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Ještě se dá vysoutěžit dobře
Městská	rada	ve	svém	programovém	prohlášení	(na	straně	4)	pro	rok	2019	stanovila	zásadu,	

že	u	zakázek,	které	není	nezbytně	nutné	dokončit	kvůli	dotacím	a	podobně,	nepřistoupí	na	ceny	
přesahující	90	%	cen	dle	projektu.	Jen	pro	zajímavost,	do	začátku	roku	2018	se	ještě	dalo	sehnat	
zhotovitele	za	60	%	u	dopravních	staveb	a	72	%	u	budov.	Dnes	se	hladina	zvedla	nad	100	%,	což	
je	jedno	z	největších	trápení	radnice.	Dotační	rekonstrukce	domu	v	Pobřežní	byla	přes	120	%.
V	 číslech	 to	 může	 být	 ohromný	 rozdíl.	 Sportovní	 areál	 pod	 nádražím	 byl	 projektovaný	 za	

80	milionů.	Město	ho	vysoutěžilo	za	72	%	této	ceny,	kdyby	to	bylo	120	%	jako	dnes,	byl	by	rozdíl	
skoro	40	milionů.	A	je	rozdíl,	jestli	za	něco	zaplatíte	60	nebo	100	milionů.
Proto	se	městská	rada	rozhodla	nepodporovat	cenový	růst	stavebních	prací.	Důkazem	je	letní	

soutěž	na	cestu,	která	spojí	Šlovice	se	Šlovickým	vrchem	mimo	motoristické	komunikace.	Pro-
jekční	cena	byla	2,2	milionu.	Nejnižší	nabídka	byla	2,5	milionu	a	neozvaly	se	všechny	firmy.	Rada	
soutěž	zrušila	a	vypsala	znovu,	na	podzim	se	sešly	nabídky	od	všech	šesti	oslovených	firem,	roz-
pětí	bylo	1,8	–	více	než	3	miliony.	Zaokrouhleně	80	–	140	%	projektantských	cen.	Vítězná	cena	
dává	naději,	že	se	dá	ještě	stavět	za	rozumné	ceny,	jen	se	nesmíme	dát.

Martin Sobotka, starosta

Foto: Jan Vaněk, vítěz fotosoutěže o „nej“ fotografii novoročního ohňostroje
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Kulturní kalendář

5. 1. 
Tříkrálová sbírka
6.	1.	/	14:00	/	plovárna	za	fotbal.	hřištěm
Tříkrálové koupání
8.	1.	/	17:00	/	Dobřanská	galerie
Vernisáž výstavy LUCIE (8. 1.–8. 2.)
10.	1.	/	19:00	/	Klub	tenisové	haly
Klub cestovatelů – Polsko, Chorvatsko
19.	1.	/	19:00	/	restaurace	Beseda
35. roční Velké ceny v degustaci 
kysaného zelí
19.	1.	/	20:00	/	Centrum	Šlovice
Hasičský bál Šlovice
21.	1.	/	18:00	/	jednací	sál	MKS	Dobřany
Křest knihy Československá armáda 
v Dobřanech  1918–1938
24.	1.	/	19:00	/	Klub	tenisové	haly
Klub cestovatelů – Uganda
25.	1.	/	20:00	/	kulturní	sál	PN	Dobřany
Myslivecký ples
26.	1.	/	hasičárna	SDH	Dobřany
Zimní soutěž mladých hasičů
27.	1.	/	14:00	/	kulturní	sál	PN	Dobřany
Dětský maškarní ples

7.	2.	/	19:00	/	Klub	tenisové	haly
Klub cestovatelů – Wyoming
9.	2.	/	14:30	/	klubovna	ČZS
Odborná přednáška – vinná réva, 
Český zahrádkářský svaz
9.	2.	/	20:00	/	kulturní	sál	PN	Dobřany
Babský bál
15.	2.	/	20:00	/	kulturní	sál	PN	Dobřany
Společenský ples
16.	2.	/	12:30	/	Šlovická	náves
Masopustní průvod Šlovice
21.	2.	/	19:00	/	Klub	tenisové	haly
Klub cestovatelů – Šumava, 
Broumovsko, Jesenicko
22.	2.	/	20:00	/	kulturní	sál	PN	Dobřany
Rybářský bál

6. 3.  Kavárna po škole - Jak vybírat 
budoucí povolání?

7. 3. Klub cestovatelů
9.	3.	 Maškarní bál pro dospělé
10. 3. Běh Martinskou stěnou
14. 3.  Nejúspěšnější sportovec roku 

2018 okresu Plzeň-jih – vyhlášení 
21. 3. Klub cestovatelů
23. 3. zájezd na muzikál Mefisto
23. 3. Jarní ples květin
23. 3. Maškarní bál pro dospělé Šlovice
24. 3. Maškarní bál pro děti Šlovice
Burza oblečení a potřeb pro děti

Výhled je průběžně doplňován. 
Podněty na kultura@dobrany.cz

LEDEN

ÚNOR

Ústavní prokoukla do třetice
V	minulých	číslech	jsme	vás	informovali	o	opravě	chodníku	a	ošetření	stromů	v	Ústavní	ulici.	

Změny	se	dočkala	také	část	u	sídliště	Hvízdalka.	Voda	odsud	historicky	tekla	do	areálu	nemocni-
ce,	vzhledem	k	rekonstrukci	přilehlých	pavilonů	začala	způsobovat		vážné	problémy	a	město	na	
přání	vedení	nemocnice	zadalo	odvedení	dešťových	vod	řádným	způsobem.	Vedlejším	výsled-
kem	je	i	nový	povrch	části	komunikace,	do	budoucna	se	počítá	i	se	zbytkem	této	důležité	ulice.

Martin Sobotka, starosta

Inflace s cenou vody nezamávala
(sob)	Dobře	nastavená	koncese	ochránila	občany	před	tím,	aby	stejně	jako	ve	zbytku	ČR	rostla	

cena	vody	o	2,6	%.	U	nás	je	nárůst	u	vody	pitné	o	1,05	%	a	u	odpadní	o	1,79	%.	Cena	vodného	
a	stočného	dohromady	(s	DPH)	tak	vzroste	z	68,78	Kč/m3	na	69,72	Kč/m3.	Ani	ne	o	korunu.	Pro	
porovnání		-	v	Plzni	roste	z	86,14	Kč	/m3	na	88,38	Kč/m3.	Kdyby	se	ovšem	cena	počítala	po	sta-
ru,	tedy	podle	kalkulace	nákladů,	vzrostla	by	cena	v	Dobřanech	dramaticky	výše,	pitná	o	2,43	%	
a	odpadní	dokonce	o	6,69	%.

BŘEZEN
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Rozpočet pamatuje především na komunikace, 
školy a čistý vzduch
V	pondělí	19.	12.	byl	jedenácti	hlasy	ze	sedmnácti	schválen	rozpočet	města,	pro	byli	zástup-

ci	AD	a	ČSSD.	Návrh	rozpočtu	v	první	řadě	respektoval	nároky	ředitelů	všech	tří	škol	na	nutné	
investice	i	zlepšení	vybavení,	což	je	dáno	mimo	jiné	i	tím,	že	daňové	příjmy	měst	a	obcí	stále	ve	
větší	míře	odrážejí	to,	jak	se	o	školy	starají.	Důležitou	investicí	pak	jsou	kotle	do	centrální	výtop-
ny,	které	zlepší	kvalitu	ovzduší	na	Pančavě.	Z	dotačních	projektů	je	důležitá	zejména	první	etapa	
záchrany	domu	č.	p.	111.	Dlouhodobou	kapitolou	je	pak	péče	o	ulice	a	chodníky,	kde	se	též	po	
dlouhé	době	rýsují	možnosti	státní	podpory.	V	posledních	letech	město	investuje	do	oprav	a	re-
konstrukcí	rekordní	prostředky	ze	svého,	neboť	dotace	nebyly	poslední	léta	k	mání.	Podrobněji	
se	rozpočtu	budeme	věnovat	v	příštím	vydání	listů.

Martin Sobotka, starosta

Někdo dává jen z lásky k městu
Velkým	počinem	roku	2018	byl	vítězný	boj	se	zahraničními	vlastníky	významných	průmys-

lových	a	skladových	podniků	u	nás.	Zhruba	milion	korun	podpory	pro	život	ve	městě	byl	získán	
riskantní	pohrůžkou	zvýšení	daně	z	nemovitosti.	Je	zajímavé,	že	k	tomuto	úspěchu	minulé	rady	
natahují	dychtivě	i	ti,	kteří	se	mu	na	počátku	vysmívali.	Inu,	úspěch	má	ohromnou	gravitaci.
Ne	každého	je	potřeba	ale	k	podpoře	národa	dobřanského	nutit	či	pobízet,	zmínil	bych	v	prv-

ní	 řadě	 firmu	 Value	 4	 industry	 (dříve	 Naretec),	 která	 léta	 podporuje	 školu.	 Obvykle	 částkou	
50	000	Kč,	letos	ji	zdvojnásobila.	Školní	jídelna	si	za	tyto	peníze	zakoupí	elektrický	kompostér	na	
zbytky.	Zajímavé	je,	že	v	rámci	zastupitelské	tvořivosti	město	obdrželo	návrh,	aby	tu	samou	věc	
koupila	za	400	000	na	základě	nabídky	konkrétního	prodejce.
Určitě	je	i	spousta	dárců,	jejichž	velkorysost	nepotřebovala	naše	usnesení,	proto	o	nich	nevím,	

i	jim	patří	dík.	Anglická	škola	charity	dává	sympaticky	přednost	anonymitě,	což	respektuji,	tak	
tímto	děkuji.	 	 	 	 	 	 				Martin Sobotka, starosta

Šlovický rybník

Od	září	loňského	roku	začaly	práce	na	obnově	návesního	rybníku,	které	spočívaly	v	odbahně-
ní,	odstranění	stávajícího	opevnění	břehů,	úpravě	břehové	linie	a	vybudování	nového	opevnění	
kamenným	záhozem.	Také	bylo	vyměněno	celé	výpustní	zařízení	a	byly	osazeny	stromy.	Vše	tak,	
aby	z	původní	nevzhledné	betonové	nádrže	vznikl	vizuálně	přijatelnější	rybník	vesnického	cha-
rakteru.	Plzeňský	kraj	poskytl	na	obnovu	rybníka	finanční	dotaci	300	tisíc	Kč	v	rámci	Programu	
stabilizace	a	obnovy	venkova	Plzeňského	kraje	2018,	což	je	téměř	pětina	nákladů.	Zhotovitel	pře-
dal	dílo	na	konci	prosince	(fotka	je	z	11.	12.),	po	vypracování	manipulačního	řádu	vodní	nádrže	
a	dle	vhodných	klimatických	podmínek	město	požádá	o	kolaudaci.

Lenka Tomanová, místostarostka
Michal Trdlička, předseda osadního výboru Šlovice

Kdo neskáče, není 
návštěvník lesoparku
(tom)	Nejen	schránka	na	dopisy	pro	Ježíš-

ka,	ale	 i	 trampolína	zpříjemňuje	od	prosince	
procházku	lesoparkem.	
Pořízení	trampolíny	s	rozměry	2	x	3	metry	

za	 téměř	150	 tisíc	 bez	DPH	bylo	 podpořeno	
z	 evropských	 finančních	 prostředků	 v	 rámci	
Programu	 rozvoje	 venkova.	 Najdete	 ji	 neda-
leko	zastavení	č.	9	„Korzo“,	kde	jsou	umístěné	
i	další	herní	a	cvičební	prvky.

Jmenování dalších 
komisí
(red)	 Na	 svém	 pátém	 jednání	 nové	 Rady	

města	 byly	 jmenovány	 dvě	 komise,	 které	
zahájí	 v	 prvních	 dnech,	 max.	 týdnech,	 roku	
2019	 svoji	 činnost.	 První	 je	 Komise pro 
grantový a dotační titul,	 která	 bude	 pra-
covat	 ve	 složení:	 Pavel	 Sloup	 –	 předseda,	
Jaroslava	 Konšalová,	 Zdeněk	 Duban,	 Ondřej	
Oravec,	Václav	Skřivan,	Jan	Smola	a	Petr	Úbl.	
Druhým	 poradním	 orgánem	 Rady	 města	 je	
Komise kulturní a školská,	jíž	bude	předse-
dat	Michal	Šašek	a	v	týmu	má	Zdeňku	Blažko-
vou,	Kateřinu	Strakovou,	Lucii	Stříhavkovou,	
Martu	 Weinrebovou,	 Ladislava	 Terelmeše	
a Petra Vacka. 
Volba	 dalších	 poradních	 orgánů	 bude	 ná-

sledovat	v	průběhu	několika	dalších	 jednání	
Rady	města.
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Krátce
(red)	Tohle	všechno	 jsou	 "drobné	vánoční	

dárky"	od	partnerů	města,	které	se	v	průbě-
hu	prosince	ocitly	u	vedení	radnice.	Starosta	
města	Martin	Sobotka	a	místostarostka	Len-
ka	Tomanová	už	od	roku	2014	dělají	z	těchto	
dárků,	 které	považují	 za	výraz	vztahu	k	 celé	
instituci,	vánoční	tombolu	pro	zaměstnance.		

(red)	 Pokud	 vám	
unikla	Toulavá	kamera	
o	 Dobřanech,	 vysílaná	
16.	 prosince,	 nemusí-
te	zoufat	a	stačí	načíst	
QR	 kód	 nebo	 zapsat	
do	 webového	 prohlí-
žeče	„Toulavá	kamera	16.	12.	2018“,		Šlovický	
vrch	a	lesopark	Martinská	stěna	jsou	ve	třetí	
reportáži.

Programové priority městské rady 
pro rok 2019
Finance
Soustředit	se	na	dotační	programy.
Kromě	 nevyhnutelných	 akcí	 (např.	 dotací	
a	havarijních	stavů)	rušit	soutěže,	kde	nejniž-
ší	nabídka	přesáhne	90	%	tabulkových	cen.
Připravit	 se	 na	 případnou	 hospodářskou	
krizi,	 akumulovat	 volné	 prostředky	 tak,	 aby	
v	případě	recese	mělo	město	v	polovině	roku	
2020	bezpečný	polštář.

Realizace investic
Dokončení	 rekonstrukce	 Lipové	 ulice	 včetně	
parkoviště	u	ZUŠ.
Dokončení	rekonstrukce	ulice		Sportovců.
Dokončení	kruhového	objezdu	v	Dobřánkách.
Důsledná	kontrola	závad	na	sportovním	areá-
lu	pod	nádražím	a	jejich	reklamace.
Nové	ekologičtější	kotle	pro	Pančavu.
Připojení	 nových	 vrtů	 s	 kvalitnější	 (měkčí)	
vodou.
Rekonstrukce	ulice	U	Radbuzy.
1.	etapa	rekonstrukce	domu	č.	p.	111.
Cesta	 pro	 propojení	 Šlovic	 s	 Šlovickým	 vr-
chem

Realizace jiných opatření
Dotažení	modelu	15x	metr
Pomoc	TJ	Dobřany	v	personální	krizi,	napří-
klad	odmajetněním
Zabránit	snahám	zrušit	zákaz	tranzitu
Ohlídat	všechny	záležitosti	spojené	s	výstav-
bou	čtyřpruhu	na	Přeštice
Zvýšení	 bezpečnosti	 v	 dopravě	 zákazem	

vjezdu	nákladních	aut	na	místní	komunikace	
mimo	dopravní	obsluhu
Narovnání	 nerovností	 v	 nájmech	 bytových	
i	nebytových	prostor
Zahájení	debaty	o	postupu	města	po	skončení	
koncese	na	vodu

Příprava investic, projekty, pozemky
Cyklostezka	ZUŠ	–	fotbalový	stadion
F.	X.	Nohy
Loudů
Hornická
Další	etapa	Stromořadí
Sítě	pro	novou	průmyslovou	zónu
Chodník	Vodní	Újezd
Kanalizace	a	voda	pro	místní	části	(nalezení	al-
ternativní	trasy	splaškovodu	ze	Šlovic	na	Dob-
řany	mimo	pozemky	spekulujících	subjektů)
Nová	školní	družina
Nové	prostory	ZUŠ
Plzeňská	ulice
Komenského	ulice
Semafor	na	křižovatce	Lipová	-	tř.	1.	máje
Popohnání	 dědického	 řízení,	 které	 znemož-
ňuje	rekonstrukci	houpací	lávky

Zřízení	 poradního	 orgánu	 pro	 koncepci	 vý-
stavby	zázemí	pro	kulturu,	sport,	plesy,	spol-
ky	 jako	 příprava	 podkladu	 pro	 aktualizaci	
Programu	rozvoje	města	se	záměrem	vybudo-
vat	první	etapu	nejpozději	v	roce	2023.	

Za Radu města Martin Sobotka, starosta

Ze 3 na 1, v roce 2018 se dvakrát snižoval 
počet heren
(met)	Tažení	radních	za	spolek	Mladí	pro	Dobřany	(předchůdce	Aktivních	Dobřan)	zahájené	

na	počátku	roku	2010	se	v	loňském	roce	dočkalo	dalšího	úspěchu.	„Když	jsem	tehdy	prezen-
toval	na	zastupitelstvu	metodu,	kterou	se	chceme	zbavit	blikajících	jackpotů	a	heren,	ani	jsem	
nedoufal,	že	za	9	let	klesne	počet	heren	na	jednu,“	říká	někdejší	radní	a	dnes	starosta	Martin	
Sobotka.
Čelili	jsme	tehdy	akutnímu	nebezpečí,	že	v	sídlišti	vyroste	velký	podnik	tohoto	typu,	to	nás	

vyburcovalo	 k	 tomu,	 abychom	 zkusili	 něco,	 co	 se	 nikomu	 jinde	 nepovedlo.	 Postup	 spočíval	
v	tom,	že	se	uzavřela	dohoda	se	stávajícími	provozovateli	o	tom,	že	nebudou	rozšiřovat,	a	na-
opak	postupně	sníží	počet	automatů.
Město	si	tím	zajistilo	obranu	proti	riziku,	že	by	někomu	muselo	platit	za	zmařenou	investici.	

„Když	mi	 pak	 volala	 zástupkyně	 ombudsmana,	 že	 je	 na	 nás	 stížnost,	měl	 jsem	nahnáno,	 ale	
dopadlo	to	dobře,	vše	se	vysvětlilo,	paní	nakonec	řekla,	že	nás	budou	dávat	za	vzor	ostatním	
obcím.	Takový	první	úspěšný	„dobřanský	model,“	žertuje	Sobotka.
Letos	se	podařilo	domluvit	s	provozovateli,	že	zruší	hernu	na	náměstí	a	na	hlavní	třídě.	„Měs-

to	 si	nemůže	přivlastňovat	všechny	zásluhy,	 velmi	pomohla	 změna	 legislativy,	 což	 je	vzácné,	
nové	zákony	obvykle	spíše	věci	znesnadňují,“	pochválil	starosta	výjimečně	vrchnost.

Od ledna si můžete 
zaběhat na novém 
oválu
(sob)	Nejen	děti	ze	školy	a	aktivní	sportovci	

budou	moci	využívat	nový	atletický	areál,	od	
prosince	je	předaný	a	zkolaudovaný.	Osvětlení	
je	nastavené	automaticky	a	na	plochu	dohlíží	
kamery,	takže	i	osamělá	dáma	si	může	v	bez-
pečí	zlepšovat	kondici.
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Jak se přišlo na dárečky?
Po	jednání	finančního	výboru	7.	12.	je	patrné,	jak	se	do	veřejného	prostoru	dostalo	sousloví	

"povolební	dáreček".	Opozice	by	ráda	plnila	své	sliby,	kterými	lákala	před	volbami	lidi	na	svou	
kandidátku.	Prvním	pokusem	o	opravdový	povolební	dáreček	bylo	jmenovité	vyčlenění	400	ti-
síc	Kč	na	zateplení	domu	č.	p.	1010	určeného	v	horizontu	10	let	ke	zbourání.	Záměr	je	to	jinak	
bohulibý,	pomoci	Budulínkovi,	který	má	objekt	pronajatý,	k	vyššímu	komfortu.	Spolkům	se	má	
pomáhat,	pro	Aktivní	Dobřany	je	to	dokonce	jedna	ze	základních	zásad.	Jsme	otevřeni	i	tomuto	
požadavku,	pokud	bude	přednesen	normálním	způsobem.
V	čem	byl	problém?	1.	Nebyla	doručena	žádná	žádost	spolku	o	vylepšení	prostor;	2.	Nebyl	

předložen	žádný	věrohodný	odhad	nákladů.	Připomíná	 to	 jednu	neřest,	kterou	 jsme	utnuli	
v	roce	2015,	nejmenovaná	stavební	 firma	si	sama	vymýšlela,	co	by	se	ve	městě	mělo	opra-
vovat,	a	nosila	už	oceněné	zakázky	ke	schválení.	Podobná	lidová	tvořivost	by	ve	finále	mohla	
vést	k	 trestnímu	stíhání	vedení	města,	děkujeme,	nechceme.	Uvolnění	 finančních	prostřed-
ků	musí	předcházet	standardní	a	 transparentní	postup.	Z	české	politiky	zmizel	pod	tlakem	
protikorupčních	aktivistů	nešvar	poslaneckého	"porcování	medvěda",	proč	ho	v	Dobřanech	
obnovovat?
A	jak	to	dopadlo?	Dnes	už	máme	od	Budulínka	žádost,	která	se	projednává	standardním	po-

stupem,	takže	se	najde	rozumné	řešení.
Podobných	dárečků	se	ale	objevilo	více,	například	kompostér,	o	kterém	píšeme	v	jiném	článku.

Martin Sobotka, starosta

Dlouhá reakce na opoziční články
V	první	řadě	bych	rád	poděkoval	autorům	

všech	 článků	 za	 čas,	 který	 strávili	 přemýšle-
ním	 o	městě	 a	 přenosem	 svých	 úvah	 na	 pa-
pír.	 Jelikož	 jsme	si	vědomi	 toho,	 jak	drahý	 je	
váš	čas	a	tisk,	rozhodli	 jsme	se	do	budoucna	
v	Dobřanských	listech	reagovat	jen	na	ty	člán-
ky	se	závažným	obsahem.	Odpovědi	na	méně	
podstatné	poznámky	budou	na	našem	webu.	
V	 tištěné	 podobě	 je	 předáme	 do	 Městského	
kulturního	střediska,	kde	si	je	bude	moci	vy-
zvednout	každý,	kdo	není	na	internetu.	Nevy-
hýbáme	se	odpovědím,	ale	nechceme	zabírat	
místo.
V	tomto	čísle	tedy	podrobně	reaguji	na	člá-

nek	zastupitele	Martina	Straky.
Ke	složení	rady	lze	říci	toto.	Uvažovali	jsme	

o	 koalici,	 ale	 tu	 většině	 partnerů	 znemožnil	
slabý	volební	zisk.	Jeden	získaný	hlas	a	koali-
ce	s	desetkrát	silnějším	partnerem	by	pro	ně	
byla	nedůstojná.	SND	–	STAN	se	třemi	mandá-
ty	napoprvé	odmítlo	s	AD	samostatně	jednat	
o	 čemkoliv,	 na	 druhou	 písemnou	 výzvu	 ani	
nereagovalo.	Takže	je	rada	složená	ze	zástup-
ců	Aktivních	Dobřan	 a	 Cesta	 je	 cíl.	 Byla	 jiná	
varianta?
Co	se	týče	daru	hokejbalu,	byl	odhlasovaný	

bez	protestů	ještě	před	volbami	v	rámci	roz-
počtového	 opatření.	 Po	 volbách	 se	 schvalo-
vala	smlouva	jen	z	důvodu	právní	opatrnosti.	
Žádný	oddíl,	který	se	na	mě	kdy	obrátil	s	pros-
bou	o	sehnání	peněz,	nebyl	odmítnut.	O	čem	
je	řeč?
V	 další	 části	 článku	 se	 snaží	 pan	 Straka	

vzbudit	 dojem,	 že	 existuje	 zvýhodňování	 zá-
jemců	o	koupi	pozemků	na	úkor	jiných.	Lido-
vě	se	tomu	říká	tlačenka.	Někdo	někomu	něco	
prodá,	někomu	ne,	podle	toho,	jak	se	mu	líbí,	
nechá	předbíhat	ve	frontě,	to	vše	obvykle	vý-
měnou	za	protislužbu.
Sami	posuďte,	 zda	 jde	o	 tlačenku,	 když	 se	

dostane	na	všechny	a	všichni	dosáhnou	svého.
Nejprve	 k	 pozemkům	 v	 nové	 průmyslové	

zóně.	První	etapa	prodeje	byla	stažena	z	pro-
gramu	 zářijového	 (předvolebního)	 zastupi-
telstva,	neboť	 se	na	poslední	 chvíli	 rozpadla	
dohoda	zájemců.	Řeklo	se	tehdy,	že	je	všechny	
znovu	 sezveme,	 a	 pokud	 bude	 shoda,	 pro-
dají	 se	 pozemky	 zamýšleným	 způsobem	 po	
volbách.	 Slíbená	 schůzka	 se	 konala	 31.	 října	
a	všichni	do	jednoho	potvrdili,	že	dohoda	na-
stala	a	na	žádné	parcele	nejsou	dva	zájemci.	
Uspokojeni	byli	všichni,	kteří	podali	žádost	do	
zmíněné	schůzky.	Stejný	počet	kupců	jako	po-
zemků.	Kde	je	tlačenka?
Ano,	malou	část	uspokojených	podnikatelů	

tvoří	 podnikatelé,	 kteří	 se	 zapojili	 do	 kam-
paně	 v	 obou	 táborech.	 Dva	 pozemky	 koupil	
například	spolukandidát	pana	Straky	Ondřej	

Oravec,	který	se	nabídl	jako	koordinátor	celé	
zóny	a	pomáhá	městu	 s	 tím,	 aby	zóna	vypa-
dala	co	nejlépe.	Stejně	 jako	 jiní	úspěšní	kup-
ci	 stáli	 u	 rozjezdu	 její	 přípravy.	 Jsem	 rád,	 že	
máme	 v	Dobřanech	 podnikatele,	 kterým	ne-
jde	jen	o	sebe.
Pan	Straka	mluví	o	prodeji	„per	huba“,	mí-

chá	 dvě	 události.	 Vrací	 se	 k	 předvolebním	
hrátkám	na	zastupitelstvu	v	září,	kdy	jeden	ze	
zájemců	 zpochybnil	 dosavadní	 dohody	 kvůli	
údajným	chybám	v	pořadí	žádostí.	Jsou	e-mai-
lové	důkazy,	že	to	byl	lichý	argument.	Ale	pře-
devším	je	to	dávno	pryč.	Od	té	doby	proběhly	
dvě	schůzky	mezi	podnikateli,	městem	a	práv-
níky.	Na	té	první,	která	se	konala	5.	prosince,	
všichni	potvrdili,	že	není	mezi	nimi	spor	nebo	
přetahovaná	o	pozemky.	Jediné,	co	jim	vadilo,	
byla	 přílišná	 přísnost	 smluv	 a	 jednostranné	
zvýhodnění	 města,	 což	 se	 ladilo	 na	 jednání	
19.	12.	Bylo	to	tvrdé	vyjednávání,	žádné	hřeji-
vé	rozmítání	nad	dárečkem.
Druhým	 případem	 smyšlené	 pozemkové	

tlačenky	 je	 prodej	 pozemků	 ve	 „staré“	 prů-
myslové	 zóně.	 Žádný	 jiný	 zájemce	nebyl.	 Šlo	
o	lidi,	kteří	se	do	kampaně	na	ničí	straně	neza-
pojili,	za	co	by	měli	dostat	dáreček?
Na	zastupitelstvu	proti	tomuto	prodeji	vy-

tryskl	pramen	prázdných	frází	o	tom,	že	k	zá-
měru	 chybí	 slohové	 cvičení.	 Připomnělo	 mi	
to,	jak	se	prodávaly	pozemky	dříve,	například	
Autodromu	Most.	Tehdy	existovalo	učené	po-
jednání	 o	 tom,	 co	 tam	postaví,	 tak	 se	 jim	 to	
prodalo.	Nakonec	to	se	ziskem	prodali	jinému	
subjektu	 a	 město	 ztratilo	 možnost	 pořádně	
ovlivnit,	 co	vznikne	nad	Penny.	Obdobné	pa-

píry	 popsané	 planými	 sliby	 byly	 i	 u	 dalších	
prodejů.
Dnes	dbáme	spíše	na	to,	abychom	znemož-

nili	spekulaci,	spolupracujeme	se	špičkovými	
právníky.	 V	 nově	 zavedených	 smlouvách	 je	
zákaz	 přeprodeje	 po	 dobu	 15	 let,	 povinnost	
podat	do	12	měsíců	úplnou	žádost	o	stavební	
povolení	a	lhůta,	kdy	se	po	jeho	získání	musí	
začít	stavět.	Kvalitní	smlouva	je	víc	než	sloho-
vé	cvičení.
S	 dobrými	 pojistkami	 můžete	 dát	 šanci	

i	obyčejným	podnikatelům,	 i	 těm	začínajícím	
Dobřaňákům,	kteří	nemají	čas	smolit	vzneše-
né	projektové	záměry	a	jinou	náplň	odpadko-
vých	košů.	Dělají	 svou	práci	a	 tím	prospívají	
okolí.	Koneckonců	německý	hospodářský	zá-
zrak	 je	 postavený	 na	 silném	podílu	menších	
rodinných	firem	se	vztahem	k	okolí.	Jsem	rád,	
že	se	povedlo	pro	ně	zajistit	prostor	pro	roz-
voj.	Zatahovat	takové	lidí	do	politických	hrá-
tek	je	z	mého	pohledu	chyba.
Podkopávání	 vzájemné	 důvěry	 mezi	 těmi,	

kdo	mohou	město	posunout	k	lepšímu	životu	
všech,	 není	 záslužná	 činnost.	 Kritika	 je	 živá	
voda	proti	zkostnatění	života	a	chybám	z	pý-
chy,	potud	jí	vítám.	I	kritika	je	dílo	a	je	dobrá	
tak,	kolik	práce	si	s	ní	pisatel	dal,	jakou	sumu	
informací	 nashromáždil,	 kolik	 rozumu	 do	 ní	
vložil.
Krátký	článek	o	oceňování,	nesouhlas	s	tvr-

zením,	že	2	%	jsou	většina	a	neukojené	před-
sednické	ambice	komentujeme	způsobem	po-
psaným	v	úvodu	článku.
Za	Aktivní	Dobřany

Martin Sobotka, starosta
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Informace pro občany k platbě místního poplatku za komunální 
odpady a místního poplatku ze psa
1) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  činí 500 Kč pro rok 2019.
	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do 30.04. 2019		(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní			platbou		převodem	na	účty	Města	Dobřany:
 u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
 variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo poplatníka

2) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
 ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí  500 Kč pro rok 2019. 
	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do 30.04. 2019		(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní		platbou		převodem	na	účty	Města	Dobřany:
 u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
 variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (majitele nemovitosti)

3) Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí  200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč.
	 U	držitele	psa,	který	je	poživatel	invalidního,	starobního,	vdovského	nebo	vdoveckého	důchodu,	který	je	jediným	zdrojem	příjmu,	
	 anebo	poživatel	sirotčího	důchodu,	činí	poplatek:
	 -	ze	psa	chovaného	v	rodinném	domě	100 Kč
	 -	ze	psa	chovaného	v	ostatních	obytných	domech	200 Kč.
	 Za	druhého	a	každého	dalšího	psa	se	poplatek	zvyšuje	o	50	%.	
	 Poplatek	je	splatný	jednorázově	nejpozději	do 30.04. 2019	(složenky	se	neposílají).
	 Poplatek	je	možné	uhradit	přímo	v	pokladně	Městského	úřadu	nebo	bezhotovostní	platbou		převodem	na	účty	Města	Dobřany:
 u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
 variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka  (držitele psa)

Kontakty:	správce	poplatku	–	MěÚ	Dobřany,	přízemí	č.	dveří	103,	tel.	377	195	845,	e-mail:	benediktyova@dobrany.cz

Rozdělování finančních darů musí být spravedlivé
Poslední	 jednání	 zastupitelstva	 v	 roce	

2018	se	neslo	ve	vánočním	duchu,	atmosféra	
byla	místy	až	přátelská,	a	to	je	jistě	pozitivní.	
Ústředním	bodem	bylo	schvalování	rozpočtu	
města	pro	letošní	rok.	Rozpočet	jsem	nepod-
pořil,	 zdržel	 jsem	 se	 hlasování.	 Přestože	 na	
něm	vidím	řadu	plusů,	mám	i	několik	výhrad.
V	 první	 řadě	 mně	 vadí	 narůstající	 běžné	

výdaje	 a	 poměrně	malý	 investiční	 potenciál.	
V	době	ekonomické	prosperity	bychom	měli	
více	investovat.	Mezi	další	sporné	body	patří	
například	 sociální	 byty	na	náměstí	 T.	G.	Ma-
saryka.	Jsem	hluboce	přesvědčen,	že	náměstí	
není	vhodnou	lokalitou	pro	tento	druh	bydle-
ní	a	obávám	se,	že	jednou	budeme	řešit	pro-
blém	s	navrácením	dotací	určených	pro	tento	
projekt.
Nově	 složený	 finanční	 výbor	 se	 usilovně	

snažil	do	rozpočtu	prosadit	několik	projektů,	
kupříkladu	nákup	nové	digitální	 technologie	
pro	Káčko	a	400	 tisíc	korun	na	rekonstrukci	
nevyhovujících	 prostorů	 spolku	 Budulínek.	
Tam	si	totiž	děti	dnes	a	denně	koledují	o	zápal	
plic.	Zastupitelka	Bohumila	Nekolová	se	šla	do	
Budulínka	přesvědčit	na	vlastní	kůži	a	oprav-

du	se	nestačila	divit.	Uvnitř	byla	taková	zima,	
že	jí	šla	pára	od	úst.	Pro	rekonstrukci	hlasova-
li	na	jednání	finančního	výboru	i	oba	členové	
za	Aktivní	Dobřany,	ale	na	zastupitelstvu,	kde	
má	 toto	sdružení	většinu,	 tento	bod	bohužel	
neprošel.	 Nicméně	 starosta	 Martin	 Sobotka	
a	zastupitel	Michal	Pokorný	slíbili,	 že	situaci	
prověří	 a	 zařídí	 alespoň	 nejnutnější	 opravy.	
To	 je	samozřejmě	pozitivní	zpráva,	přesto	se	
domnívám,	že	není	dobře,	když	zastupitelstvo	
nerespektuje	 doporučení	 svého	 odborného	
poradního	orgánu.
Jako	zásadní	problém	vnímám	neprůhledné	

rozdělování	 finančních	 darů	 od	 soukromých	
subjektů.	 Budeme	 se	 snažit	 prostřednictvím	
Tomáše	 Kobsy,	 našeho	 zástupce	 ve	 finanč-
ním	 výboru,	 navrhnout	 spravedlivý	 systém	
rozdělování	dotací	dle	předem	daného	klíče.	
Tyto	 prostředky	 mají	 být	 určeny	 především	
pro	děti	a	mládež	do	21	let	s	trvalým	pobytem	
ve	městě	Dobřany	a	v	obcích	Šlovice	a	Vodní	
Újezd.	Nyní	 jsou	peníze	od	soukromých	sub-
jektů	 rozdělovány	 nesystematicky	 a	 rozhod-
ně	ne	spravedlivě.	Chceme	podpořit	všechny	
spolky	na	území	města	Dobřany	bez	rozdílu.

Z	komisí,	jejichž	zřizovatelem	je	rada	měs-
ta,	zatím	vznikly	dvě.	Komisi	kulturní	a	škol-
skou	povede	Michal	Šašek	a	naše	uskupení	Za	
ještě	lepší	Dobřany	bude	zastupovat	Kateřina	
Straková.	 V	 komisi	 pro	 grantový	 a	 dotační	
titul,	 v	 jejímž	 čele	 bude	 Pavel	 Sloup,	 máme	
zastoupení	 díky	 Ondřeji	 Oravcovi.	 Zbývají-
cí	 komise	 zatím	 nejsou	 bohužel	 jmenované,	
dvakrát	 z	 důvodu	 nepřijatelného	 kandidáta,	
u	ostatních	pro	nezájem	o	post	předsedy.
Naším	 „nepřijatelným“	kandidátem	do	ko-

mise	 stavební	 a	 investiční	 je	 Ondřej	 Oravec.	
Dostali	 jsme	 právo	 do	 této	 komise	 někoho	
nominovat,	poradili	se	a	vygenerovali	jasnou	
volbu	-	osobu,	která	rozumí	stavbám	i	inves-
ticím,	rozvoji	města	Dobřany	a	aktivně	se	na	
něm	roky	podílí.	Střet	zájmů,	o	kterém	hovoří	
starosta,	 u	 Ondřeje	 Oravce	 nevidíme.	 Komi-
se	 je	 pouze	 poradním	 orgánem	 rady	 města	
a	nemá	naprosto	žádnou	výkonnou	moc,	 její	
členové	 nesedí	 ve	 výběrových	 komisích	 pro	
jednotlivé	zakázky.
Všem	obyvatelům	Dobřan,	Šlovic	a	Vodního	

Újezdu	přeji	úspěšný	rok	2019.
Martin Straka,  zastupitel Za ještě lepší Dobřany
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Rozhovor se starostou města

(red) Pokud se podíváte do archivu Dobřanských listů, najdete v lednových vydáních dvě společné věci - na titulní straně ohňostroj a rozhovor se starostou 
města. Nejinak je tomu i v roce 2019. Titulní stránku jste už viděli a nyní se můžete začíst do rozhovoru. Všichni členové redakční rady měli možnost položit 
starostovi města Martinu Sobotkovi dvě otázky. Tuto možnost nevyužili zdaleka všichni, ale i tak si můžete přečíst odpovědi na různorodé dotazy.

I když naše město prošlo během několika 
let mnoha změnami, vždy je co zlepšovat. 
Na co konkrétně se mohou občané v novém 
roce těšit? 
Konkrétní	 seznam	 investic	 najdete	 v tomto	

vydání	 listů,	 rozhodli	 jsme	 se	 jako	 rada	 nově	
dělat	 programový	 dokument	 pro	 každý	 rok.	
Máte	 jinak	 pravdu,	 je	 hodně	 co	 zlepšovat.	 Už	
od	přípravy	současné	verze	programu	rozvoje	
města	v roce	2014	se	důraz	klade	na	vylepšení	
vzhledu	města.	 Jsme	na	 tom	 lépe	než	 většina	
českých	obcí,	ale	i	tak	to	leckde	není	žádná	slá-
va.	Základem	je	stav	komunikací,	což	je	neko-
nečný	boj	o	pozemky,	 souhlasy,	 razítka.	Navíc	
je	nutné	sladit	projekty	s vlastníky	rozvodných	
sítí,	aby	se	věci	nedělaly	polovičatě.	Díky	úsilí	
místostarostky	 Tomanové	 jsme	 vzhledu	 po-
mohli	jednoduchými	a	velmi	levnými	opatření-
mi	v oblasti	zeleně.	Letos	se	dokončí	velkorysá	
péče	o	stromy	ve	městě,	aby	se	prodloužil	jejich	
život.	 To	 je	 docela	 drahá	 akce,	 ale	 především	
proto,	že	se	na	péči	dlouhá	léta	nemyslelo.		

 
Z čeho jste měl v uplynulém roce největší 

radost?  
Největší	úleva	se	týkala	zdraví	v rodině,	ko-

nec	dobrý,	všechno	dobré.	Ale	tohle	je	pracovní	
rozhovor,	 takže	 hlavní	 radost	 byla	 z dotažení	
projektů,	 o	 kterých	 se	 mluví	 od	 roku	 2015.	
Bylo	 pár	 chvil,	 kdy	 přišlo	 hodně	 lidí	 vyjádřit	
svou	radost,	například	uvítání	koní	na	Šlovíku	
bylo	ozdobené	přítomností	a	nadšením	spous-
ty	Dobřaňáků.	Na	dobré	 cestě	 je	 taky	omeze-
ní	 kamionové	 dopravy,	 ale	 to	 je	meta,	 kterou	
musíme	ještě	hájit.	Dopravci	zbrojí	a	chtěli	by	
zákazy	tranzitu	rušit.	Ze	staďáku	přijde	radost	
se	zpožděním.	Poslední	papír	 jsme	ve	velkém	
stresu	dotáhli	v pátek	před	Vánocemi,	tam	ješ-
tě	není	prostor	pro	endorfiny.	A	bylo	by	trapné	
nepřiznat,	 že	 po	 sečtení	 druhého	 obvodu	 ve	
volbách	 se	 dostavil	 obrovský	 výtrysk	 euforie.	
Výsledek	přinesl	radost	o	 to	větší,	že	kampaň	
dala	dohromady	skvělou	partu.	Mít	kolem	sebe	
kriticky	naladěné	 lidi,	 kterým	 jde	o	 správnou	
věc,	to	je	spíš	zázrak	než	co	jiného.	

 
Dáváte si předsevzetí? Jaké máte na rok 

2019? 
Nedávám	 si	 novoroční	 předsevzetí,	 dávám	

si	úkoly	nepřetržitě.	Teď	náhodou	na	přelomu	
roků	mám	jednu	zásadní	úlohu.	Na	posledním	
shromáždění	 mikroregionu	 jsem	 apeloval	 na	
kolegy	 starosty,	 abychom	 se	 jako	 nejdůvěry-
hodnější	 článek	 veřejné	moci	 nezříkali	 odpo-
vědnosti	 za	 atmosféru	 v zemi.	 Kdo	 jiný	může	
najít	odvahu	vracet	do	veřejného	prostoru	re-

alismus,	vlídnost	a	noblesu.	To	je	teď	mé	velké	
téma,	nenechat	lidi	rozeštvat	se	kvůli	hloupos-
tem.	 Jsme	 svědky	 toho,	 že	 opačným	 směrem	
jde	 proud	 hnidopichů,	 škarohlídů	 a	 zlomysl-
níků,	kteří	obsazují	všechna	patra	politického	
systému.	Je	to	hrozná	přesila,	ale	rezignace	na	
tento	úkol	by	byla	 jen	pokračováním	mnicho-
vanství.	

 
Pane starosto, jaké dvě investiční akce 

považujete v roce 2019 za prioritní? 
Vodu	a	teplo,	jak	už	jsem	říkal,	důraz	je	kladen	

na	vzhled	města,	na	komunikace	a	podobně.	Ale	
zapomínat	se	nesmí	na	odpovědnost	za	dodáv-
ky	životně	důležitých	komodit.	Dostatek	kvalit-
ní	 vody	 a	 obnova	 tepelných	 zdrojů	mají	 velký	
význam.	V tomhle	případě	nejde	o	pouhé	vylep-
šování	kvality	života,	jde	o	zachování	podstaty.	

 
Dočkáme se v roce 2019 nové lávky přes 

řeku Radbuzu, o jejíž podobě se hlasovalo 
v Dobřanských listech již asi před dvěma lety? 
Až	budeme	mít	povolení	 stavebního	úřadu,	

bude	 téměř	 hned.	 Teď	 ho	 nemůžeme	 získat,	
protože	 se	 stavba	dotýká	pozemku	dávno	 ze-
mřelé	 osoby.	 Notáři	 se	 povedlo	 vypátrat	 dě-
dice,	 pozval	 ho	 na	 jednání,	 z toho	 se	 dotyčný	
omluvil	 ze	 zdravotních	důvodů.	Bohužel	 záhy	
potom	 zemřel.	 Takže	 dědictví	 se	 projednává	
znovu.	 Uhánění	 notáře	 bude	 prvním	 úkolem,	
který	 dostane	 nová	 právnička,	 jež	 nastupuje	
teď	v lednu.	Ptáte	se	sice	slušně,	ale	předpoklá-
dám,	že	se	těšíte	tak,	že	se	vám	z těch	kompli-
kací	vzteky	vaří	krev	jako	mně.	

Chystají se rekonstrukce Plzeňské ulice 
a Komenského. Kdy budou a v jakém rozsahu? 
Obojí	bude	společná	 investice	kraje	a	města,	

rozsah	bude	úplný.	To	znamená,	že	se	nám	po-
dařilo	domluvit,	že	budou	 investovat	 i	vlastníci	
všech	 dalších	 sítí.	 V Komenského	 v lednu	 obe-
jdeme	vlastníky	domů	pro	podpis,	pak	půjde	na	
úřad	žádost	o	stavební	povolení.	Když	bude	pla-
tit	dohoda	s krajem,	mělo	by	se	zahájit	letos.	ČEZ	
Distribuce	nás	v tomto	případě	předběhne,	tak-
že	už	se	bude	dělat	jen	zbytek	sítí,	povrchy	a	také	
moc	užitečná	nová	dešťová	kanalizace.	V Plzeň-
ské	máme	podobný	problém	 jako	s lávkou,	než	
notář	projednal	dědictví,	jeden	z dědiců	zemřel,	
ale	nemělo	by	 to	být	 fatální.	Přijde	na	 řadu	po	
dokončení	Komenského,	je	to	velká	akce,	a	i	pro	
kraj	 to	bude	velké	sousto.	Tady	nás	pro	změnu	
předběhnou	plynaři.	Město	se	ujalo	role	koordi-
nátora	všech	projekčních	prací,	takže	vychytává-
me	řadu	rozporů	mezi	jednotlivými	sítěmi.	

 
Od konce září platí zákaz průjezdu kami-

onů městem Dobřany. Jaké máte na tento 
zákaz ohlasy? 
	Od	lidí	dobré,	od	dopravců	špatné.	Bude	to	

boj,	o	tom	už	jsem	psal	výše.	
 
V zastupitelstvu má vaše politické usku-

pení pohodlnou většinu… Je tak vedení 
města vůbec výzvou? 
O	 to	 větší	 výzvou,	 nesmí	 se	 zpychnout,	 to	

je	moje	osobní	fobie.	Jedinou	beletrii,	co	mám	
v knihovničce	 v kanceláři,	 je	 Mňačkova	 „Jak	
chutná	 moc“,	 to	 je	 moc	 poučné	 čtení.	 Jak	 už	
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jsem	psal	výše,	velké	štěstí	našeho	uskupení	je,	
že	nejsme	banda	kývalů,	nejvíce	použitelných	
kritických	 impulsů	 přichází	 zevnitř	 uskupe-
ní,	v tom	je	to	stejné,	 jako	to	bylo	2014-2018.	
A	 ono	 je	 vůbec	divné	mluvit	 o	 pohodlí	 v sou-
vislosti	s tím,	že	přebíráte	plnou	odpovědnost.	
Nemáte	nikoho,	na	koho	byste	mohli	 „svádět“	
neúspěchy	 a	 podobně.	 Navíc	 jsme	 v Čechách,	
kde	 se	 úspěch	 neodpouští,	 a	 posuďte	 sami,	
jestli	všichni	skousli	porážku	jako	dospělí	lidé.	
Rád	bych	měl	opozici,	která	si	pěstuje	vhled	do	
věcí,	přináší	 impulzy	a	nápady,	 jde	 jí	 o	město	
a	o	lidi.	Naopak	opozice,	která	se	zmůže	jen	na	
dětinské	škádlení,	by	mi	užitečná	nepřišla.	

 
Poslední dvě velké investice do sportovních 

areálů těší hokejbalisty a fotbalisty z Dobřan 
a okolí, ale - i vzhledem k jejich ceně – jsou 
z mého pohledu poměrně jednoúčelové. Plá-
nujete na příště „víceúčelovější“ projekty?  
Formulace	otázky	 je	dosti	zjednodušená.	Za	

prvé	 byla	 rekonstrukce	 sportovišť	 v majetku	
města	a	obou	stadionů	top	prioritou	programu	
rozvoje	města.	Fotbalový	stadion	sám	o	sobě	je	

skutečně	 jen	pro	 jeden	druh	 sportu,	 ale	 spor-
tování	 dětí	 je	 důležité	 celospolečensky.	 Kvůli	
němu	 se	 rekonstruovalo	 především,	 byli	 jsme	
v situaci,	kdy	místní	klub	nemohl	z kapacitních	
důvodů	přijímat	všechny	zájemce.	Ovšem	sou-
částí	 investice	 za	 oněch	 více	 než	 30	 milionů	
nebylo	 jen	 sportoviště.	 Čtvrtinu	 částky	 dělaly	
komunikace,	parkoviště,	oplocení	a	vůbec	to,	co	
kultivovalo	daný	kout	města.	Mohli	jsme	posta-
vit	jen	šatny,	ale	chtěli	jsme	to	dělat	komplexně.	
Za	72	%	průměrných	cen	se	 to	vyplatilo.	Stej-
ná	investice	by	dnes	stála	nejméně	48	milionů.	
Jsem	hrdý,	že	jsme	platili	podstatně	méně.	Co	se	
týče	stadionu	pod	nádražím,	je	pravda,	že	obsa-
huje	 i	kvalitní	kryté	venkovní	hřiště	pro	suve-
rénně	 nejúspěšnější	 dobřanský	 sport.	 Větší	
polovinu	ceny	ale	představuje	atletický	stadion,	
který	našemu	městu	chyběl.	Bude	na	něm	mít	
možnost	sportovat	každý,	kdo	chce	žít	zdravě.	
Hlavním	uživatelem	bude	základní	škola	a	snad	
vznikne	 i	 atletický	 oddíl.	 Dětské	 hřiště	 zamě-
řené	 na	 rozvoj	 sportovních	 schopností	 těch	
nejmenších	určitě	 taky	najde	 své	návštěvníky.	
Dotaci	 20	milionů	bychom	už	pravděpodobně	

nyní	 nezískali,	 tady	 se	 sluší	 připomenout	 zá-
sluhu	 dlouholeté	místostarostky	 Terelmešové.	
A	v jiném	článku	píšu	i	o	tom,	že	už	se	za	71	%	
nedá	soutěžit.	Na	téhle	akci	se	dobrým	načaso-
váním	dotace	a	soutěže	uspořilo	ještě	více	než	
u	fotbaláku.	Zaplatili	jsme	41	milionů	ze	svého,	
kdybychom	 stavěli	 dnes	 bez	 dotace,	 byli	 by-
chom	rádi,	kdybychom	dosáhli	ceny	lehce	nad	
100	milionů.	Splnili	jsme	zadání	programu	roz-
voje	města	s úsporou	celkem	80	milionů	Kč.	Za	
to	se	fakt	stydět	nemusíme.	Snažíme	se	u	všech	
investic	 projít	 soutěskou	mezi	 tím,	 že	 projekt	
bude	příliš	 jednostranný	na	 jedné	 straně	 a	 že	
bude	tak	víceúčelový,	že	nebude	dobrý	ani	pro	
jednu	činnost.	

 
Na	 závěr	 bych	 rád	 i	 bez	 otázky	 dodal	 dvě	

věci.	 Za	 prvé	 mě	 překvapilo,	 jak	 často	 se	 re-
dakční	 rada	 zajímá	 o	 témata,	 o	 kterých	 jsem	
psal	 články	 dříve,	 než	 jsem	 obdržel	 otázky	
k rozhovoru.	Za	druhé	bych	rád	všem	lidem	ze	
všech	částí	Dobřan	popřál	do	roku	2019	pevné	
zdraví,	funkční	vztahy	s blízkými	a	povzbuzení	
z drobných	i	velkých	úspěchů.			

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

Díl 9.

Konec	 roku	1952	mne	 zastihl	 v	dosti	 kom-
plikované	 situaci.	 Nevím,	 jestli	 si	 ještě	 někdo	
pamatuje	 situaci	 s	 umístěnkami	 pro	 absol-
venty	vysokých	škol.	V	 té	době	se	 totiž	plnou	
parou	zavádělo	centrální	plánované	hospodář-
ství,	 probíhala	 výstavba	 těžkého	 průmyslu	 za	
ohromných	potíží	a	konfliktních	situací,	 těžký	
průmysl	měl	přednost	před	ostatními	průmys-
lovými	odvětvími.	K	tomu	ještě	malou	poznám-
ku	-	věčně	byl	něčeho	nedostatek,	například	to-
aletního	papíru.	Jednu	dobu	byl	třeba	problém	
koupit	zápalky	a	já	jsem	je	jednou	přivezl	své-
mu	tchánovi,	bývalému	důstojníkovi	české	ar-
mády,	který	se	musel	po	degradaci	vystěhovat	
z	vojenského	bytu	v	Klatovech	do	Jindřichovic	
na	Sušicku.
V	 ústním	 podání	 se	 Československo	 mělo	

stát	jakousi	„kovárnou“	pro	celé	RVHP.	V	kniž-
ním	 ztvárnění	 je	 reálná	 situace	 na	 Ostravsku	
vykreslena	 v	 novele	 „Páteř“	 autora	 Bublíka,	
a	není	to	zrovna	radostné	čtení,	vyjadřuje	ne-
představitelný	chaos	bez	jakékoli	koncepce.
Systém	 centrálně	 řízeného	 a	 plánovaného	

hospodářství	 pracoval	 trvale	 v	 nedostatko-
vém	režimu,	kdy	poptávka	převyšovala,	někdy	
značně,	nabídku.	A	protože	stále	byly	„fronty“	
na	 různé	zboží,	postupně	se	vytvořily	okruhy	

tzv.	 „šedé“	 ekonomiky	 s	 nedostatkovými	 vý-
robky,	u	nichž	se	v	určitých	případech	neplatilo	
penězi,	ale	jiným	nedostatkovým	zbožím,	třeba	
službou	 apod.	 Že	 bychom	 se	 už	 octli	 ve	 vyšší	
fázi	ekonomiky	budoucnosti?	Naše	produktivi-
ta	práce	hluboce	zaostávala	za	vyspělými	státy	
západní	 Evropy	 a	 USA.	 Nejzřetelnější	 projev	
zaostávání	 se	v	posledních	desetiletích	proje-
voval	u	výpočetní	techniky.
Zbigniew	Brzezinski	ve	svém	pojednání	„Bez	

kontroly.	 Chaos	 v	 předvečer	 21.	 stol.“	 v	 čes-
kém	překladu	z	r.	1993	uvádí:	„	…	kapitalismus	
vlastně	porazil	komunismus	tím,	že	mu	přebral	
jeho	monopolní	morální	 oprávnění	 a	 v	mate-
riální	rovině	ukázal	 lepší	výsledky.“	Plánování	
nebylo	 vlastní	pouze	 centrálně	 řízenému	sys-
tému	hospodářství.	Japonsko	po	druhé	světové	
válce	 zřídilo	Úřad	pro	ekonomické	plánování.	
Výsledkem	strategického	plánování	vědy	a	vý-
zkumu	byla	skutečnost,	že	v	r.	1991	měli	Japon-
ci	více	patentů	než	USA.
Ale	abych	se	vrátil	zpět	k	umístěnkám	-	byl	

na	nich	vyznačen	podnik,	kam	musí	absolvent	
nastoupit	a	pracovat	tam	tři	roky.	Přidělování	
umístěnek	 jednotlivým	absolventům	si	na	 zá-
kladě	 dřívějších	 špatných	 zkušenosti	 vyřeši-
lo	 ministerstvo	 velice	 jednoduše.	 Do	 studijní	

skupiny	přišlo	 jen	 tolik	umístěnek,	 kolik	bylo	
absolventů,	 a	 ty	 se	 prostě	musely	 ve	 skupině	
rozebrat.	Na	osobní	potřeby,	 přání	 a	předsta-
vy	absolventů	se	přitom	nehledělo.	Umístěnka	
sice	 apelovala	 na	 ideologickou	 odpovědnost	
absolventů,	ale	touto	odpovědností	se	nejméně	
cítili	vázáni	členové	KSČ.	Ti	mí	spolužáci,	kte-
ří	měli	nějakou	vyšší	 stranickou	 funkci	už	při	
studiu,	byli	často	umisťováni	podle	potřeb	stra-
nické	nomenklatury	a	umístěnku	dostali	přímo	
na	jméno.	Stručně	řečeno,	všichni	 jsme	si	byli	
rovni,	ale	někteří	byli	přeci	jenom	ti	rovnější.
Pracovní	místa	byla	tedy	pro	absolventy	za-

jištěna.	 Vzhledem	 k	mé	 zdravotní	 situaci,	 kdy	
jsem	 předtím	 pobyl	 čtyři	 měsíce	 v	 plicním	
tuberkulózním	 sanatoriu	 (ještě	 se	 k	 tomu	do-
stanu),	 se	 můj	 zájem	 soustředil	 pouze	 na	 to,	
podaří-li	se	mi	získat	umístěnku	do	plzeňského	
podniku.	 Umístěnka	 tam	 byla,	 dokonce	 s	 no-
vým	názvem	podniku,	Závody	V.	I.	Lenina,	n.	p.,	
a	protože	předchozí	exkurze	nevzbudila	u	mých	
spolužáků	 o	 tento	 podnik	 vůbec	 žádný	 zájem,	
získal	jsem	umístěnku	do	Plzně	bez	problémů.	
Byl	 jsem	rád,	že	se	budu	moci	stravovat	doma	
u	rodičů,	byly	ještě	potravinové	lístky,	i	když	pro	
tuberkulózní	pacienty	byly	jiné	dávky	potravin.

(Pokračování příště.)

(Pan Zymák na přání čtenářů souhlasil s pokračováním svých vzpomínek a přidal 6 kapitol o svých studiích zkomplikovaných léčbou tuberkulózy. Zároveň 
komentuje i politický vývoj v letech 1949–1953 v naší republice a v sousedních státech. V předchozím díle vzpomínal pan Zymák na společné rozhodnutí jeho 
a manželky Lídy nežádat o novomanželskou půjčku, čímž se šťastně vyhnuli jejímu znehodnocení v důsledku měnové reformy v roce 1953.)
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(red) V průběhu posledního měsíce v roce 2018 se odehrála řada vánočních a adventních koncertů, o nichž jsme vás prostřednictvím Dobřanských listů 
a dalších komunikačních médií informovali. Lednové téma měsíce je věnováno čtyřem z nich, těm, které mají společné pojítko – výtěžek ze vstupného 
byl věnován nadačnímu fondu Přátelé dobřanských varhan. Tento fond má za cíl nashromáždit nemalou částku na Bachovské varhany, které budou 
v budoucnu, jako jediné svého druhu v Čechách, osazeny právě v kostele sv. Mikuláše.

1)		V	neděli	9.	12.	2018	proběhl	11.	benefiční	
koncert	na	podporu	stavby	nových	varhan	
v	 kostele	 sv.	 Mikuláše	 v	 Dobřanech.	 Bylo	
vybráno	3	890	Kč.

2)		V	pořadí	již	12.	benefiční	koncert	neboli	3.	ad-
ventní	podvečer	s	Novou	Českou	písní	opět	
přivedl	do	dobřanského	chrámu	sv.	Mikuláše	
mnoho	přátel	dobřanských	varhan	a	hudby	
vůbec.	 Smíšený	pěvecký	 sbor	pod	vedením	
Jaroslava	 Pletichy	 jistě	 všem	návštěvníkům	
koncertu	 navodil	 krásnou	 vánoční	 atmo-
sféru,	která	při	poslechu	písní	doslova	pro-
stupovala	celý	kostel.	Velmi	děkujeme	všem	
účinkujícím.	Vybralo	se	2	698	Kč.

3)		Vánoční	 koncert	 ZUŠ	 J.	 S.	 Bacha	 potěšil	
v	 dobřanském	 chrámu	 sv.	 Mikuláše	 ne-
jen	 rodiče	 a	 přátele	 dětí,	 jež	 vystoupily,	
ale	 i	 mnoho	 přátel	 dobřanských	 varhan	
a	hudby	vůbec.	Vybralo	se	7	227	Kč.

4)		Rybova	vánoční	mše	zazněla	v	Dobřanech	po	
více	než	30	letech,	a	to	v	podání	60	zpěváků.	
Kostel	sv.	Mikuláše	se	tentokrát	zaplnil	nato-
lik,	že	se	nedalo	pohnout	z	místa,	na	kterém	
jste	se	uvelebili.		Kdo	přišel,	určitě	nelitoval,	
protože	to	bylo	opravdu	krásné!	A	příjemně	
nás	to	všechny	vánočně	naladilo.	Díky!	Bylo	
vybráno	17	127	Kč	+	5	euro	+	5	ukrajinských	
hřiven	a	andělíček	s	lucerničkou.

Foto: Pavel Adámek, www.koinonia.cz

Děkujeme všem, kteří přispěli na stavbu 
nových dobřanských varhan.

1. 2.

3.

4. č. ú. : 279515107/0300
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělení pro 
dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

PROCHÁZKOVÁ Zdenka: 
Na jevišti mezi Prahou a Vídní
Potkal	ji	osud	mnoha	českých	umělců.	V	cizině	
je	známější	a	více	oceňovaná	než	doma…

REILLY Matthew: 
Turnaj
Poslání	princezny	Alžběty	Tudorovny.
Obávaný	 sultán	 Sulejman	 Nádherný	 pozve	
evropské	 vládce	 na	 šachový	 turnaj.	 Do	Kon-
stantinopole	 se	 vydá	 i	 třináctiletá	 princezna	
Alžběta	 Tudorovna.	 Exotická	 nádhera	 ji	 osl-
ní.	Rub	této	krásy	je	však	děsivý.	Zvrácenosti,	
barbarské	 vraždy	 a	 diplomatické	 čachry	 bu-
doucí	královnu	nesmazatelně	poznamenají.

FORMANOVÁ Gayle: 
Znovu já
Někdy	je	nutné	podstoupit	náročnou	operaci	
srdce,	aby	si	člověk	uvědomil,	že	ho	ještě	vů-
bec	má.	Román	o	 strachu	 z	 prohry	 a	 každo-
denním	tlaku.	Opravdu	je	nutné	dělat	pokaždé	
to,	co	se	od	vás	očekává?

LAWLER Liz: 
Zatímco jsi spala
Alex	se	probudí	připoutaná	k	operačnímu	sto-
lu.	Muž,	který	se	nad	ní	sklání,	není	lékař.	Když	
znovu	procitne,	nemá	žádné	stopy	po	zranění	
a	nikdo	jejímu	hrůznému	zážitku	nevěří…	Do-
kud	se	nesetká	s	další	obětí.

KNIHY PRO DĚTI

BARTÍKOVÁ Petra:
Jak zvířata spí
Na	stromě,	hlavou	dolů,	za	letu	s	jedním	okem	
otevřeným,	 pod	 vodou.	 Způsob	 zvířecího	
spánku	se	od	toho	lidského	velmi	liší.	Poznej	
největší	zvířecí	spáče.

BROŽOVÁ Pavla: 
Hrátky s češtinou a literaturou
Pro	I.	stupeň	ZŠ.
Spousta	 zábavy	 a	 zajímavých	 informací.	 Nic	
však	 není	 jen	 tak!	 Abyste	 zjistili	 zajímavé	 in-
formace,	musíte	nejdříve	 vyřešit	 různé	úkoly,	
vyluštit	 křížovky	 či	 hádanky	 a	 občas	 si	 také	
vzpomenout,	 jak	se	co	píše.	Určitě	ale	budete	
putovat	skutečnými	i	neskutečnými	světy.

Strašidelné a upírské historky
Chcete	znát	víc	a	přečíst	si	záhadné	a	děsivé	
příběhy?	Chcete	se	bát?	Tajemný	život	upírů,	
převtělování	 se	 do	 zvířat,	 historky	 o	 nemrt-
vých.	Vyprav	se	za	tajemnem	a	přízraky.

CHEE Traci: 
Čtenářka
Moře	inkoustu	a	zlata.
Představte	 si	 svět,	 kde	 je	 čtení	 chápáno	 jako	
výsada	a	je	povoleno	jen	hrstce	vyvolených…
Sefia	se	ukrývá	v	divočině	s	tetou	Nin	od	doby,	
kdy	 byl	 zavražděn	 její	 otec.	 Když	 však	 tetu	
unesou,	 začne	si	klást	otázky.	Kdo	Nin	unesl,	
a	proč?	Souvisí	její	zmizení	s	otcovou	vraždou	
a	s	hranatým	předmětem,	který	teta	schováva-
la?	Tajemná	Kniha,	 kterou	ale	nedokáže	pře-
číst,	 a	 záhadný	němý	chlapec,	 jehož	zachrání	
před	krutým	zacházením,	se	stanou	její	nadějí.

PÁSMO POHÁDEK
pro nejmenší

20. ledna 2019 v 15:00 hodin
Kino Kácko, Dobrany

Krtek a myška • Dorotka a ježibaba • Doktorská pohádka 
Jak Žofka zachránila pana Levharta • Cvrček a basa 

Mach a Šebestová – Člověk neandrtálský
O Mikešovi – Mikeš straší • Brundibáři – Konzerva 

Pojďte pane, budeme si hrát – Jak jeli k vodě

ˇ ˇ

50 Kc
70 min

ˇ
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VÝSTAVA ILUSTRACÍ AUTORKY LUCIE JENČÍKOVÉ

8. 1. — 8. 2. 2019 VERNISÁŽ 8. 1. v 17:00

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOBŘANY  
NÁMĚSTÍ T.G.M. 5
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Mikulášský jarmark ve znamení dobrých skutků

Již	mnoho	let	 je	tradicí,	že	výtěžek	z	Mikulášského	jarmarku	v	Dobřanech	putuje	na	podpo-
ru	dětského	hospice	v	Malejovicích,	konkrétně	Nadačnímu	fondu	Klíček.	Stejně	tak	 tomu	bylo	
i	v	roce	2018.	Nemalé	finanční	prostředky	odevzdali	zástupci	škol,	organizací,	prodejců	a	letos	
také	tří	„školních	firem“,	které	vznikly	ve	čtvrtých	ročnících	v	rámci	projektu	České	spořitelny	
Abeceda	peněz.	Ředitelé	těchto	firem	rozhodli	o	uvolnění	finančních	prostředků	na	dobročinné	
účely	a	tím	zvýšili	o	6	000	Kč	celkovou	sumu	na	konečných	50 650 Kč.	Tato	rekordní	suma	bude	
v	průběhu	ledna	odeslána	na	účet	nadačního	fondu.	
Mojí	milou	povinností	 je	poděkovat	všem,	kteří	 se	na	 jarmarku	 jakkoliv	podíleli,	 a	 to	nejen	

výrobou	a	prodejem	předmětů	s	vánoční	tématikou,	ale	také	těm,	kteří	účinkovali	v	programu	na	
jevišti.	Jmenovitě	děkuji	dětem	a	učitelkám	z	Chobotniček	a	Pirátů	z	Mateřské	školy	Dobřany	–	
Stromořadí	za	jejich	taneční	a	pohybové	vystoupení,	páťákům	ze	Základní	školy	Dobřany	za	ode-
hrání	dvou	představení	o	narození	Ježíška,	keltské	kapele	Dé	Domhnaigh	a	souboru	Vozembach	
ze	ZUŠ	Dobřany,	pěveckému	sboru	Beránci	z	plzeňské	Masarykovy	základní	školy	a	Hvězdičkám	
z	dobřanské	ZŠ.	Tito	všichni	jmenovaní	se	postarali	o	celoodpolední	program	a	i	přes	vítr,	zimu	
a	déšť	svá	vystoupení	nijak	neošidili.	
Moc	děkuji	všem!

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Úspěchy výtvarné 
dílničky
Děti	z	Výtvarné	dílničky	při	MKS	ve	spolu-

práci	 se	ZŠ	Dobřany,	 z	Dětského	klubu	a	 tří-
dy	3.	B	ze	ZŠ	Dobřany	se	zúčastnily	výtvarné	
soutěže,	 kterou	 pořádala	 MAS	 Radbuza	 na	
téma	„Místo,	kde	žiji“.	Hlavní	ceny	vyhráli	Jan	
Duban,	Eliška	Bártová,	Evelína	Spurná	a	David	
Šmůla,	oni	a	další	děti	-	Eliška	Škodová,	Tereza	
Hodanová,	Marie	Habichová,	Karolína	Holeč-
ková,	 Monika	 Mašková,	 Viktorie	 Václavová,	
Natálie	Kliková,	Barbora	Šmůlová,	Hana	Vra-
štilová	a	Kristýna	Kaslová	-	mají	svůj	obrázek	
uveřejněný	ve	stolním	kalendáři	MAS	Radbu-
za	na	rok	2019.	Všem	dětem	moc	gratuluji.	

Gabriela Klinkovská, lektorka

Tříkrálová 
sbírka

5. ledna 2019
Dobřany

Vodní Újezd
Musíme reagovat na článek, který vyšel v prosincovém vydání DL. Jsme rádi, že předsedu „Vodňáku“ 

dělá pan Jan Hojda a že i nadále zůstává ve výboru paní Jiřina Řezáčová. Bylo to velké přání většiny 
obyvatel (škoda jen, že si nemůžeme volit předsedu a členy sami - byl by to důkaz, že lidé by volili tyto 
dva členy). Oběma členům, paní Tomanové a panu Sobotkovi, patří velký dík za to, jak se starají o naši 
vesničku. Maminky by určitě poděkovaly za dětské hřiště, o které usilovaly několik let. My ostatní dě-
kujeme za to, že Vám není „Vodňák“ lhostejný. 

Pavlína K. za část obyvatel Vodního Újezdu
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Dětský klub pokračuje ...
Ke	konci	srpna	byl	ukončen	úspěšný	dvouletý	projekt	Dětský	klub	ZŠ	Dobřany	v	rámci	Operačního	programu	Zaměstnanost	a	od	září	na	něj	navá-

zal	další,	nyní	tříletý	projekt	Pokračování	dětského	klubu	ZŠ	Dobřany	za	obdobných	podmínek	jako	první	projekt.
Je	na	místě,	abych	poděkoval	všem	kolegyním,	které	se	na	rozběhu	a	realizaci	této	nové	školní	aktivity	podílely.	Zvláště	děkuji	Lence	Machové,	

koordinátorce	a	vychovatelce	klubu,	za	její	vysoké	nasazení	a	nepřeberné	množství	nápadů,	jež	spolu	se	svými	kolegyněmi,	zejména	s	Lenkou	Do-
skočilovou	a	několika	externími	spolupracovníky	dováděla	do	úspěšného	konce.	Přeji	jí	na	současné	rodičovské	dovolené	radost	z	třetího	potomka	
a	těšíme	se	na	její	návrat.	Děkuji	také	všem	rodičům	klubových	dětí,	že	této	aktivitě	dali	důvěru	a	dobře	s	kolegyněmi	v	klubu	spolupracují.	Zároveň	
doufám,	že	jsou	s	provozem	klubu	spokojeni,	konečně	jeho	stále	naplněná	kapacita	tomu	nasvědčuje.	Škole	rozběh	klubu	pomohl	–	s	podporou	
evropských	a	státních	peněz	–	navázat	na	provoz	školní	družiny	a	nabídnout	větší	počet	míst	pro	zajištění	odpoledních	volnočasových	činností	dětí,	
tj.	v	době,	kdy	jsou	jejich	rodiče	ještě	v	zaměstnání.	Což	byl	prvotní	cíl	tohoto	programu	dle	jeho	vyhlašovatelů.
Vedení	klubu	po	Lence	Machové	převzala	od	září	Gábina	Klinkovská	a	jsme	rádi,	že	ve	stejné	kvalitě	a	se	stejným	zápalem.	Klub	víceméně	neza-

znamenal	žádné	změny	v	chodu,	zjednodušila	se	administrativa	a	jsou	k	dispozici	nové	prostředky	na	vybavení	klubu,	realizaci	animací	i	zajištění	
příměstských	táborů.	O	tom	ale	více	v	textu	níže.
Chci	také	velmi	poděkovat	paní	Ing.	Miloslavě	Janovské	z	Regionální	rozvojové	agentury	Plzeňského	kraje,	která	nám	obětavě	administruje	oba	

projekty.
Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Co Dětský klub nabízí?
Do	klubu	je	přihlášeno	45	dětí	ze	3.	-	5.	tříd.	

O	tyto	děti	se	v	současné	době	stará	5	vycho-
vatelek:	 Bc.	 Gabriela	 Klinkovská,	 Lenka	 Do-
skočilová,	Hana	Jandová,	DiS.,	Olga	Přibylová	
a	Tereza	Vojvodíková	v	různých	délkách	pra-
covního	úvazku.	K	dispozici	je	ještě	dvouden-
ní	úvazek	(16	hod.	týdně)	–	pokud	by	někdo	
z	čtenářů	Dobřanských	listů	měl	o	toto	místo	
zájem,	nechť	se	ozve	řediteli	školy.
Dětský	klub	 je	 v	provozu	od	ukončení	 vy-

učování	 až	 do	 18.00	 hod.	 každý	 všední	 den.	
Při	 dostatečném	počtu	dětí	 funguje	 i	 o	 škol-

ních	 prázdninách	 v	 podobě	 příměstských	
táborů	 s	 různým	 programem.	 Děti	 mají	 po	
celou	dobu	pobytu	v	klubu	k	dispozici	pitný	
režim	a	pestré	 svačinky	a	využívají	prostory	
1.	 stupně	ZŠ,	 jídelny,	2.	 stupně	ZŠ,	 sportovní	
haly	a	venkovních	hřišť	v	Dobřanech.
Pro	 děti	 je	 připraven	 program	 v	 podobě	

animačních	programů	v	průběhu	celého	týd-
ne,	v	nabídce	je	tancování,	povídání	s	Danem	
(v	 angličtině),	 výtvarka,	 muzicírování,	 spor-
tovky,	 povídání	 s	 Lenkou	 (ve	 francouzštině)	
a	zábavná	věda,	některé	 tyto	animace	vedou	

externí	 animátoři.	 Dále	 pak	 děti	 navštěvu-
jí	 pravidelně	 knihovnu	 a	 Heaty	 v	 organizaci	
Restart.	 Mimo	 tyto	 řízené	 aktivity	 mají	 děti	
k	dispozici	velké	množství	stolních	her,	různý	
materiál	k	tvůrčím	činnostem,	knihy,	časopisy	
apod.
Z	 posledních	mimořádných	 aktivit	 se	 děti	

zúčastnily	přípravy	na	Vánoce,	pekly	a	zdobi-
ly	perníky,	zdobily	stromeček	a	celou	jídelnu	
a	 vyráběly	dárky.	Tento	kalendářní	 rok	 jsme	
ukončili	vánoční	besídkou	s	programem.
Bc. Gabriela Klinkovská, vedoucí vychovatelka

Z tvořivé vánoční besídky pro děti i rodiče ve školní jídelně
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Chvála různosti pro mladší žáky
5.	prosince	bylo	na	1.	stupni	naší	školy	velmi	

živo.	 Prvňáčci	 a	 druháčci	měli	 svůj	Andělský	
den,	 v	 jehož	 rámci	 zhlédli	 filmovou	pohádku	
Čertí	brko,	zatímco	pro	starší	děti	byl	připra-
ven	již	druhý	ročník	tzv.	Chvály	různosti,	kte-
rou	přišel	zahájit	pan	starosta	Martin	Sobotka.	
Děti	 si	 předem	vybíraly	dvě	 z	nabídky	 se-

dmnácti	 aktivit.	 Zaměření	 bylo	 uměleckého,	
sportovního	a	vzdělávacího	charakteru,	každý	
si	mohl	vybrat	podle	svého	zájmu.	Pro	ilustra-
ci	uvádím	přehled	aktivit	a	jejich	lektorů:	stol-
ní	tenis	–	p.	Reitšpies,	deskové	hry	–	p.	Soukup	
a	 p.	 Plecer,	 čtenářská	 dílna	 se	 soutěžemi	 –	
pí	Sloupová,	zdobení	perníků	–	pí	Černá,	práce	
se	dřevem	–	pí	Šparglová	a	p.	Kodydek,	bubno-
vání	–	pí	Němcová,	keramika	–	pí	Šindelářová,	
scénický	tanec	–	pí	Stupková,	hudební	dopro-
vod	pí	 Chodlová,	 aktivita	 Jak	 to	 chodí	 v	 lese	
–	p.	Krákora,	látkové	obaly	na	knihy	–	pí	Jež-
ková,	mikroskopování	 –	 pí	 Boudová,	 pokusy	
ve	 fyzice	–	pí	Kovářová,	náramky	z	parašňůr	
–	 pí	 Duchková,	 plstění	 jehlou	 –	 pí	 Peksová,	
bylinky,	bylinný	med	a	 limonáda	–	pí	Okrou-
hlá,	kuželky	–	p.	Fišer	a	sportovní	všehochuť	
–	 pí	 Tomanová.	 Všem	 lektorům	 bych	 ráda	

jménem	 dětí	 a	 celého	 pedagogického	 sboru	
poděkovala	za	jejich	čas,	trpělivost	a	obětavé	
nasazení.	A	tady	jsou	názory	těch,	kterým	byla	
Chvála	určena:	 „Byla	 jsem	na	Chvále	různos-
ti,	 vyrobila	 jsem	si	 šťávu	 z	bylinek	a	udělala	
bylinný	med.	Na	náramcích	 z	parašňůr	 jsem	
si	vyrobila	krásný	náramek	a	ještě	jsem	stihla	
přívěsek	na	čip,	Chvála	různosti	se	mi	móóóc	
líbila.“	(Adéla,	3.	B)	„Chvála	různosti	je	proto,	
aby	byli	žáci	samostatní	a	šikovní.“	(Kateřina,	
3.	B)	 „Chvála	 různosti	 je	 volný	den	ve	 škole,	
vybereme	si	dvě	stanoviště.	Já	jsem	si	vybral	
mikroskopování	 a	 bubnování.	 Na	 příští	 rok	
bych	 se	 chtěl	 přihlásit	 na	 zdobení	 perníčků	
a	výrobu	ptačího	krmítka.“	(Ondra,	3.	B)	„Celý	
den	byl	úžasný,	protože	 jsem	byla	na	scénic-
kém	 tanci	 a	 na	 keramice.	 Na	 keramice	 jsme	
dělali	 rybičky	a	scénický	 tanec	byl	o	 tom,	že	
jsme	pracovali	 s	 listem	papíru.“	 (Barča,	4.	C)	
„Na	2.	 stupni	 jsme	pracovali	 s	mikroskopem	
a	 zkoumali	 různé	 živočichy	 a	 rostliny,	 např.	
motýlí	 křídlo	 nebo	 lupínek	 z	 mechu.	 Paní	
učitelka	nám	dala	hádanku,	co	je	pod	mikro-
skopem.	Bylo	to	zrníčko	máku.“	(Andrea,	4.	C)	
„Chvála	různosti	se	mi	líbila.	Vyzkoušela	jsem	

si	spoustu	skvělých	věcí.	A	díky	tomu	už	umím	
používat	pilku.“	(Kristýna,	5.	C)	„Já	jsem	byla	
na	plstění	jehlou	a	na	zdobení	perníčků.	Nej-
více	se	mi	líbilo	plstění	jehlou.	Udělala	jsem	si	
ohnivou	královnu.“	(Adéla,	4.	C)	„Chvála	růz-
nosti	byla	 super.	Líbily	 se	mi	kuželky.	Bavilo	
mě	to!“	(Patrik,	5.	C)	„Chvála	různosti	byla	su-
per…Moc	jsem	si	to	užila.“	(Lucie,	5.	C)	„Chvála	
různosti	se	mi	líbila,	poprvé	jsem	šil	na	šicím	
stroji.	Mám	teď	dobrý	dárek	pro	mámu.	Des-
kové	 hry	 byly	 také	 zábavné,	 Chvála	 různosti	
byla	 skvělá.“	 (Martin,	 5.	 C)	 „Já	 jsem	 byla	 na	
čtenářské	 dílně	 a	 na	 plstění	 jehlou.	Moc	mě	
to	bavilo	a	domů	jsem	si	přinesla	krásné	přá-
níčko,	plstěnou	panenku	a	krásné	zážitky.	Moc	
chci	poděkovat	všem	lidem,	kteří	pro	nás	ten-
to	projekt	připravili,	a	děkuju	všem,	kteří	nám	
umožnili	se	ho	zúčastnit.“	(Eli,	3.	B)	„Líbilo	se	
mi,	že	jsme	vyráběli	krmítka	ze	dřeva	a	hvěz-
dy	na	čtenářské	dílně.	Všichni	učitelé	byli	milí,	
bylo	nás	tam	akorát.	Moc	se	mi	to	líbilo	a	tě-
ším	se	na	další	Chválu	různosti.“	(Vojta,	4.	C)
Co	zbývá	dodat?	Těšme	se	na	5.	prosinec	2019.

Mgr. Ivana Nazarovová,  
zástupkyně ředitele pro 1. st. ZŠ

Dílna sv. Josefa Scénický tanec Keramika

O bylinkách Jak to chodí v lese Plstění s jehlou
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„S Macarátem kolem světa“
V letošním roce oslavil dětský orchestr při ZUŠ J. S. Bacha pětileté výročí od svého založení. 
30. 11. 2018 orchestr uskutečnil svůj slavnostní koncert před vyprodaným sálem místního 
Káčka.

Dětský	orchestr	Macarát	byl	založen	v	září	roku	2013	a	jeho	současnými	vedoucími	jsou	Petr	
Vacek	a	David	Kovář.	Ve	svých	začátcích	mělo	uskupení	asi	13	členů	a	za	dobu	jeho	působení	se	
počet	rozrostl	až	na	40	muzikantů.	Program	„S	Macarátem	kolem	světa“	zazněl	už	v	červnu	2018	
ve	slovinských	 termálních	 lázních	Terme	Čatež,	kde	si	posluchači	poslechli	 skladby	z	různých	
koutů	světa,	převážně	filmové	a	populární	hudby.	Na	600	diváků	odměnilo	výkony	všech	hráčů	
ovacemi	ve	stoje	a	neméně	energický	byl	aplaus	právě	na	výročním	koncertu.	Během	večera	se	
představili	 i	sólisté	-	Filip	Brada	(zpěv),	Eva	Šimková	a	Ema	Ircingová	(saxofony),	David	Brant	
(akordeon)	a	pan	učitel	David	Kovář	(klarinet).	Celý	program,	propojený	průvodním	slovem	sa-
motnými	členy	souboru	-	Eriky	Hessové	a	Tomáše	Finka,	byl	zpestřen	zapojením	diváků	do	jedné	
z	písní	a	v	neposlední	řadě	také	promítáním	videa	a	prezentací	fotografií	z	historie.	Pro	velký	zá-
jem	z	řad	dobřanského	publika,	které	se	na	koncert	nedostalo,	plánujeme	další	koncert	v	příštím	
kalendářním	roce,	kde	bude	stávající	program	obohacen	o	nové	skladby.	 											Petr Vacek

Dobřanům dělá jméno 
i nadále!

(red)	 Slečna	Marie	 Kordíková	 už	 jako	 žá-
kyně	 zdejší	 Základní	umělecké	 školy	 sbírala	
body	na	leckterých	soutěžích	a	není	tomu	ji-
nak	v	době	jejích	studií	na	střední	škole.	Srov-
návání	 sil	 ji	 stále	 baví,	 inspiruje	 a	 posouvá	
vpřed.	Na	41.	soutěžní	přehlídce	konzervato-
ří	a	hudebních	gymnázií	ČR,	která	se	v	letoš-
ním	školním	roce	uskutečnila	v	Teplicích,	ve	
velké	konkurenci	obstála	a	domů	si	přivezla	
krásnou	3.	cenu.

P.U.D.U. hledá posily
Zpíváte	 rádi	 a	 máte	

chuť	 si	 vyzkoušet	 něco	
nového?	Nebo	už	máte	za	
sebou	nějakou	 sborovou	
zkušenost	 a	 rádi	 byste	
se	 ke	 sborovému	 zpěvu	 vrátili?	 Přidejte	 se	
k	nám!	P.U.D.U.	(Pěvecké	uskupení	dobřanský	
učitelů)	je	komorní	sbor	s	dlouholetou	tradi-
cí,	ale	předně	jsme	parta	nadšenců.	Zkoušíme	
nejen	tradiční	sborové	skladby,	ale	 i	něco	 ji-
ného,	neotřelého.	Scházíme	se	každou	neděli	
od	19	hod.	v	prostorách	ZUŠ	J.	S.	Bacha.	Per-
fektní	znalost	not,	učitelská	profese	či	před-
chozí	 sborová	 zkušenost	 rozhodně	 nejsou	
podmínkou.	
S	případnými	dotazy	se	prosím	obracejte	na	

naši	novou	sbormistryni,	Mgr.	Veroniku	Han-
šovou	 (veronika@hansova.cz,	 604	 425	 083).	
A	nebojte	se,	nekoušeme!

Koncerty lidové muziky 
Vozembach
Lidová	muzika	Vozembach	stejně	jako	každý	

rok	podniká	v	předvánoční	době	řadu	koncertů.	
V	letošním	roce	zavítala	do	Plzně	a	Letin.	 	Své	
turné	 ukončila	 dne	 10.	 prosince	 2019	 v	 krás-
ných	prostorách	kostela	 sv.	Víta	 s	 programem	
Zvěstujem	Vám	radost.	Zazněly	koledy	ze	všech	
oblastí	 naší	 republiky,	 koledy	 nejrůznějšího	
stáří	 v	 úpravách	 členů	 a	 vedoucích	 souboru.	
V	 letošním	 školním	 roce	 prošel	 soubor	 gene-
rační	 obměnou	 a	 také	 se	 rozrostl.	 Prostřed-
nictvím	 DL	 bychom	 chtěli	 poděkovat	 vedoucí	
souboru	 paní	 učitelce	Magdě	 Vozárové,	 MěKS	
Dobřany	 za	 vstřícnost	 a	 podporu,	 dále	 potom	
panu	Bedřichu	Frantovi	za	videozáznam	a	mla-
dým	 fotografům	 Matěji	 Urbancovi	 a	 Kateřině	
Mafkové.		

Jan Vozár, ředitel ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Adventní zastaveníčko U Ježíška

V	neděli	9.	prosince	proběhl	v	plzeňském	kostelíku	U	Ježíška	komponovaný	literárně	hudební	
pořad,	na	kterém	se	vkusně	prolnuly	a	vzájemně	doplnily	keltská	hudba	souboru	Dé	Domhnaigh	
při	dobřanské	ZUŠ	J.	S.	Bacha	pod	vedením	Mgr.	Evy	Šustrové	a	Bc.	Libuše	Telešnukové	s	recitací	
adventní	poezie	Mgr.	Evy	Horové,	autorky	básnické	sbírky	Lukavické	snění.	Působivé	keltské	me-
lodie	a	adventní	verše	přilákaly	mnoho	posluchačů.	K	příjemné	atmosféře	přispěl	také	malebný	
a	útulný	interiér	kostela	s	vánoční	výzdobou	a	betlémem.	

Jaroslava Regnerová, foto: Radek Hora

Nejen o Andělském tvoření

Na	schůzce	před	touto	akcí,	která	se	konala	
8.	prosince	a	kterou	připravila	naše	pionýrská	
skupina	 i	 pro	 veřejnost,	 jsme	 malovali	 přá-
níčka	do	Českého	rozhlasu	jako	součást	akce	
„Ježíškova	vnoučata“.	Spolu	s	těmi,	která	jsme	
malovali	 i	 při	 Andělském	 tvoření,	 jsme	 jich	
nakonec	se	stejným	počtem	drobných	dáreč-

ků	poslali	celou	stovku.
Na	Andělském	tvoření	se	nás	sešlo	dvacet.	

Poslouchali	jsme	vánoční	koledy	a	přitom	vy-
ráběli	ozdoby	na	stromeček	z	papíru	a	korál-
ků,	vánoční	přáníčka	jako	každý	rok	a	k	tomu	
si	mohl	každý	vyrobit	čtyři	různé	druhy	andíl-
ků	a	navíc	třeba	Santu.	Některé	děti	vyráběly	

za	 pomoci	 rodičů	 nebo	 vedoucích.	 	 Poděko-
vání	 za	 příjemné	 dopoledne	 patří	 rodičům,	
lektorkám	a	všem,	kteří	přišli	a	pomohli.	Další	
fotky	 mimo	 zde	 přiložené	 najdete	 na	 www.
dobrany.pionyr.cz	ve	fotogalerii,	nebo	na	face-
booku	Pionýrská	skupina	Dobřany.	
Odpoledne	jsme	pak	pomáhali	v	kině	Miku-

lášovi	 a	 andílkovi	 rozdávat	 dárky	 dětem.	Na	
poslední	schůzce	v	roce	2018	jsme	našli	pod	
stromečkem	nejen	dárky	od	Ježíška,	ale	další	
odměny	čekaly	na	děti	za	umístění	ve	střelec-
ké	soutěži	„O	vánočního	kapra“.

Libuše Nejedlá

Dovolujeme	si	pozvat	vyznavače	dobré	
nálady	ve	společnosti	chladné	vody	

na	tradiční	taškařici
TŘÍKRÁLOVÉ KOUPÁNÍ.

V neděli 6. 1. 2019 od 14:00 hodin
v areálu bývalé plovárny.

Akce	se	koná	za	jakékoliv	teploty	vody	
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Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany   
vás srdečně zve na 

 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
Koná se v neděli 27. ledna 2019 od 14.00 hodin 

v Kulturním domě Psychiatrické nemocnice Dobřany. 
 

Připravena je pro Vás: 
hudba, občerstvení, soutěže 

vstupné: děti 30 Kč, dospělí 40 Kč 
 

Dětské vstupenky jsou slosovatelné! Akce finančně zajištěna MŠMT 
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Dobřanské bábinky
Je	to	neuvěřitelné,	ale	je	to	tak,	že	v	letoš-

ním	roce	oslavíme	patnáct	let	našeho	snažení	
o	 poskytování	 radostných	 chvil	 všem	našim	
posluchačům	 a	 divákům.	 A	 že	 jich	 v	 loň-
ském	roce	byla	celá	 řada	nejen	u	nás	doma,	
ale	 i	 tam,	kam	se	nám	dostalo	pozvání	k	vy-
stupování.
Tak	třeba	14.	května	2018	jsme	vystupovaly	

v	Plzni	v	krásném	sále	Měšťanské	besedy,	nej-
prve	jsme	zatančily	pásmo	"Švadlenky"	a	pak	
jsme	s	doprovodem	klavíru	pana	řed.	ZUŠ	Jana	
Vozára	 a	pod	vedením	paní	Magdy	Vozárové	
zazpívaly	 několik	 trojhlasých	 úprav	 lidových	
písní.	No,	nechceme	se	chlubit,	ale	byly	 jsme	
velice	pochváleny	za	vysokou	úroveň,	prý	pro-
fesionality.	Taková	chvála	vždy	potěší.
Na	 zámku	 v	 Chudenicích	 se	 konala	 slav-

nost	 "Chudenice	nejen	za	 císaře	pána".	Naše	
paní	manažerka	Maruška	Paroubková	přijala	
pozvání,	a	tak	jsme	se	zúčastnily	16.	6.	2018	
se	 Staropražskými	 písničkami	 s	 tanci,	 které	
jsme	 předvedly	 dvakrát	 -	 dopoledne	 a	 od-

poledne.	Do	programu	se	zapojily	 i	naše	dvě	
členky,	 které	 byly	 "okradeny	 a	 zachráněny"	
c.	 k.	 policií.	 Celý	 program	 provázel	 sám	 pan	
Josef	 Švejk.	 Nechyběla	 ani	 módní	 přehlídka	
dobových	šatů.	Odjížděly	jsme	spokojeny	i	ze	
zážitku	z	prohlídky	zámeckých	prostor,	které	
jsou	velice	pěkně	uspořádány.
Další	milé	pozvání	do	Hradce	u	Stoda	neby-

lo	možné	odmítnout,	a	 tak	 jsme	na	slavnosti	
23.	6.	2018	pro	četné	publikum	zatančily	Šva-
dlenky	a	 Staropražské.	Velice	nás	mrzelo,	 že	
naše	druhé	vystoupení	přerušil	déšť.	Však	my	
se	vrátíme	a	vše	nahradíme.
Přesto,	 že	 většinou	 o	 prázdninách	 nevy-

stupujeme,	došlo	na	výjimky,	které	potvrzují	
pravidla.	A	tak	jsme	8.	7.	vystupovaly	na	pou-
ti	 v	 Úněšově	 se	 Švadlenkami,	 na	 pobytovém	
zájezdu	od	12.	do	15.	7.	2018	v	Mělníce	jsme	
měly	dvě	vystoupení	pro	tamější	pečovatelské	

domy	s	pásmem	O	pivě	a	26.	7.	jsme	zavítaly	
do	Křimic	na	setkání	seniorů,	kde	jsme	se	Šva-
dlenkami	sklidily	-	no,	byly	to	ovace.
Protože	se	blížil	 termín	voleb	do	městské-

ho	zastupitelstva,	pozvali	nás	Nezávislí	do	Ci-
nemy	na	vystoupení.	Přijaly	jsme	rády	a	přes	
malé	podium	se	vystoupení	švadlenek	zdaři-
lo.	Jo	a	gulášek	byl	správný,	předvolební.	Ko-
nalo	se	2.	9.	2018
Odpočinek	 od	 vystupování	 nám	 poskytu-

jí	naše	zájezdové	akce.	Tak	jsme	od	21.	5.	do	
26.	5.	navštívily	Nebočady	u	Děčína,	6.	9.	2018	
jsme	zajely	na	Konopiště	a	do	Čapího	hnízda	
a	13.	9.	-	15.	9.	jsme	byli	v	Brdech	ve	Spáleném	
Poříčí.
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Vánoční oslava

Pro	členy	klubu	jsme	připravily	sváteční	odpoledne.	Členky	Bábinek	zazpívaly	koledy	za	doprovodu	pana	Zapletala,	občerstvení	bylo	vánoční	
-	bramborový	salát	s	řízkem	a	nechyběly	jablečné	řezy	s	kávou.	Přišel	mezi	nás	pan	starosta	Martin	Sobotka	a	sociální	pracovnice	paní	Pokorná.	
Popřáli	nám	hezké	Vánoce	a	nový	rok	a	pan	starosta	předal	členům	drobné	dárečky.	Zpívalo	se,	veselilo	i	tancovalo.	Vánoční	oslavou	jsme	zakončili	
rok	2018	a	popřáli	si	krásné	a	spokojené	svátky.	 	 	 	 	 	 	 	 																	Jarmila Štěpařová

Nezapomínáme	 ani	 na	 okolí	 města,	 a	 tak	
jsme	byly	na	Šlovickém	vrchu	podívat	se	na	ko-
níčky	a	z	vyhlídky	na	město	a	okolí,	na	Martin-
ském	vrchu	jsme	si	zazvonily	na	zvon	a	opekly	
špekáčky,	v	Nové	Vsi	na	kurtech	pobesedovaly	
se	sousedy	ze	vsi	a	podzimní	krásné	počasí	nás	
vylákalo	k	vycházce	k	Vartovskému	mlýnu.
Na	 tradičním	 lívancovém	 běhu	 naše	 ku-

chařky	napekly	lívance	pro	účastníky,	ale	vel-
ká	účast	 a	naše	 štědrost	 způsobila,	 že	příště	
musíme	přilít	více	mléka	-	7	litrů	nestačilo.
Další	setkání	seniorů,	a	to	16.	10.	v	Břasích,	

se	nemohlo	konat	bez	našeho	tance	a	zpěvu.	

A	tak	Fanda	Bouček	zmáčkl	heligonku	a	potě-
šili	 jsme	lidovými	písničkami.	Zpíval	celý	sál.	
No	a	švadlenky	se	opět	podařilo	zatančit	bez	
chybičky.
Nastal	čas	příprav	na	vánoční	a	plesovou	se-

zonu,	a	tak	jsme	začaly	nacvičovat	Rybovu	Čes-
kou	mši	vánoční	-	je	to	náročná	práce	a	doufám,	
že	publikum	bylo	při	jeho	uvedení	23.	12.	2018	
spokojené.	Snažily	jsme	se	ze	všech	sil.
16.	12.	2018	 jsme	na	 společném	posezení	

s	 našimi	 partnery	 a	 se	 spřízněnými	 dušemi	
-	 p.	 starosta	 Martin	 Sobotka	 s	 paní,	 manže-
lé	 Umnerovi	 a	 manželé	 Vozárovi	 -	 probrali	

a	 ohodnotili	 letošní	 rok.	 Poděkovaly	 jsme	
za	 podporu,	 které	 se	 nám	dostává	 ze	 strany	
představitelů	 městského	 kulturního	 středis-
ka,	ZUŠ	a	především	od	p.	starosty	města.	Se-
tkání	bylo	velice	milé.
Rozhodly	jsme	se,	že	prostě	ještě	úplně	neze-

stárneme	a	těch	15	let	v	letošním	roce	z	plných	
sil	 oslavíme.	 Jiřinka	 Boučková	 již	 připravuje	
naše	vystoupení,	které	Vás,	doufáme,	potěší.
Tak	 nashle	 v	 dubnu	 2019,	 kdy	 plánujeme	

v	Káčku	oslavy,	na	které	 již	máme	pozvanou	
řadu	hostů,	a	těšíme	se	i	na	Vaši	účast.

Zdena Blažková

Klub seniorů Dobřany
srdečně zve všechny důchodce i občany města na čtrnáctý

Babský bál

Předprodej vstupenek v Klubu důchodců (ul. Loudů) nebo v Městském kulturním středisku (náměstí T. G. M. 5).

dne 9. února 2019 do kulturního domu PN, 
začátek ve 20.00 hodin

Vstupné 100 Kč

Na programu vystoupí: 
seniorský pěvecký sbor a taneční kroužek

 „Dobřanské bábinky“

K tanci a poslechu hraje 
MIKS-BAND Josefa Martínka
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Rybáři
Posledního	října	jsem	konečně	dostal	dru-

hou	 protézu	 a	 začal	 pomalu	 trénovat	 chůzi.	
Ale	hned	bylo	jasné,	že	už	nikdy	nebudu	ská-
kat	 přes	 kaluže	 a	 že	 na	mnohá	 oblíbená	 ry-
bářská	místa	se	nedostanu.	Budu	moci	chytat	
jen	tam,	kde	je	snadný	přístup	a	kde	dosáhnu	
podběrákem	do	vody.	A	to	ještě	když	mě	tam	
někdo	 doveze	 a	 donese	 mi	 na	 místo	 tašku,	
pruty	 a	 nezbytnou	 židli.	 Ve	 druhé	 polovině	
listopadu	se	tak	třikrát	stalo,	ale	nic	jsem	neu-
lovil,	a	tak	jsem	se	pro	letošek	s	rybařinou	již	
v	duchu	loučil.	V	sobotu	15.	12.	ale	přišel	bratr	
a	přinesl	mi	dvě	štičí	hlavy.	Byli	prý	ráno	na	
přehradě	se	synovcem	a	jeho	kluky.	Kuba	prý	
ulovil	jako	první	štiku	54	cm,	ale	jako	velký	lo-
vec	ji	pustil,	že	si	bere	až	od	55	cm.	David	st.	
ulovil	dvě	štiky	60	a	67	cm.	Večer	mi	pak	bratr	
volal,	že	tam	byli	ještě	odpoledne	a	Kuba	ulo-
vil	 jednu	57	cm.	A	 jestli	bych	neměl	chuť	 jet	
s	ním	v	neděli	na	ryby,	ale	odjezd	již	ráno	tak	
ve	čtvrt	na	osm.	No	samozřejmě,	že	jsem	chtěl	
a	po	sedmé	jsem	již	připraven	seděl	mezi	dveř-
mi	garáže	na	židli.	Stavili	jsme	se	ještě	pro	sy-
novce,	který	měl	zásobu	rybiček.	Dojeli	 jsme	
k	přehradě	a	ztuhly	nám	rysy	–	byla	zamrzlá.	
No	přece	nepojedeme	domů!	David	s	Pepíkem	
našli	delší	klacek	a	vyrochali	s	ním	v	tenkém	
ledu	otvor	tak	2,5	a	8	m.	Potom	museli	 ještě	
ledovou	tříšť	rozhrnovat,	aby	v	ní	vytvořili	tu	
a	 tam	 „okna“	 s	 volnou	vodou.	Rozbalili	 jsme	
pruty,	nastražili	na	udice	rybičky	a	spustili	je	
do	mezer	v	 ledu.	Rybička	na	mém	prutu	ob-
čas	poťukávala	splávkem.	Potom	začala	ťukat	
víc	a	splávek	se	pomalu	začal	pohybovat.	Dělá	
to	rybička,	nebo	je	to	záběr?	Splávek	pomalu	
dojel	k	okraji	ledu	a	zajel	pod	něj.	Tak	tohle	je	
určitě	záběr!	Povoloval	jsem	tak	3	–	4	m	a	za-
sekl.	 Ale	 udice	 vylétla	 z	 vody,	 ani	 jsem	 rybu	
neškrtl.	Dal	jsem	novou	rybičku	a	spustil	ji	do	
vody.	 Sotva	 splávek	dosedl	 na	 hladinu,	 hned	
se	 potopil	 a	 vlasec	 zamířil	 pod	 led.	 Povolo-
val	jsem	a	vlasec	se	pomalu	nořil	do	vody.	Na	
chvíli	se	zastavil	a	znovu	se	dal	do	pohybu.	To	
jsem	už	zasekl	a	prut	se	ohnul	a	po	krátkém	
zápase	se	na	hladině	ukázala	štika	tak	60	cm.	
Pleskla	sebou	a	byla	pryč	–	vyhákla	se.	No	to	
snad	není	možné!	Malá	rybka	na	trojháčku	–	
to	by	měla	být	jistota!	Asi	po	čtvrt	hodině	se	
splávek	 znovu	 potopil,	 ale	 hned	 zase	 vyplul	
na	 hladinu.	 Pustila	 to.	 Během	 chvilky	 se	 po-
topil	Davidův	 splávek,	který	byl	 tak	metr	od	
mého.	Viděli	 jsme,	 jak	 zajel	 pod	 led	 a	 jak	 za	
ním	poměrně	rychle	mizí	vlasec.	Zásek	a	zase	
smůla!	 Zásek	 šel	 opět	 do	 prázdna.	 Po	 kratší	
pauze	se	již	počtvrté	potopil	můj	splávek.	Teď	
anebo	nikdy!	Nechal	jsem	vlasec	odvíjet	delší	
dobu	a	zasekl.	Je	tam!	Bránila	se	statečně,	ale	
tentokrát	stálo	štěstí	při	mně,	skončila	v	pod-

V	pondělí	24.	12.	2018	se	uskutečnil	již	19.	ročník	Velké	ceny	Josefa	Šnebergera	v	degustaci	
bramborového	salátu.	Sešlo	se	celkem	32	vzorků,	chuť	a	vzhled	hodnotilo	42	návštěvníků.	Zví-
tězil	salát	Karla	Kripnera	st.	Vzorek	Petry	Kripnerové	byl	ohodnocen	jako	druhý	a	třetí	nejlepší	
přinesl	Michal	Šneberger.	Na	čtvrtém	místě	byli	Šampalíkovi	a	pátý	v	pořadí	Jiří	Hess.	Děkujeme	
všem	za	donesené	výrobky	a	těšíme	se	na	příští	20.	ročník.		 	 							Josef a Václava Hájkovi

19. ročník Velké ceny Josefa Šnebergera 
v degustaci bramborového salátu

běráku.	Ale	když	jsme	jí	chtěli	vyjmout	háček	
z	tlamy,	zjistili	jsme,	že	se	v	podběráku	vyhá-
kla.	Bylo	to	o	fous.	Měřila	63	cm,	a	když	jsem	ji	
doma	kuchal,	měla	v	sobě	jednu	z	našich	rybi-
ček,	téměř	neporušenou.
V	 listopadu	 byla	 členy	 výboru	 provedena	

oprava	 hráze	 na	 Horní	 Kotynce.	 Působením	
vln	 při	 větru	 a	 také	 činností	 bobra,	 který	 se	
nám	tu	spolu	s	vydrami	usídlil,	došlo	k	jejímu	
narušení	 a	 zeslabení	 a	 hrozilo	 její	 protržení	
do	koryta	potoka.	Od	začátku	prosince	se	také	
pracuje	 na	 odbahnění	 rybníka	 Vysoká.	 Byl	
již	silně	zanesen,	při	výlovu	se	lovící	v	bahně	
obtížně	pohybovali	a	hodně	menších	ryb	zů-
stávalo	v	rozšlapaném	bahně.	V	plánu	je	také	
překop	lesní	cesty	a	položení	roury	pro	převe-
dení	dešťových	vod	z	příkopu	u	cesty	do	ryb-
níka.	Také	je	třeba	pročistit	strouhy	v	lese	nad	
rybníkem.	Ten	totiž	nemá	žádný	stálý	přítok	a	
jeho	napouštění	a	udržování	hladiny	je	závislé	
na	zachycování	dešťových	srážek.
Hospodář	mi	předal	nový	Rybářský	řád	pro	

r.	2019/2020	s	tím,	že	obsahuje	některé	změ-
ny,	na	které	je	třeba	upozornit:
1)  Mění se denní doby lovu na MP revírech. 

V měsících IV., V., VI., VII., VIII. a IX. od 
4:00-24:00, v měsících X., XI., XII. a I., II., 
III. od 5:00-22:00 (tu dobu lovu v zim-
ních měsících snad museli prosadit Es-
kymáci žijící v ČR). Na pstruhových re-
vírech se doba mění téměř každý měsíc 
– viz str. 5 RŘ.

2)  Horní míra kapra na MP i P revírech 
je stanovena na 70 cm. To znamená, že 
kapr o délce 70 cm a více musí být vrá-
cen do revíru – viz str. 18.

3)  Úlovek lína je omezen na 4 ks/den.
4)  Platí zákaz používání vylovovacího 

háku (gafu) – viz str. 20.

Dětský	 kroužek	 2018/2019	 vede	 nyní	
p.	 David	 Šmůla.	 Kroužek	 se	 schází	 každý	
čtvrtek	od	16:00-17:00.	Dokud	to	dovolovalo	
počasí,	zkoušely	si	děti	praktický	rybolov	na	
Dolní	Kotynce.	Když	se	ochladilo	a	 začalo	 se	
brzy	stmívat,	začaly	využívat	klubovnu	Budu-
línka.	Tam	se	děti	učí	rybářskou	teorii.	Probí-
rají	rybářský	řád,	učí	se	znát	míry	ryb	a	jejich	
poznávání	z	obrázků,	sestavování	udic,	vázání	
rybářských	uzlů	a	mnoho	dalšího	o	životě	ryb	
a	jejich	lovu.	Také	se	byly	podívat	na	výlov	ryb-
níka	Černoblata.	Viděly,	jak	se	rybník	po	jeho	
vypuštění	loví	a	mohly	si	zblízka	prohlédnout	
vylovené	ryby	v	kádích.	Většina	dětí	navštěvu-
je	kroužek	déle,	 jsou	 již	 členy	ČRS	a	mají	 již	
povolenky	k	lovu.	Nyní	si	zdokonalují	znalos-
ti	a	dovednosti.	Z	těch	nových	další	čtyři	děti	
projevily	zájem	stát	se	členy	ČRS	a	složily	již	
zkoušky	formou	testů.	Již	několik	let	dostávají	
děti	svoji	první	povolenku	zdarma.

Prodej povolenek (oprava):
středa:	16.	1.,	27.	2.,	27.	3.	(17:00–18:30)
sobota:	2.	2.,	13.	4.	(9:00–11:00)

Vladislav Šefl
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XXXV. ročník 
VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN 

v degustaci  
KYSANÉHO ZELÍ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

se koná: 

v sobotu 19. ledna 2019 
v restauraci Beseda od 18.00 hodin 

 
Soutěžní vzorky (cca 0,5 kg) se přijímají zcela zdarma a bez omezení od 15,00 do 17,00 hodin. 

Proto neváhejte a přijďte se i Vy pochlubit svým vlastním produktem!!! 

 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                                                                                   

Vědomosti a dovednosti z depozitáře 2:  

ŠTUKATURY  
ŠTUKATURY 

 
 13. listopadu 2018 

- 

28. února 2019 
 
Autor výstavy: Aleš Vene, akademický restaurátor 
 

Výstavu lze navštívit v otvírací době Městského kulturního střediska - pondělí – pátek  8:30 – 16:00.  

Posavski muzej Brežice • Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice • www.pmb.si 

 Posavski muzej Brežice • posavskimuzejbrezice 
 

Městské kulturní středisko Dobřany • nám.T.G.M. 5,  33441 Dobřany • www.kacko.cz 
 MKS Dobřany 

 
 

kostel sv. Víta, Dobřany 
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Prosinec za zeleným stolem
V měsíci prosinci dobřanští  stolní tenisté nepodlehli vánočnímu shonu ani se nenechali ukolébat adventní atmosférou, naopak nás čekal 
nabitý program.

Mládí vpřed!
První	prosincová	sobota	se	nesla	ve	znamení	regionálního	kola	Zápa-

dočeského	poháru	mužů.	Organizace	tohoto	turnaje	se	ujal	oddíl	Slavoj	
Stod	 a	 zúčastnilo	 se	 pouze	 12	 stol-
ních	 tenistů	 z	 celého	 regionu.	 Pro	
mnohé	překvapivého	úspěchu	dosáhl	
Josef	 Malý	 ml.,	 který	 porazil	 i	 svého	
oddílového	 kolegu,	 hráče	 divizního	
dobřanského	 „áčka“	 Pavla	 Říšského.	
Do	 Stoda	 zavítali	 i	 naši	 mládežní-
ci,	 nejlépe	 si	 vedl	 Jakub	 Šperl,	 který	
vybojoval	 krásné	 třetí	 místo.	 Hned	
o	den	později,	 tedy	v	neděli	2.12.,	 se	
v	 Nezvěsticích	 uskutečnil	 v	 pořadí	
již	 čtvrtý	 bodovací	 turnaj	 mládeže.	
Domů	do	Dobřan	jsme	znovu	nepřijeli	
s	prázdnou,	cenné	kovy	si	přivezli	Fi-
lip	Umner	(2.	divize	–	2.	místo)	a	Ma-

těj	Urbanec	(4.	divize	–	3.	místo)	a	oba	si	tak	příště	zahrají	vyšší	divize.	
Ostatní	tentokrát	medaili	nezískali,	ale	ani	jejich	výkony	nebyly	špatné.

Regionální přebory v dobřanské režii
V	sobotu	8.	12.	nás	čekalo	pokračování	dlouhodobých	týmových	sou-

těží	a	o	týden	později	jsme	se	sešli	na	regionální	přebory	v	naší	herně	
stolního	tenisu.	V	sobotu	se	uskutečnil	turnaj	mužů,	na	kterém	se	pre-
zentovalo	14	borců.	Po	lítých	bojích,	mnoho	zápasů	bylo	vyrovnaných,	
stanul	 na	 stupínku	 nejvyšším	 Jan	 Roubíček,	 dobřanský	 odchovanec,	
momentálně	 hrající	 v	 německém	TV	1881	Altdorf.	Druhá	příčka	 při-
padla	Pavlu	Říšskému	a	na	děleném	třetím	místě	skončili	 taktéž	naši	

hráči,	Josef	Malý	ml.	 	a	Marek	Vohradský.	Regionálními	přeborníky	ve	
čtyřhře	 se	 stala	dvojice	Marek	Vohradský	–	 Jakub	Vladyka.	Na	neděli	
byly	naplánovány	regionální	přebory	mladších	a	starších	žáků	společně	
s	dorostem.	Zúčastnili	se	pouze	domácí	sportovci	a	žáci	ze	Sokola	Přeš-
tice,	tudíž	byl	turnaj	odehrán	poměrně	rychle,	konkurence	však	přesto	
byla	slušná.	Začalo	se	od	nejmladší	kategorie,	kde	si	vítězství	vybojoval	
dobřanské	barvy	hájící	Marek	Šimek	před	přeštickou	dvojicí	 Jaroslav	
Duraj	a	Jan	Suchý.	Poté	již	přišli	na	řadu	žáci	starší	a	znovu	jsme	slavili	
úspěch.	Loňský	titul	regionálního	přeborníka	obhájil	Jakub	Šperl,	který	
ve	finále	porazil	svého	oddílového	spoluhráče	Filipa	Umnera.	Dělenou	
třetí	 příčku	 získal	 taktéž	 náš	 odchovanec	Matěj	 Urbanec	 a	 přeštický	
Patrik	Šilhánek.	Tuto	věkovou	kategorii	završil	turnaj	ve	čtyřhře,	který	
podle	očekávání	vyhrálo	duo	Šperl	–	Umner.	Před	ukončením	celé	akce	
byl	 ještě	sehrán	turnaj	dorostu	s	tím,	že	vítězný	double	zkompletoval	
Jakub	Šperl,	stříbrný	Filip	Umner	a	třetí	skončil	Oliver	Lang.	Nakonec	

všem	úspěšným	hráčům	předal	diplomy	vrchní	 rozhodčí	MUDR.	Petr	
Hrubý,	jemuž	patří	poděkování	za	skvěle	zvládnutý	turnajový	den,	a	za-
vršil	tak	další	ročník	regionálních	přeborů.

Po roce je tu znovu ... Advent Open!
Před	svátky	 jsme	se	naposledy	sešli	ve	čtvrtek	21.	12.,	 samozřejmě	

již	značně	vánočně	naladěni,	neboť	nás	čekal	oddílový	turnaj	ve	čtyřhře	
Advent	Open,	kde	kromě	skvělých	sportovních	zážitků	na	všechny	zú-
častněné	 čekala	 i	 ochutnávka	 cukroví.	 Nejprve	 byly	 dvojice,	 tvořené	
vždy	jedním	dospělým	(nejen	členy	a	přáteli	oddílu,	ale	i	rodiči)	a	jedním	
mládežníkem,	rozlosovány	do	skupin.	Po	odehrání	skupinové	fáze	již	ná-
sledoval	pavouk.	Bojovalo	se	jak	o	příčky	nejvyšší,	tak	i	o	konečné	umís-
tění	ve	spodní	vyřazovací	části.	Po	vypjatých,	ale	přátelsky	naladěných	
zápasech	vítězství	slavila	dvojice	František	Brant	a	Ella	Štychová.	Dále	
se	na	pomyslné	bedně	umístili	Jakub	Šperl	s	Tomášem	Skočem	a	první	
trio	završila	pikantní	rodinná	dvojice	Filip	Umner	–	Jaroslava	Umnerová.

Hned	 po	 skončení	 tohoto	 turnaje	 byl	 nalosován	 další	 turnaj	 ve	
čtyřhře,	ten	už	byl	čistě	mužskou	záležitostí.	Závěrem	je	třeba	poděko-
vat	všem,	kteří	se	na	organizaci	letošního	Advent	Open	jakkoliv	podíleli,	
a	dovolte	mi	ještě,	abych	vám	jménem	oddílu	stolního	tenisu	TJ	Dobřa-
ny	popřál	hodně	štěstí	a	zdraví	v	novém	roce	2019.

Filip Umner
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Šneci v období pauzy 
V	prosinci	se	zpravidla	hokejbalové	duely	nehrají,	nastává	tak	zápa-

sová	pauza,	což	ale	pro	naši	mládež	letos	neplatilo.	Dohráli	pouze	muži	
v	1.	lize,	o	těch	už	ale	byla	dostatečná	zmínka	v	minulých	číslech	DL.

Tak	 tedy	 -	 minipříprav-
ky	 se	 představily	 zkraje	
prosince	 v	 rámci	 regionu	
doma	 v	 nové	 hale,	 kde	 už	
probíhají	 finální	 úpravy.	
Nejmenší	 Šnečci	 vyslali	 na	
domácí	 turné	 dva	 týmy,	
i	 proto	 jsem	 zmínil	 termín	
minipřípravky,	 nikoli	 mi-
nipřípravka...	 V	 samotných	

zápasech	 se	 prezentovali	
„prckové“	 parádními	 vý-
kony.	Když	někdy	vidíte	 tu	
zapálenost	 či	 snahu	 těchto	
dětí,	pak	máte	sto	chutí	na	
plac	skočit	a	v	zápasech	jim	
i	 pomoci,	 což	 samozřejmě	
jaksi	nejde...
Nicméně	 na	 výsledky	

v	 této	kategorii	sice	nehle-
díme,	přičemž	výhry	nad	Plzní	či	Třemošnou	zmínit	zkrátka	musíme,	
už	jen	třeba	kvůli	tomu,	že	malí	Šnečci	v	obou	případech	otáčeli	takřka	
prohrané	utkání.	Nejmenší	tudíž	za	svá	galapředstavení	zaslouží	velkou	
pochvalu.	
V	polovině	prosince	 jsme	dětem	naordinovali	 i	 tradiční	mač	 rodiče,	

trenéři	vers.	děti.	Tento	duel	se	vztahoval	až	po	kategorii	mladších	žáků.	
Vítaná	byla	účast	starších	spoluhráčů	z	klubu.	Tak,	jako	to	současní	doros-
tenci	zažívali,	když	ještě	byli	Šnečci....	Za	všechny	starší	spoluhráče,	kteří	
dorazili,	zmíním	Michala	Neumaiera,	Aleše	Duchka	či	Jakuba	Gawendu.	
Všichni	tři	se	také	zúčastnili	kempu	ČR	U16,	který	se	konal	v	polovině	
prosince	prvně	v	historii	klubu	právě	zde	v	Dobřanech	-	v	nové	hokej-
balové	hale.	A	jak	že	se	má	chovat	reprezentant	ČR	v	jakémkoli	sportu?	
Minimálně	by	měl	jít	ostatním	příkladem,	nebo	ne?	I	proto	jsem	byl	za	
účast	tří	výše	zmíněných	rád.	Zápasem	s	prcky	jinými	slovy	nepohrdli!
Prodloužený	 konec	 podzimní	 části	 absolvoval	 také	 dorost,	 nebo	

chcete-li	juniorka,	pro	mne	platí	spíše	termín	dorost,	neboť	věkem	k	ju-
niorům	hodně	zaostáváme.	 Jsme	mladičký	 tým.	Ale	nyní	už	k	zbylým	
podzimním	zápasům.	Nejdříve	na	konci	 listopadu	kluci	v	extralize	ju-
niorů	přetlačili	 v	prodloužení	doma	Hradec	Králové	3:2,	 abychom	za	
týden	1.	prosince	pro	změnu	padli	opět	v	Dobřanech	s	nevyzpytatelným	
Pískem	1:4,	který	přijel	do	Dobřan	v	sestavě	skoro	jako	výběr	Jihočes-
kého	kraje....,	ale	koho	tohle	zajímá.	Nechť	si	každý	vede	klub	dle	svého,	
naše	snaha	se	upíná	k	tomu,	abychom	pokud	možno	dovedli	mladíky	
mezi	chlapy...!	Pokud	bych	měl	 ještě	definovat	poslední	dva	podzimní	
duely,	pak	mne	napadá	jediné.	Výsledkové	kontrasty,	že?	
Chci	věřit	tomu,	že	jsme	opravdu	mladý	mančaft	a	že	nás	prohry	po-

učí	či	vyškolí,	a	to	všechny	bez	rozdílu,	prostě	jako	jeden	tým...	Můžete	
mít	sto	titulů,	ale	pořád	platí,	že	se	učíte	a	vše,	a	asi	nejen	ve	sportu,	je	
třeba	brát	s	pokorou.	Pokud	si	to	nepřiznáte	nebo	tak	neučiníte,	zpych-
nete,	 zpohodlníte	 a	 následuje	 strmý	 pád	 dolů....	 Prostě,	 pořád	 je	 co	
zlepšovat	a	je	hodně	věcí,	na	kterých	musíme	permanentně	pracovat....	
a	věřte,	určitě	zapracujeme.
Každopádně	 po	 letošním	 podzimu	 nebudeme	 v	 žádném	 případě	

"fňukat",	 naopak	 -	 hokejbalové	Dobřany	 budou	makat	 dál	 i	 v	 novém	
roce,	tak	jako	je	nám	to	po	několik	let	vlastní.

Poslední	tým	z	našeho	klubu,	který	hrál	i	v	prosinci,	bylo	naše	muž-
ské	„béčko“.		V	závěrečných	dvou	duelech	deklasovalo	plzeňskou	Vikto-
rii	v	hale	na	Košutce	a	následně	doma	Černíkovice.
V	tabulce	se	mužská	rezerva	vyšplhala	téměř	k	vrcholu.	O	tohle	nám	

ale	opravdu	nejde.
Jak	už	bylo	několikrát	v	minulých	číslech	DL	zmíněno,	záložní	muž-

ský	tým	perfektně	organizovaný	Milanem	Kadaníkem	slouží	prioritně	
k	účelům	A-týmu	či	dorostu,	vlastně	juniorky.
Celé	veřejnosti	přejí	Šneci	krásné,	klidné	a	pohodové	Vánoce,	k	tomu	

pevné	 zdraví	 a	moře	úspěchů	v	 roce	2019.	 	V	 lednu	 se	do	 toho	opět	
opřeme.

Za dobřanský hokejbal Vaclav Šlehofer st.

Tabulka extraligy juniorů k 15. 12. 2018
1.	 Letohrad	 13	 9	 1	 1	 2	 54:19	 30
2.	 HBC	Plzeň	 13	 8	 1	 1	 3	 58:22	 27
3.	 Autosklo	Pardubice	 12	 8	 0	 2	 2	 49:14	 26
4.	 HC	ŠD	Písek	 13	 6	 3	 1	 3	 47:23	 25
5.	 Kert	Park	Praha	 12	 7	 2	 0	 3	 39:30	 25
6.	 Elba	DDM	Ústí	n.	L.	 10	 7	 1	 1	 1	 37:14	 24
7.	 HBC	Hostivař	 9	 7	 1	 0	 1	 37:19	 23
8.	 Hradec	Králové	 12	 5	 0	 3	 4	 38:47	 18
9.	 KOVO	Praha	 11	 3	 2	 0	 6	 38:41	 13
10.	ALPIQ	Kladno	 11	 4	 0	 0	 7	 32:36	 12
11. Snack Dobřany 12 3 1 1 7 27:39 12
12.	Buldoci	Stříbro	 12	 4	 0	 0	 8	 24:40	 12
13.	 Česká	Třebová	 13	 3	 0	 1	 9	 28:78	 10
14.	 	Tygři	Mladá	Boleslav	 11	 2	 0	 1	 8	 31:43	 7
15.	Nové	Strašecí	 12	 0	 0	 0	 12	 14:88	 0

2. liga muži, sk. Západ k 15. 12. 2018
1.	 Plzeň–Litice	 11	 9	 0	 0	 2	 72:13	 27
2.	 Fireball	99	Plzeň	 10	 9	 0	 0	 1	 76:20	 27
3. Snack Dobřany B 11 9 0 0 2 93:45 27
4.	 Horní	Bříza	 12	 7	 2	 0	 3	 56:31	 25
5.	 HBC	Plzeň	B	 10	 7	 0	 1	 2	 83:21	 22
6.	 Tatran	Třemošná	 11	 4	 0	 0	 7	 50:35	 12
7.	 Taurus	Plzeň	 11	 3	 1	 0	 7	 37:63	 11
8.	 SHC	Viktoria	Plzeň	 11	 3	 0	 1	 7	 39:64	 10
9.	 HBC	Rolling	Balwans	Plz.	 9	 3	 0	 1	 5	 24:50	 10
10.	 Plzeň–Litice	B	 9	 1	 0	 0	 8	 13:99	 3
11.	 Černíkovice	 11	 0	 0	 0	 11	 14:116	 0

Na snímku B-tým po výhře s Černíkovicemi:
Zleva stojí: K. Páv, D. Vaníček, P. Smola, Pat. Chvojka, P. Kůrka, L. Úbl a P. Kánský
Pod nimi zleva: D. Kovářík ml., V. Šlehofer ml., V. Šlehofer st., M. Kadaník 
a V. Průcha
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Dobřanský fotbal je na vzestupu
Dobřanský fotbal se po období slabších výsledků a hledání sebe sama zase výkonnostně zvedl. A-tým se pod vedením nového trenéra 
Jiřího Kysilky stabilizoval, hra dostala řád a odměnou je aktuální 2. místo v tabulce Okresního přeboru Plzeň-jih.

Po	 skončení	 podzimní	 části	 ročníku	
2017/2018	 přišel	 k	 A-týmu	 nový,	 zkušený	
trenér	Jiří	Kysilka.	Držitel	trenérské	B	licence	
UEFA	v	minulosti	sám	fotbal	aktivně	hrál	(za	
Kašperské	Hory,	 Sušici…)	 a	 jako	hlavní	 kouč	
úspěšně	 vedl	 například	 áčko	 mužů	 i	 dorost	
Sušice	v	krajském	přeboru.	
Po	 podzimu	 2017	měly	 Dobřany	 na	 svém	

kontě	19	bodů.	Už	pod	novým	trenérem	pro-
běhla	zimní	příprava	včetně	soustředění	v	Su-
šici	a	turnaje	v	Horní	Bříze,	kde	však	umístění	
nepříznivě	 ovlivnil	 úzký	 kádr	 zapříčiněný	
řadou	 nemocných	 či	 zraněných	 hráčů.	 Tvr-
dá	práce	v	zimní	přestávce	ale	přinesla	ovo-
ce	 a	mužstvo	 na	 jaře	 letošního	 roku	 získalo	
29	bodů,	které	jej	vynesly	na	4.	místo	tabulky.	
Zároveň	došlo	k	postupné	stabilizaci	mužstva.
„Chvíli	mi	 samozřejmě	 trvalo,	 než	 jsem	se	

sžil	s	novým	prostředím	a	alespoň	trochu	pro-
nikl	do	duše,	zvyků	a	návyků	místních	hráčů.	
Bohužel	u	některých	z	nich	převládalo	v	době	
mého	 příchodu	 přílišné	 sebeuspokojení	
a	malá	chuť	na	sobě	ještě	více	pracovat,“	říká	
Jiří	Kysilka.	To	se	už	podle	jeho	slov	zlepšilo,	
stále	 však	 zhruba	 u	 třetiny	 hráčů	 přetrvává	
horší	docházka	na	trénink.
„I	 když	 to	 někdy	 mezi	 námi	 v	 týmu	 ještě	

trošku	 zaskřípe,	 považuji	 tuto	 partu	 kolem	
kulatého	 nesmyslu	 za	 jednu	 z	 nejlepších,	 ve	
kterých	 jsem	kdy	působil.	A	 to	 trénuji	 téměř	
dvacet	let,“	zdůrazňuje	Jiří	Kysilka.

Všichni za jeden provaz!
V	 podzimní	 části	 nového	 ročníku	

2018/2019	získaly	Dobřany	úctyhodných	32	
bodů.

„Chci	 se	 už	 na	 jaře	 2019	 poprat	 o	 postup	
do	1.	B	třídy.	Bohužel	cítím	od	některých	lidí	
nedůvěru,	a	dokonce	i	nechuť	spolupracovat,	
protože	jsem	„cizí“.	Jsem	sice	„náplava“,	jak	už	
jsem	také	zaslechl,	ale	s	dobřanským	fotbalem	
mám	 jen	 ty	nejlepší	úmysly.	Město	 takového	
významu	a	se	sportovním	zázemím,	které	mu	
může	závidět	i	kdejaké	okresní	město,	si	pro-
stě	zaslouží	víc.	Proto	chci	využít	této	příleži-
tosti	a	poděkovat	všem,	kteří	mi	tu	od	začátku	
pomáhají,“	konstatuje	Jiří	Kysilka.	
Ten	 zároveň	 vyzývá	 všechny,	 kterým	 není	

osud	fotbalu	v	Dobřanech	lhostejný,	ke	spolu-
práci	a	podpoře.	
„Potřebujeme	táhnout	všichni	za	jeden	pro-

vaz.	Příležitost	jak	pomoct,	se	určitě	najde	pro	
každého.	Bývalí	hráči,	kteří	nedávno	z	různých	
důvodů	 skončili,	 s	 námi	 mohou	 začít	 opět	
trénovat,	 a	 ne	 pouze	 radit	 v	 hospodě	 (je	 už	
v	povaze	českého	člověka,	že	každý	je	trenér).	
V	případě	jejich	dobrého	přístupu	a	výkonnos-
ti	mohou	býti	zařazeni	do	širšího	kádru.	Rád	
uvítám	i	nové	fotbalisty,	kteří	se	třeba	přistě-
hovali	do	Dobřan,	aby	se	nebáli	přijít.	Další	lidé	
nám	mohou	být	nápomocni	zase	jinak	–	třeba	
jako	 asistenti	 hlavního	 rozhodčího,	 kluboví	
funkcionáři	nebo	jako	fanoušci	na	stadiónu.“

Šance pro "mazáky" i pro dorost
Teď	 dobřanské	 fotbalisty	 čeká	 pár	 týdnů	

odpočinku,	na	první	trénink	zimní	přípravy	se	
sejdou	až	po	Novém	roce.	
„U	 každého	 jedince	 ale	 ocením	 jakoukoli	

sportovní	aktivitu.	Na	přelomu	starého	a	no-
vého	roku	můžeme	trénovat	na	hřišti	s	umě-
lým	povrchem	a	umělým	osvětlením,	protože	

nejsem	 zastáncem	 přípravy	 v	 hale	 -	 vyjma	
posilování	 a	 strečinku.	Zimní	příprava	 začne	
začátkem	února,	kde	počítám	s	fyzickým	ob-
jemem	a	přípravou	na	soustředění	v	Kašper-
ských	Horách.	To	se	uskuteční	ve	dnech	7.	až	
10.	března	a	bude	zaměřené	především	na	fy-
zickou	připravenost.	Sehrajeme	při	něm	i	dva	
přátelské	 zápasy	 na	 umělé	 trávě	 v	 Sušici	 -	
s	místním	áčkem,	účastníkem	1.	A	třídy,	a	také	
se	Svatoborem	Hrádek,	který	hraje	1.	B	třídu,“	
seznamuje	nás	s	nejbližšími	plány	Jiří	Kysilka.	
Před	startem	jarní	části	soutěže	chce	trenér	

mužstvo	ještě	vhodně	doplnit,	zejména	na	po-
stu	gólmana,	kterého	má	tým	dnes	jen	jedno-
ho.	V	mužstvu	je	několik	„starších“	zkušených	
hráčů,	kteří	podle	Kysilkových	slov	mohou	při	
poctivém	tréninku	nastavit	výkonnostní	laťku	
hodně	vysoko.	
„Doufám,	že	mě	ti	mazáci	nezklamou,“	usmí-

vá	se	Jiří	Kysilka.	„Určitě	však	nechci	zapome-
nout	ani	na	ostatní	hráče,	kteří	jsou	nepochyb-
ně	 dobrými	 fotbalisty,	 ale	 musí	 svůj	 výkon	
a	osobnost	zúročit	pro	 tým.	Spoléhám	na	ně,	
protože	oni	jsou	budoucími	tahouny	týmu.“
Trenér	chce	průběžně	doplňovat	do	kádru	

A-týmu	 i	 nejlepší	 hráče	 z	 dobřanského	 do-
rostu,	neboť	je	zastáncem	uplatnění	vlastních	
odchovanců.	A	všem	nově	příchozím	hráčům	
slibuje	dobrý	přístup.	„Rád	bych	proto	inten-
zivněji	spolupracoval	s	 trenéry	dorostu,	pro-
tože	si	myslím,	že	máme	ještě	určité	rezervy,“	
konstatuje	Jiří	Kysilka.	
My	 přejeme	 všem	 lidem	 kolem	 dobřan-

ského	 fotbalu	 do	 nového	 roku	 pevné	 zdraví	
a	hodně	sportovních	úspěchů.

Petr Holub

Kulečníkový turnaj    
V	 sobotu	 15.	 12.	 se	 pořádal	 v	 pivnici	 Hájek-Hájková	 již	

11.	ročník	v	kulečníku.	Celou	akci	pod	názvem	Vánoční	tur-
naj	v	kulečníku	zorganizovali	dva	dobřanští	propagátoři	to-
hoto	sportu,	Fanda	Zajíček	/ZAJDA/	a	Jirka	Hess	/KOMÍN/.	
Letošní	turnaj	se	obzvlášť	povedl.	U	kulečníkového	stolu	se	
sešlo	celkem	16	kvalitních	hráčů	a	vylosovali	si	své	soupeře.	
Po	nasazení	do	skupin	začala	ta	pravá	bitva	nejen	o	kvalitní	
ceny,	ale	hlavně	o	prestiž.	Ten,	kdo	turnaj	vyhraje,	je	po	celý	
rok	považován	za	mistra	tohoto	sportu.	To	se	 letos	poved-
lo	Vláďovi	Šichovi	/OGAROVI/.	Druhý	skončil	Honza	Bláha	 
/JASSY/	a	třetí	byl	Milan	Gleissner.	Pochvalu	si	jistě	zaslouží	
i	František	Černý,	který	připravil	velice	přehlednou	výsled-
kovou	tabuli.	Děkuji	všem	zúčastněným	hráčům	za	skvělou	
hru	a	organizátorům	za	perfektně	odvedenou	práci.

Josef Hájek
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Jak se vede dobřanskému Judu

Náš	klub	RuKa	JUDO	působí	v	Dobřanech	už	druhým	rokem,	za	tuto	dobu	jsme	se	velmi	roz-
rostli	a	v	současné	době	máme	kolem	100	členů.	Kromě	juda	se	věnujeme	i	tréninku	sebeobrany	
spojenému	s	kruhovým	tréninkem	a	posilováním.	Trénují	u	nás	 jak	malé	děti	 již	od	4	 let,	 tak	
i	dospělí,	to	je	důkaz	toho,	že	s	tímto	sportem	lze	začít	v	každém	věku	a	že	judo	není	jen	vrcholový	
sport,	ale	také	místo,	kde	se	k	sobě	děti	naučí	chovat	s	úctou	a	jak	děti,	tak	dospělí	zde	mohou	
navázat	pevná	přátelství.	
Začátkem	letošního	školního	roku	jsme	se	přestěhovali	do	našich	nově	vybavených	prostorů,	

do	kterých	se	naši	judisté	a	judistky	poprvé	podívali	18.	září.	Během	podzimu	jsme	díky	sponzor-
ským	darům	vybavili	šatnu	nábytkem,	také	jsme	pořídili	nové	sportovní	vybavení.	Naše	zázemí	
bohužel	stále	není	vyhovující,	chybí	nám	zde	další	šatna,	aby	se	dívky	a	chlapci	mohli	převlékat	
zvlášť	a	ve	větším	pohodlí,	dále	nemáme	k	dispozici	sprchy,	které	by	jistě	každý	ocenil	nejen	po	
tréninku,	ale	 i	při	plánovaných	víkendových	soustředěních.	Největším	problémem	 je	vytápění	
celého	objektu,	zejména	šatny,	ve	které	je	především	v	zimních	měsících	velká	zima.	
Máme	za	sebou	ovšem	také	několik	úspěchů,	po	celé	2	roky	reprezentujeme	město	Dobřany	

na	závodech	v	Plzeňském	kraji.	Sami	pořádáme	velké	meziklubové	závody.	Našeho	posledního	
meziklubového	závodu,	který	jsme	pořádali	v	květnu	letošního	roku,	se	zúčastnilo	70	závodníků	
z	Dobřan,	Stoda	a	Klatov.	V	listopadu	se	naši	závodníci	zúčastnili	závodů	ve	Stodě,	ze	kterých	si	
většina	účastníků	odnesla	cenné	kovy,	diplomy	a	sladkou	odměnu.	15.	12.	2018	se	náš	Judo	klub	
zúčastnil	Velké	ceny	v	Blovicích,	ze	které	si	v	kategorii	U9	odnesl	1.	místo	Šimon	Voller,	který	
vyhrál	všechny	zápasy	ve	své	kategorii,	a	Stela	Baxová,	která	jako	jediná	dívka	ve	skupině	i	přes	
velmi	těžké	soupeře	z	Judo	klubu	Plzeň	vybojovala	krásné	3.	místo.	Naši	závodníci	se	ničeho	ne-
zalekli	a	statečně	bojovali	až	do	posledních	sil.	
Příští	rok	nás	jistě	čeká	spousta	dalších	závodů,	které	doufáme	budou	stejně	tak	úspěšné.	Bu-

deme	se	na	vás	těšit	opět	příští	rok	a	přejeme	vám	vše	nejlepší	v	novém	roce	2019.
RuKa JUDO

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,	 infor-
mace	a	pomoc	všem,	kteří	se	na	ni	obrátí.	
Usiluje	o	to,	aby	občané	netrpěli	neznalostí	
svých	práv	a	povinností,	neznalostí	dostup-
ných	služeb	nebo	neschopností	vyjádřit	své	
potřeby	či	hájit	své	oprávněné	zájmy.
Podílí	se	na	činnosti	AOP	a	společně	upo-
zorňují	 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

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

3.	ledna	2019	uplynul	1	rok,	
kdy	nás	opustil	

pan Josef Čenteš.

Za	vzpomínku	děkuje	rodina	Čentešova.

Vzpomínka
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Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
8. ledna
Z KOLINCE DO KRUTĚNIC
Odjedeme	vlakem	v	8,30	hod.	
přes	Klatovy	do	Kolince.	Pů-
jdeme	 po	 zelené	 tz.	 na	 Vid-

hošť	/752	m	n.	v./	a	po	svahu	hory	Stráž	do	
Ustalče.	 Zde	 přejdeme	 na	 zelenou	 tz.,	 která	
nás	dovede	do	Krutěnic,	cíle	naší	cesty.	Délka	
vycházky	8	 km.	Odjezd	BUSem	v	13,46	hod.	
a	z	Klatov	vlakem	v	14,05	hod.	Vedoucí	Jindra	
Šmatlák.

12. ledna
Z CHLUMČAN PŘES ČERNOTÍN DO DOBŘAN
Odjedeme	 vlakem	 v	 8,06	 hod.	 do	 Chlumčan.	
Půjdeme	 kolem	 rybníka	 Šavlice	 do	 Dnešic	
a	 okrajem	 lesa	 Šmikousy	 a	 větrolamem	 do	
Vstiše.	Cesta	kolem	řeky	nás	dovede	do	Dob-
řan.	Délka	vycházky	14	km.	Vedoucí	Karel	Bo-
hmann.

15. ledna Z NEZNAŠOV DO VRHAVČE
Odjedeme	vlakem	v	8,30	hod.	přes	Klatovy	do	
Neznašov,	 v	 lese	 odbočíme	 doprava	 na	 lesní	
cestu.	Ta	nás	dovede	do	Vrhavče	na	vlak.	Dél-
ka	vycházky	8	km.	Odjezd	vlakem	v	13,41	hod.	
Na	vycházce	nás	povede	žlutá	tz.	ke	křižovat-
ce	„Nad	Horní	Lhotou“,	kde	odbočíme	na	čer-
venou	 tz.,	 kterou	opustíme	v.	 Vedoucí	 Jindra	
Šmatlák.

19. ledna
Z VALCHY PŘES SULKOV DO DOBŘAN
Odjedeme	vlakem	v	9,27	hod.	 na	Valchu.	Do-
jdeme	do	vsi	Valcha	na	zelenou	tz.	a	po	ní	k	od-
bočce	na	Sulkov	a	do	Sulkova.	Lesní	cesta	nás	
dovede	do	Nové	Vsi	a	zelená	tz.	do	Dobřan.	Dél-
ka	vycházky	13	km.	Vedoucí	Karel	Bohmann.		

22. ledna Z OŠELÍNA DO ČERNOŠÍNA
Odjedeme	 vlakem	 v	 6,40	 hod.,	 z	 Plzně	
v	7,05	hod.	do	Ošelína.	Povede	nás	zelená	tz.	
k	tvrzišti	Záhoří,	přejdeme	na	žlutou	tz.	a	po	
ní	ke	zřícenině	hradu	Volfštejn	a	do	Černošína	
-	7	km.	Nebo	také	můžeme	jít	po	žluté	a	modré	
tz.	na	Goethovu	Vyhlídku,	Vlčí	horu	a	 teprve	
ke	 zřícenině	 hradu	 Volfštejn	 -	 o	 2	 km	 delší.	
Odjezd	BUSem	v	15,00	hod.,	vlakem	ze	Stříbra	
v	15,27	hod.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

26. ledna
Z DOBŘAN PŘES CHLUMČANY DO DOBŘAN
Sejdeme	 se	 v	 8,30	 hod.	 u	 „kruháku“.	 Půjde-
me	 po	 staré	 silnici	 na	 Vysokou,	 lesní	 cestou	
do	 Hradčan	 a	 po	 silnici	 přes	 Chlumčany	 do	
Dobřan.	Délka	vycházky	12	km.	Vedoucí	Karel	
Bohmann.

29. ledna Z MLADOTIC DO MANĚTÍNA
Odjedeme	 vlakem	 v	 7,52	 hod.,	 z	 Plzně	
v	 8,14	 hod.	 do	 stanice	Mladotice	 -	 zastávka.	

Červená	tz.	nás	doprovodí	až	do	cíle.	Půjdeme	
údolím	 řeky	 Střely	 ke	 Štichovickým	vodopá-
dům	 a	 kolem	 Frantova	 mlýna.	 Údolím	 Ma-
nětínského	 potoka	 projdeme	 kolem	 Voršova	
Mlýna	a	silnice	nás	dovede	do	Manětína.	Délka	
vycházky	11	km.	Odjezd	BUSem	v	14,50	hod.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

2. února
Z VALCHY PŘES LITICE DO DOBŘAN 
Odjedeme	vlakem	v	9,27	hod.	na	Valchu.	Pů-
jdeme	po	silnici	do	Litic.	Vystoupáme	na	hrad	
a	lesní	cestou	přes	Dubovou	horu	/408	m	n.	v.		
-	výhled/	dojdeme	na	Měsíční	Stráň	a	kolem	
Wartova	mlýna,	 jezu	 Strážná	 a	 přes	 houpací	
lávku	 dojdeme	 do	 Dobřan.	 Délka	 vycházky	
10	km.	Vedoucí	Karel	Bohmann.

 5. února
ZE ZDEMYSLIC DO  SPÁLENÉHO  POŘÍČÍ
Odjedeme	 vlakem	 v	 7,24	 hod.,	 z	 Plzně	
v	 8,08	 hod.	 do	 Zdemyslic.	 Budeme	 sledovat	
žlutou	tz.	přes	Kamensko,	Štítov,	Karlov	až	do	
Spáleného	Poříčí.	Délka	vycházky	je	9	km.	Od-
jedeme	BUSem	v	13,35	hod.	nebo	v	15,05	hod.	
Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

Pojďte se s námi projít. Zveme všechny občany.
Chodíme za každého počasí. Případné změny 
najdete ve vývěsní skříňce u Komerční banky.

Turistický advent
V	 tomto	 předvánočním	 čase	 jsme	 svůj	

program	 vycházek	 věnovali	 předvánoční	 at-
mosféře.	 Jednak	 jsme	 se	 snažili	 časový	 limit	
vycházek	 zkrátit,	 to	 znamená	 volíme	 kratší	
vzdálenosti,	za	druhé	navštívíme	místa,	která	
s	Vánocemi	jsou	nějakým	způsobem	spojená.
Úvodní	akcí	 je	procházka	Dobřanami	a	 je-

jich	 okolím,	 po	 pochodu	 se	 scházíme	 v	 klu-
bovně	 KČT,	 kde	 máme	 připravené	 malé	 mi-
kulášské	 posezení	 s	 hudbou,	 připraveným	
zábavním	programem	a	pohoštěním.	Při	této	
příležitosti	nám	Mikuláš	spolu	s	čertem	a	an-
dělem	rozdají	dárečky.
Další	akcí	je	vycházka	spojená	s	prohlídkou	

památek	Plzně	a	návštěvou	plzeňského	pod-
zemí.
Jako	 každý	 rok	 tak	 i	 letos	 navštěvujeme	

řezbářku	 v	 Příchovicích	 spojenou	 s	 prohlíd-
kou	betléma.	Chceme	také	navštívit	působiště	
Jakuba	Jana	Ryby,	Rožmitál.	Zde	v	tomto	městě	
působil	jako	učitel,	složil	zde	svoji	slavnou	vá-
noční	koledu	„Hej	mistře“	a	zde	také	po	stras-
tiplné	životní	pouti	tragicky	ukončil	svůj	život.
Poslední	akcí	v	rámci	adventu	bude	návště-

va	Železné	Rudy,	kde	hodláme	navštívit	místní	
muzeum,	kostel,	poté	se	přesuneme	k	němec-
kým	sousedům	do	Bayerisch	Eisenstein.	Pro-
hlédneme	si	slavnostně	vyzdobený	kostel	spo-
lu	s	městečkem.	Poté	se	vracíme	vlakem	domů.

Závěrem:	Přejeme	všem	našim	příznivcům	
a	 všem	 lidem	 dobré	 vůle	 klidné	 a	 radostné	
prožití	svátků,	štěstí	v	životě	a	pevné	zdraví.
S	pozdravem	„ať	nám	to	šlape“

Jindřich Šmatlák



29www.dobrany.cz |

Řádková inzerce
		Koupím	staré	hodinky.	Mechanické	nebo	automaty	Prim	a	jiné	

značky.	I	nefunkční.	Nabídněte.	Rychlé	jednání.	
	 Sběratel	z	Dobřan.	Tel:	704	225	457
		Jádrové	vrtání	prostupů	betonu,	železobetonu-otvory	pro	

vzduchotechniku,	odpady,	elektřinu	a	vodu.	Novostavby	
	 i	monolit	stavby.	www.allman.cz.
		Chcete	prodat	nebo	koupit	nemovitost?	www.jaroslavsredl.cz
		Pronajmu	garsoniéru	v	Dobřanech.	K	nastěhování	ihned.	

Informace	na	tel.	č.	607	115	354.

Klub českých turistů, odbor Dobřany / Inzerce

OOZZNNÁÁMMEENNÍÍ  NNOOVVÉÉ  OOTTEEVVŘŘEENNÍÍ  KKAANNCCEELLÁÁŘŘEE  
  

 

 

 

                                                                

                                                                   
    od 1. 11. 2018 na adrese: 
 

Stromořadí 252, Dobřany 
    

   Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů. 

    Poznejte rozdíl...  

 

Vážení klienti,  
děkuji za Vaši stálou důvěru.  
Těším se na další spolupráci       
v roce 2019. 

Dana Rottová  
finanční poradce 

hypotéky, investice, pojištění 
tel.: 724 169 879 

Jsme	strojírenská	firma	se	sídlem	v	Dobřanech	
a	v	současné	době	hledáme ZAMĚSTNANCE	na	pozici:
 
• Montážní dělník tlumící techniky
 (práce vhodná pro muže)

Nabízíme: 
-	5	týdnů	dovolené
-	příspěvek	na	stravování
-	příspěvek	na	dopravu
-	zázemí	silné	zahraniční	společnosti
-	moderní	prostředí
-	práce	na	HPP

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

Aktivity KČT Dobřany za rok 2018
1. pochody od 1. 1. 2018 do 29. 12. 2018	 ∅	11,59	km/osobu
	 	 	 106x
	 účast	pochodníků	 ∅	9,35/pochod	 991	osob
	 ušlých	kilometrů	 ∅	12,00/pochod	 1229	km
2. výstup na Šlovický vrch	 180	km	 139	osob
3.  jarní brigáda (les)	 odprac.	118	hod	 10	osob
 úklid klubovny	 odprac.	36	hod	 12	osob
4.  školení první pomoci	 	 24	osob
5. dvoudenní pobyt v Nové Peci	 55	km	x	14	=	770	km	 14	osob
6. soustředění Chebsko	 100	km	x	7	=	700	km	 7	osob
7. třídenní Rabštejnsko	 34	km	x	14	=	476	km	 14	osob
8. Dobřanská 50
	 pěší	trasy	 203	osob	x	∅	12	km	=	2	436	km
	 cyklotrasy	 76	osob	x	∅	15	km	=	1	140	km
	 psí	stopou	 30	osob	–	12	psů
	 toulavý	kočárek	 20	osob	–	8	kočárků
	 organizátoři	 24	osob	+	3	osoby	nečlenové
9. Mikulášské posezení	 	 24	osob
10. schůzová činnost		 1x	výborová
	 –	každý	měsíc	schůze	 1x	členská
 Jindřich Šmatlák
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BEAUTIFUL BOY
10. 1. ve 20:00
USA, drama, 120 min, 12+, titulky, režie: Felix van 

Groeningen

Osmnáctiletý Nic (Timothée Chalamet) má na první 

pohled vše – skvělou rodinu, krásu, talent a přijetí na 

univerzitu v kapse. Přesto je v jeho životě trhlina, kte-

rou vyplňuje drogami. Kde se vzala, a jak může David 

(Steve Carell) pomoci svému milovanému synovi ve 

chvílích, kdy se ocitá nad propastí?

Vstupné: 100 Kč

CENA ZA ŠTĚSTÍ
11. 1. ve 20:00 13. 1. v 18:00
19. 1. ve 20:00
ČR, drama, 95 min, 12+, režie: Olga Dabrowská

Životní pár (V. Hybnerová a I. Chýlková) vychovává 

dvě děti, když do jejich soužití vstoupí muž z minulos-

ti (T. Hanák). Násilnický psychopat (J. Plesl) se do-

máhá dcery z rozvedeného manželství, zatímco jeho 

bývalá žena (K. Pollertová-Trojanová) s dětmi trpí 

jeho terorem. Dva teenageři od svých rodin utečou. 

Vstupné: 120 Kč

MARY POPPINS SE VRACÍ
12. 1. v 17:00 
USA, rodinný/fantasy, 130 min, přístupný, dabing, 

režie: Rob Marshall

V rodině Banksových se opět objeví tajemná chůva 

Mary Poppins (Emily Blunt).

Vstupné: 120 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
12. 1. ve 20:00
USA/Velká Británie, životopisný/hudební, 134 min, 

12+, titulky, režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher

Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedi-

nečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho Mercury-

ho od založení skupiny Queen až po památný koncert 

Live Aid v roce 1985. 

Vstupné: 120 Kč

ASTERIX A TAJEMSTVÍ KOUZELNÉHO LEKTVARU
13. 1. v 15:00 
Francie, animovaný, 82 min, přístupný, dabing, 

režie: Alexandre Astier, Louis Clichy

Tajemství síly obyvatel malé galské vesničky se 

ukrývá v kouzelném lektvaru. Recept na jeho výro-

bu střeží druid Panoramix. S pomocí přátel, Asterixe 

a Obelixe, se vydává hledat vhodného následovníka.

Vstupné: 120 Kč

A DÝCHEJTE KLIDNĚ
17. 1. ve 20:00
Island/Švédsko/Belgie, drama, 100 min, 12+, titulky, 

režie: Ísold Uggadóttirová

Okraj islandského poloostrova Reykjanes. Dvě ženy, 

jejichž osudy se na chvíli díky nepředvídatelným 

okolnostem prolnou. Mezi islandskou svobodnou 

matkou a africkou ženou žádající o politický azyl se 

vytvoří intimní pouto a obě začnou společně bojovat 

za to, aby se jejich životy vrátily na tu správnou cestu.

Vstupné: 100 Kč

KURSK
18. 1. ve 20:00
Belgie/Lucembursko, akční/drama, 117 min, 12+,  

titulky, režie: Thomas Vinterberg

Film vypráví o skutečné katastrofické události, ke 

které došlo v roce 2000 na palubě jaderné ponorky 

K-141 Kursk.

Vstupné: 120 Kč

RAUBÍŘ RALF A INTERNET
19. 1. v 17:00
USA, animovaný, 113 min, přístupný, dabing, režie: 

Rich Moore, Phil Johnston

Známý videoherní záporák Ralf a jeho malá rošťácká 

kamarádka Vanilopka von Šmak musí podniknout ris-

kantní cestu po světové počítačové síti a najít náhrad-

ní část do Vanilopčiny videohry s názvem Cukrkáry.

Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
20. 1. v 15:00
70 min

Doktorská pohádka, Dorotka a ježibaba, Krtek a myška,...

Vstupné: 50 Kč

HUSÍ KŮŽE 2: UKRADENÝ HALLOWEEN
20. 1. v 18:00 
USA, komedie/rodinný/horor, 90 min, přístupný, da-

bing, režie: Ari Sandel

V pokračování úspěšné strašidelné komedie Husí 

kůže, oživí parta teenagerů příšery uvězněné v kni-

hách. Strašidelná monstra, v čele s loutkou Slappym, 

jsou rozhodnuté ovládnout svět.

Vstupné: 120 Kč

SLOŽKA 64
24. 1. ve 20:00
Dánsko, krimi/thriller, 119 min, 12+, titulky, režie: 

Christoffer Boe

Do rukou detektiva Carla Mørcka a jeho asistenta 

Assada z kriminálního Oddělení Q se dostává další ne-

vyřešený případ. Jak souvisí děsivé, půl století staré 

tajemství opuštěného ostrova Sprogø se třemi naleze-

nými mumifikovanými těly?

Vstupné: 100 Kč

FAVORITKA
25. 1. ve 20:00 
USA/Irsko/VB, drama/komedie/historický, 119 min, 

15+, titulky, režie: Yorgos Lanthimos

Na královském dvoře britské panovnice Anny Stuar-

tovny dochází ke každodennímu boji o její vrtkavou 

přízeň. Usilují o ni především její dvě společnice, Lady 

Sarah (Rachel Weisz) a komorná Abigail (Emma Sto-

ne). Tyto dvě dámy se nezastaví před ničím.

Vstupné: 120 Kč

OVEČKY A VLCI
26. 1. v 17:00  3. 2. v 15:00
Rusko, animovaný, 74 min, přístupný, dabing, režie: 

Vladimir Nikolaev

Ovečky a vlci se dohodli, že budou žít společně 

v míru. Tak tomu je až do chvíle, kdy se ve vesnici ob-

jeví neočekávaní hosté – černí vlci, kteří chtějí, aby 

se život vrátil do starých kolejí, kde vlci jsou šelmy 

a ovce kořist. Ovečky a vlci teď musí spojit síly. 

Vstupné: 110 Kč

NARUŠITEL
26. 1. ve 20:00 
ČR, drama, 90 min, 12+, režie: David Balda

Příběh českého leteckého esa, jeho kamarádů 

i bezbřehé lásky k létání. Život armádních letců soci-

alistického Československa naplňovaly opojné chvíle 

svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké 

části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích 

udavačů. V hlavní roli se představí Jiří Dvořák.

Vstupné: 120 Kč

LEDOVÁ SEZÓNA: MEDVĚDI JSOU ZPĚT
27. 1. v 15:00 
USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, režie: 

Tim Maltby

Lední medvěd Norm si na zimní spánek nepotrpí. 

Když se venku ochladí, začíná pro něj a pro partu ka-

marádů ta pravá sezóna plná zábavy. Ale teď na něj 

čeká důležitý úkol. Musí postavit hokejové družstvo 

a zachránit drahocenný led a jejich ledový domov.  

Vstupné: 120 Kč

PSÍ DOMOV
27. 1. v 18:00
USA, dobrodružný/rodinný, 92 min, přístupný, da-

bing, režie: Charles Martin Smith

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. 

Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne 

však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého 

pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň 

osudu a Bella se rozhodne vrátit domů.

Vstupné: 120 Kč

ŽENA NA VÁLEČNÉ STEZCE
31. 1. ve 20:00
Francie/Island/Ukrajina, akční/komedie/thriller, 

101 min, 15+, titulky, režie: Benedikt Erlingsson 

Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka 

a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem dříme 

víc, než se na první pohled zdá.

Vstupné: 100 Kč

ŽENY V BĚHU
1. 2. ve 20:00 3. 2. v 18:00
ČR, komedie, 93 min, přístupný, režie: Martin Horský

Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný 

život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání 

– zaběhnout maraton!

Vstupné: 130 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko



ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
Třída 1. máje 1300
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační	hodiny:
pondělí	 6:00	–	12:00	 14:00	–	18:00
úterý	 6:00	–	13:00
středa	 6:00	–	12:00	 13:00	liché	týdny
	 	 													Vstiš
čtvrtek	 6:00	–	12:00	 13:00	Harmonie
pátek	 6:00	–	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	 prevence
pondělí	 7:30	–	10:00	 13:30	–	15:00
úterý	 13:00	–	15:00	 15:00	–	18:00
středa	 7:30	–	11:00	 11:00	–	14:30	
čtvrtek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	12:00
pátek	 7:30	–	10:00	 10:00	–	13:00

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

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační	hodiny:
	 volně	 pro	objednané
pondělí	 8:30	–	12:00	 12:30	–	14:30
středa	 12:00	–	14:00	 14:00	–	17:30
čtvrtek	 8:30	–	12:00	 12:30	–	14:30
pátek	 7:00	–	11:00	 11:00	–	14:00
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00	–	8:30	 po	objednání
středa	 11:30	–	12:00	 po	objednání

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	 7:30	–	17:00
úterý,	středa	 7:30	–	13:00
čtvrtek	 7:30	–	17:00
pátek	 7:30	–	13:00

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

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

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

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

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

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956

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

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

Veterinární ordinace
MVDr. Tereza Sýkorová
Vančurova 1289
tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí,	pátek	 9:00	–	12:00
úterý,	čtvrtek	 16:00	–	19:00
středa	 pouze	objednaní	pacienti

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

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

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

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací	doba:
pondělí	–	pátek	 8:30	–	12:15	 13:00	–	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
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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