CHLUMČAN PŘES DNEŠICE DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. /os./ do
Chlumčan. Půjdeme lesem přes Háj do Dnešic,

přes Šmikousy k Černotínu, větrolamem do
Vstiše a Dobřan - 12 km, nebo od Černotína
po silnici do Dobřan, což je 11 km. Vedoucí
Karel Bohmann.
23. ledna
ZE ZRUČE DO HROMNIC
Odjedeme vlakem v 7,53 hod. do Plzně a odtud MHD do Zruče. Dáme se po modré tz.
k Drahotínskému rybníku a k rozcestníku
Nad Drahotínským rybníkem. Zde přejdeme
na zelenou tz., která nás dovede do Hromnic.
Cestou se podíváme na betlém a k Hromnickému jezírku. Délka vycházky 9 km. Vedoucí
Jiří Nový.

27. ledna
Z BOROV DO ŠVIHOVA
Odjedeme vlakem v 6,57 hod. do Borov. Půjdeme po silnici kolem mlýna Borovy a do obce
Jíno. Zde přejdeme na polní cestu, která nás
povede nedaleko řeky Úhlavy k žst. Červený
Újezd. Zde přejdeme na NS Švihov a okolí a po
ní dojdeme do Švihova k hradu a až na nádraží.
Délka vycházky 9 km. Odjezd vlakem v 13,26
R, 14,58 hod. os. Vedoucí Karel Bohmann.

30. ledna
Z LUŽAN DO PŘEŠTIC
Odjedeme vlakem v 8,30 hod. do Lužan. Půjdeme po NS Živé paměti krajiny Lužan až
k aut. zastávce. Pokračujeme bez značení na
odbočku Loupensko, kde odbočíme asi 500
m zpět a doprava na NS Se sv. Vojtěchem okolím Přeštic, dojdeme ke hradu Skála, který si
prohlédneme. Další cesta nás povede po NS
přes Radkovice, Příchovice do Přeštic. Délka
vycházky 11 km. Odjezd v 13,54, 14,58 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
3. února
DO VSTIŠE A ZPĚT
Sejdeme se u kruhového objezdu v 9,00 hod.
Půjdeme kolem koupaliště a přes Hvízdalku
ke keramičce v Chlumčanech. Odbočíme do
Vstiše a přes louky kolem řeky dojdeme do
Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel
Bohmann.

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí. Případné
změny plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce
vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Za technickými památkami

Tentokrát jsme se vydali za velice známou památkou tohoto druhu, „dobřívským hamrem“.
Cestujeme vlakem, který nás
přiváží do žel. st. Svojkovice.
Z nádraží se vydáváme po žlutě
značené cestě vedoucí z části
obcí, posléze procházíme lesem,
stoupáme po stále náročnější
stezce vedoucí mezi skalami, strmými srázy, suťovým polem k vrcholu hory „Žďár“. Po výstupu
na vrchol se nám otvírá krásný
výhled do okolního kraje. Krátce
odpočíváme, posvačíme a již sestupujeme cestou vedoucí místní přírodní rezervací. Krátce se
zastavujeme u naučné tabule, kde se uvádí, že na hoře Žďár bývalo opevněné hradiště. Že je tomu
tak, o tom nás přesvědčují mohutné kamenné valy, které cestou do údolí překonáváme.
Jdeme stále vedeni žlutou turistickou značkou, která nás přivádí do Dobříva.
Samotný Dobřív je malebné městečko s množstvím zachovalých, pěkně udržovaných roubených staveb. Cestou vedoucí kolem Padrťského potoka přicházíme k „Mošnově hospodě“, kde
poobědváme. Odtud jdeme cestou vedoucí k hamru, přecházíme po historickém tzv. „švédském
mostu“. Z místní tabule se dovídáme, že za třicetileté války po tomto mostě vozili Švédové dělové
koule vyrobené v místním hamru.
Pokračujeme cestou vedoucí podél potoka a náhonu, přicházíme k samotnému hamru. Prohlížíme si budovu s náhonem, „vantroky“, obcházíme celý objekt s přilehlým rybníkem a obdivujeme se tomu, s jakým důmyslem je celé dílo provedeno. Po prohlídce odjíždíme domů do Dobřan.
Závěr: Při našich pochodech zjišťujeme, že žijeme v zemi, kde je možno nalézt mnoho přírodních krás, ale nacházíme zde i mnoho důmyslných historických technických památek, které nám
připomínají zdatnost a důvtip našich předků. Važme si toho!
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika / Inzerce
Vzpomínka
Dne 4. 1. 2018 uplyne 3. smutný rok,
co nás navždy opustil pan
Jaroslav Fejfar.

Za tichou vzpomínku všem děkují
manželka, děti s rodinami, bratr,
vnoučata a pravnoučata.

Vzpomínka

Dne 4. 1. 2018 by pan

Jaroslav Jelínek
oslavil 70. narozeniny.

Za vzpomínku děkuje manželka
s rodinou.

Vzpomínka

14. 1. 2018 uplyne 10 let
od úmrtí pana
Josefa Balouna.

Vzpomíná manželka, děti a vnoučata.

Dne 16. 1. 2018 uplyne 11 smutných let,
co nás navždy opustila
naše milovaná maminka paní
Terezie Vovsová ze Šlovic.

S láskou a úctou vzpomínají dcery
a syn s rodinami, vnoučata
a pravnoučata.

Tříkrálová sbírka 2018
6. ledna 2018, Dobřany
|
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PLÁNOVAČ VÝROBY

PŘÍPRAVÁŘ VÝROBY
OBSLUHA CNC STROJE
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: dobrany@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512

OZNÁMENÍ STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE
Vážení klienti,
děkuji za Vaši stálou důvěru.
Těším se na další spolupráci
v roce 2018 v nových prostorech.

Vzpomínka
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Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech.
V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

od 29.1.2018 na adrese:

Dana Rottová

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

DOBŘANY, Nová 956 - BÝVALÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů.
Poznejte rozdíl...

Řádková inzerce
 Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102
 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net
 
Hledám pronájem bytu v Dobřanech či blízkém okolí 2+1, 3+1.
Kontakt: Tomáš Kobsa, tomas.kobsa@centrum.cz, tel.: 702 843 489
 Hledám pronájem garáže v Dobřanech či blízkém okolí.
Kontakt: Tomáš Kobsa, tomas.kobsa@centrum.cz, tel.: 702 843 489
 Hledám na doučování učitele angličtiny a němčiny. Tel.: 774 118 132
 
Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce atd.
Tel. 721 396 017

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
ČERTOVINY
6. 1. v 17:00
7. 1. v 15:00

14. 1. v 15:00
27. 1. v 17:00

ČR, pohádka, 101 min, přístupný, režie: Zdeněk Troška
Dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák jsou vládcem
pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši. V přestrojení za čeledíny se dostanou na statek. Vypočítavý sedlák chce
svoji dceru Haničku provdat za nafoukaného statkáře
Kopyta. Hanička však miluje čeledína Jana, a aby vše
dobře dopadlo, je potřeba vzít na pomoc pekelné síly.
Vstupné: 120 Kč

ŠPINDL
6. 1. ve 20:00
13. 1. ve 20:00
14. 1. v 18:00
ČR, komedie, 98 min, 12+, režie: Milan Cieslar
Když na hory, tak do Špindlu. Právě do zasněženého
Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu. Mají v plánu si užít odpočinek,
zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství.
Vstupné: 120 Kč

JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI! 3D
7. 1. v 18:00
USA, komedie/dobrodružný, 119 min, přístupný, dabing, režie: Jake Kasdan
Když čtveřice školáků objeví starou videoherní konzoli
se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli - zvanou Jumanji - ocitají se všichni vzápětí v džungli, v níž se hra
odehrává, a zcela doslova se stávají postavami, které
si pro hru zvolili.
Vstupné: 140 Kč

BORG/MCENROE
11. 1. ve 20:00
Švédsko/Dánsko/Finsko, životopisné drama, 107 min,
přístupný, titulky, režie: Janus Metz
Wimbledon, 1980. Nejdeštivější léto desetiletí. Svět
se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul Wimbledonu. Jen málokdo zná
drama v zákulisí: v pouhých 24 letech je Borg blízko
konci, uštvaný a svíraný úzkostí. Jeho 20letý vyzyvatel John McEnroe se rozhodl nahradit svého bývalého hrdinu na trůnu Wimbledonu.
Vstupné: 120 Kč

ZTRACEN V DŽUNGLI
12. 1. ve 20:00
Austrálie, dobrodružný/drama, 115 min, 12+, titulky,
režie: Greg McLean
V bolívijské metropoli La Paz potkává Yossi (Daniel
Radcliffe) parťáky z různých koutů světa a tajuplného
průvodce. Ten je vezme na expedici do neprobádaných
míst amazonského pralesa s tím, že mohou nalézt neznámý indiánský kmen a zcela nedotčenou přírodu.
Jenže uprostřed divočiny průvodce zmizí, skupina se
rozpadne a hlavní hrdina zůstane v džungli sám.
Vstupné: 110 Kč

FERDINAND
13. 1. v 17:00
USA, animovaný, 99 min, přístupný, dabing, režie:
Carlos Saldanha
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod sluncem. To by nebylo až tak zvláštní, kdyby Nina nebyla
malá holčička a Ferdinand velký býk. Ferdinand je naštěstí ten nejroztomilejší a nejhodnější sudokopytník
na světě, který miluje kytičky a neublížil by ani mouše. Bohužel zároveň je taky nešikovným popletou,
který občas dokáže způsobit pořádnou katastrofu.
Vstupné: 120 Kč

prodává v prodejně s dámským prádlem, kde obslouží přes tři tisíce žen, než se stane zázrak a přijde ON!
Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
21. 1. v 15:00
69 min, přístupný
Bubla Fráček – Strašidýlko v zahrádce, Štaflík a Špagetka – Správný tón, Pět draků vodáků – Jak se stal
Horymír plavčíkem, Pohádky o mašinkách – O zvědavé mašince, O zvířátkách pana Krbce – Povodeň,...
Vstupné: 50 Kč

VELKÁ HRA
18. 1. ve 20:00

NEJTEMNĚJŠÍ HODINA
25. 1. ve 20:00		

USA, drama/životopisný, 140 min, 15+, titulky, režie:
Aaron Sorkin
Pravdivý příběh Molly Bloom (Jessica Chastain), profesionální lyžařky, která se dílem osudu stala provozovatelkou tajných heren pro smetánku nejen z řad
hollywoodských hereckých es, rockových hvězd
a nejlepších pokerových hráčů, ale i vysoko postavených byznysmenů a prominentů mafie.
Vstupné: 110 Kč

Velká Británie, historický/drama, 125 min, 12+, titulky, režie: Joe Wright
Gary Oldman jako Winston Churchill v příběhu o muži,
který se nevzdal, i když okolnosti stály proti němu.
V roce 1940 se blížila německá invaze do Anglie a britský premiér měl domluvit podmínky příměří. Místo
toho slavnou řečí zburcoval národ k boji. Vsadil všechno na jednu kartu, i když šance byly nepatrné a skoro
nikdo mu nevěřil. Neprohrál, a zachránil tak svět.
Vstupné: 110 Kč

ZMENŠOVÁNÍ
19. 1. ve 20:00
USA, komedie, 135 min, 12+, titulky, režie: A. Payne
Představte si, že byste mohli pohádkově zbohatnout.
Stačilo by splnit jednu malinkou podmínku. Dobrovolně absolvovat proces, na jehož konci byste měřili
pouhých deset centimetrů. Vidina zbohatnutí do programu přivede i Paula Safranka (Matt Damon) a jeho
ženu Audrey (Kristen Wiig). Originální komedie o muži,
který začal doopravdy žít až jako deseticentimetrový.
Vstupné: 120 Kč

COCO
20. 1. v 17:00
28. 1. v 15:00
USA, animovaný, 105 min, přístupný, dabing, režie:
Lee Unkrich
Navzdory zvláštnímu rodinnému zákazu muziky se
Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je jeho
idol, Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent se
Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne v překrásné a barevné Říši zesnulých. Tam potká okouzlujícího šejdíře Hectora a společně se vypraví na strhující
cestu odhalit skutečný příběh Miguelovy rodiny.
Vstupné: 120 Kč

ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
20. 1. ve 20:00
21. 1. v 18:00
27. 1. ve 20:00
ČR, komedie, 83 min, 12+, režie: Filip Renč
Olga (Klára Issová) má se svým milostným životem
velké plány a má přebujelou fantazii. Městečko, kde
se narodila, jí ale pro realizace milostných záměrů
nestačí. A tak se přemístí do velkoměsta. Nejprve

VŠECHNY PRACHY SVĚTA
26. 1. ve 20:00
USA, drama/krimi, 132 min, 15+, titulky, režie: R. Scott
Příběh o únosu šestnáctiletého Johna Paula Gettyho
III (Charlie Plummer) a zoufalé snaze jeho milující
matky Gail (Michelle Williams) přesvědčit Johnova
miliardářského dědečka (Christopher Plummer),
aby zaplatil výkupné. Když to Getty senior odmítne
a narůstá prchlivost a brutalita únosců, snaží se Gail
jeho rozhodnutí zvrátit.
Vstupné: 110 Kč

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA
28. 1. v 18:00
USA, akční sci-fi, 140 min, 12+, titulky, režie: Wes Ball
Aby Thomas (Dylan O’Brien) zachránil sebe i své přátele, musí proniknout do legendárního Posledního
města, labyrintu řízeného Z.L.S.N. Toto místo se může
stát nejhroznějším bludištěm ze všech. Ten, kdo tuto
misi přežije, získá odpovědi na všechny otázky, které si Placeři položili od chvíle, kdy poprvé dorazili do
labyrintu.
Vstupné: 130 Kč
• Online rezervace a prodej: www.kacko.cz

• Rezervace a předprodej: Infocentrum Dobřany
(po–pá 9:00–12:15 a 13:00–16:00)

• Výše vstupného vychází z minimální doporučené
ceny určené distributorem.

• Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a jejich doprovod platí 50% sleva (filmová přestavení).

• Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout
nejpozději 15 minut před začátkem představení.

www.dobrany.cz
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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 (liché)
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 9:00 – 12:15 13:00 – 16:00

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

Horké linky

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