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Dobřanské listy
Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Novoroční ohňostroj

Foto: Vladimír Rathouský, vítěz fotosoutěže o „nej“ fotografii novoročního ohňostroje
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Prodej dřeva
Město	 Dobřany	 oznamuje,	 že	 pro	 občany	
zahájilo	 příležitostný	 prodej	 dřeva	 (vět-
šinou	 jehličnatého).	 Klády	 v	 délce	 2	 me-
try	 se	nachází	v	 lese	u	dobře	přístupných	
cest.	Cena	je	stanovena	na	500	Kč	bez	DPH	
za	prostorový	metr.	V	případě	zájmu	kon-
taktujte	 lesního	 města	 Dobřany	 p.	 Petra	
Čabradu,	 tel.	 730	 152	 451,	 e-mail:	 cabra-
da@dobrany.cz.	 Bližší	 informace	 najdete	
na	webových	stránkách	v	sekci	„Lesy“.

Lenka Tomanová, místostarostka

Přehled plesů v kulturním domě 
Psychiatrické nemocnice 
Dobřany 2020

	24.	1.	 Myslivecký	ples
	26.	1.	 Dětský	maškarní	bál
	 7.	2.	 Sportovní	ples
	14.	2.	 Společenský	ples
	21.	2.	 Rybářský	bál
	29.	2.	 Babský	bál
	21.	3.	 Jarní	ples	květin
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Kulturní kalendář

	11. 1. |	Dobřany
 Tříkrálová sbírka
	11. 1. |	18:00 |	restaurace	Beseda
 Velká cena v degustaci kysaného zelí
		16. 1. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů – Turecko
	21. 1. |	16:00–18:00	|	fara
	 Dílnička	sv.	Anežky	–	sněhové	vločky
	28. 1. |	16:30	|	2.	stupeň	ZŠ
	 	Kavárna	po	škole	–	(ne)BEZPEČNĚ	NA	
INTERNETU

		30. 1. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů – Francie-Provence

	1. 2. |	Šlovice
 Hasičský bál
	6. 2. |	19:00	|	kino	Káčko
  Enigmatické variace
 divadelní	představení
	8. 2. |	ČZS	MO	Dobřany
  Odborná přednáška
	9. 2. |	15:00	|	kino	Káčko
  Masopustní pohádka 
divadelní	představení	pro	děti

		13. 2. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů
	18. 2. |	16:00–18:00	|	fara
	 Dílnička	sv.	Anežky	–	přáníčka
		22. 2. | 20:00 |	Parkhotel	Plzeň
  Reprezentační ples města
		27. 2. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů
		29. 2. | 12:00 |	Šlovice
  Masopustní průvod

		8. 3.
 Běh Martinskou stěnou
		12. 3. | kino	Káčko
  Nejúspěšnější sportovec okresu 
 Plzeň–jih za rok 2019
		12. 3. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů
		13. 3.. |	19:00	|	kino	Káčko
 Revival Kabaret – Dubnička a Lahoda
	17. 3. |	16:00–18:00	|	fara
	 Dílnička	sv.	Anežky	–	květiny
		26. 3. | 19:00 | Tenisová	hala	Dobřany
  Klub cestovatelů

Výhled je průběžně doplňován. 
Podněty na kultura@dobrany.cz
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Letošní rozpočet ve stejném stylu jako ty 
předešlé
V	roce	2019	se	poprvé	konal	velký	seminář,	

který	se	zabýval	sestavováním	rozpočtů.
Představili	 jsme	při	něm	podrobně	princi-

py,	 kterými	 se	 při	 plánování	 velkých	 výdajů	
(investic)	řídíme.	Jmenována	tam	byla	i	větši-
na	investic	letošního	rozpočtu.
První	 kategorií	 jsou	

ty	 akce,	 ke	 kterým	 je	
město	 zavázáno	 něja-
kou	 právní	 povinností.	
K	 těm	 letos	 patří	 ze-
jména	 největší	 položka	
letošního	 roku,	 kterou	
je	 zasíťování	 pozemků	
pro	malé	místní	podni-
katele	 při	 staré	 silnici	
na	 Šlovice	 za	 bývalou	
obalovnou.
Další	 pak	 jsou	 investice,	 které	 vyplývají	

z	 Programu	 rozvoje	 města	 a	 patří	 tak	 mezi	
přání	 občanů.	 Sem	 letos	 zapadá	 především	
cyklostezka	 od	 ZUŠ	 k	 fotbalovému	 stadionu	
a	 taktéž	 rekonstrukce	 sokolovny,	 která	 je	od	
loňska	v	majetku	města.
Třetí	důležitou	množinu	 tvoří	projekty,	na	

které	lze	získat	významnou	dotaci	a	které	jsou	
zároveň	v	zájmu	města.	Pro	ně	jsme	vytvořili	
v	rozpočtu	dostatečnou	rezervu	tak,	abychom	

mohli	 úspěšně	 získat	 co	 nejvíce	 prostředků	
zvenčí.	 Dotaci	 máme	 například	 na	 připojení	
vrtů	i	na	zmíněnou	cyklostezku,	obě	ve	shod-
né	a	zajímavé	výši	3	miliony	Kč.
Čtvrtou	 zásadní	 kategorii	 tvoří	 obnova	

základní	 infrastruktury,	 jde	 především	o	 ko-
munikace,	 pro	 ně	 jsme	
stanovili	nové	pravidlo.	
Vzhledem	 k	 růstu	 cen	
budeme	 takové	 akce	
soutěžit	 tak	 dlouho,	
dokud	 nebudeme	 spo-
kojeni	 s	 cenou.	 Stran	
obnovy	ulic	by	 se	 letos	
mohlo	 povést	 udělat	
pořádný	 kus	 práce,	
o	 jednotlivých	 ulicích	
vás	 budeme	 průběžně	

informovat,	jak	již	jsem	psal	výše.	O	tom,	zda	
se	 bude	 doopravdy	 stavět,	 rozhodne	 cena.	
Držme	si	palce,	zatím	se	daří	soutěžit	dobře.
Děkuji	 opozici	 za	 to,	 že	 na	 rozdíl	 od	 roku	

2018	hlasovala	pro	 tento	 rozpočet	 jednotně.	
Prý	 proto,	 že	 některé	 investice	 jsou	 shodou	
okolností	i	součástí	materiálu,	který	předloži-
ly	opoziční	strany	na	zářijovém	jednání	zastu-
pitelstva.	Takový	přístup	si	zaslouží	pochvalu.

Martin Sobotka, starosta

Nový pohled na dobřanské náměstí

Od	prosince	máte	možnost	sledovat	aktuální	dění	na	našem	krásném	
náměstí	prostřednictvím	nové	kamery,	která	je	umístěna	na	lampě	ve-
řejného	osvětlení	u	kašny.	Pohled	je	z	jihu	na	sever	a	zabírá	skoro	celé	
prostranství	 náměstí.	 Obrázek	 je	 aktualizován	 každou	 jednu	 minutu	
a	po	minutě	se	také	automaticky	znovu	načte.	Odkaz	najdete	na	webo-
vých	stránkách	města	v	sekci	MĚSTO	DOBŘANY/webkamera.

David Šefl, vedoucí odboru OVSV, informatik

BŘEZEN
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Dotazník – domovní zahradní kompostéry

Já,	níže	uvedený	zájemce,	jsem	vlastník	či	jiný	oprávněný	uživatel	oplocené	nemovitosti	na	území	Dobřan,	Vodního	Újezda	či	Šlovic.

Jméno a příjmení:

Adresa trvalého bydliště:

Umístění kompostéru*:

*	pouze	pokud	je	odlišné	od	adresy	trvalého	bydliště	–	uveďte	např.	parc.	číslo	a	katastrální	území

E-mail/telefon:

Kde bydlíte? (označte kroužkem) Rodinný		dům	se	zahradou

Rodinný	dům	bez	zahrady

Bytový	dům

Chata

Jiné

Mám zájem o domovní zahradní kompostér o velikosti (níže zakroužkujte):

cca	500–600	l cca	900–1100	l cca	1200–1400	l

Vyplněné	dotazníky	můžete	odevzdat	do	28.	února	2020	na	podatelně	Městského	úřadu	Dobřany.	Sken	dotazníku	je	možné	také	odeslat	
elektronickou	 formou	 na	 adresu:	komposter@dobrany.cz.	 Na	 tuto	 adresu	můžete	 směřovat	 i	 případné	 dotazy.	 Dotazník	 je	možné	
vyplnit	i	elektronicky	na	stránkách	www.dobrany.cz.

Za	vyplnění	děkujeme.



Chcete pomoci životnímu prostředí a získat zdarma pořádný kompostér?
Abychom	snížili	množství	odpadu,	uvažujeme	o	tom,	že	se	město	Dobřany	v	rámci	Mikroregionu	Radbuza	zapojí	do	společného	podání	žádosti	

o	dotaci	na	nákup	domovních	kompostérů	pro	občany.	Pro	zpracování	žádosti	o	dotaci	je	nutné	zjistit	zájem	obyvatel	města	o	zahradní	kompostéry.	
V	případě	přidělení	dotace	z	Operačního	programu	Životní	prostředí	budou	domovní	kompostéry	v	majetku	města	Dobřany	a	k	užívání	budou	zá-
jemci	zapůjčeny	(uzavření	smlouvy)	zdarma	na	dobu	5	let,	poté	bude	kompostér	převeden	do	vlastnictví	zájemce.
Kompostér	je	ideální	pomocník	při	kompostování,	bioodpad	v	něm	nezapáchá.	Už	během	jediné	sezóny	můžete	získat	kvalitní	kompost.	
Suroviny	vhodné	do	kompostéru:	vypleté	plevele,	květy,	listí,	posekaná	tráva,	rozdrcené	dřevo,	piliny,	hobliny,	kuchyňský	odpad	(např.	káva,	sko-

řápky,	slupky...),	zemina	z	květin,	trus	a	podestýlka	drobných	zvířat	(kromě	psů	a	koček),	exkrementy	hospodářských	zvířat	(omezené	množství),	
sláma		a	jiné	sklizené	zbytky,	popel	ze	dřeva,	novinový	papír,	karton,	kůra	stromů,	hadry	z	přírodních	tkanin.

Lenka Tomanová, místostarostka

V příštím roce více investic
Rozpočet	na	rok	2020	byl	po	věcné	debatě	

schválen	 zastupitelstvem	 města	 jednomysl-
ně.	Příprava	rozpočtu	vždy	zabírá	 téměř	celý	
podzim,	kdy	nejprve	 jednotlivé	odbory,	orga-
nizační	složky,	příspěvkové	organizace	a	osad-
ní	výbory	předkládají	své	požadavky	na	běžné	
výdaje	 či	 investice.	Následují	 korekce	 s	 ohle-
dem	na	očekávané	příjmy	z	daní,	nedaňových	
zdrojů,	jistých	i	nejistých	dotací	a	případných	
prodejů	 majetku,	 zejm.	 pozemků.	 Následně	
materiál	 projednává	 finanční	 výbor	 a	 rada	
města,	která	vychází	z	volebních	priorit….
Kromě	 běžných	 výdajů	 na	 údržbu	 města,	

chod	úřadu,	příspěvku	zřizovaným	organiza-
cím	 se	 v	 rozpočtu	 objevují	 dlouho	 potřebné	
investice.	Příznivci	stolního	tenisu	se	dočkají	
rekonstrukce	bývalé	sokolovny,	a	to	bez	ohle-

du,	 zda	město	 získá	 dotaci	 či	 nikoliv.	 Dotaci	
město	naopak	 již	má	přislíbenu	na	připojení	
nových	vrtů	a	v	předstihu	již	získalo	dotaci	na	
cyklostezky…..	Věřím,	že	se	podaří	dobře	vy-
soutěžit	 rekonstrukci	 ulice	 Vančurova,	 která	
by	mohla	prokouknout	obdobně	 jako	Školní.	
Bude	 se	 rovněž	 investovat	 do	 bytového	 fon-
du,	zejména	jde	o	zateplení	domu	Sokolovská	
394	a	Loudů	1028,	kde	odstraňujeme	násled-
ky	nekvalitně	odvedené	a	kontrolované	práce	
při	výstavbě.	
Zdaleka	 největší	 investici,	 a	 to	 ve	 výši	

22	 mil.	 Kč	 představuje	 vybudování	 podni-
katelské	 zóny	 směrem	 na	 Šlovice,	 která	 po-
skytne	tolik	potřebné	zázemí	pro	podnikatele	
z	Dobřan.	Řada	menších	investic	souvisí	s	lesy	
či	 zelení,	 za	zajímavý	považuji	 zejména	park	

okolo	 bývalé	 jízdárny,	 který	 nahradí	 dnešní	
bahnité	 cestičky.	 Rozpočet	 zahrnuje	 rovněž	
nákup	 multimediálních	 tabulí	 pro	 základní	
školu	 a	 nový	 kotel	 pro	 školní	 jídelnu.	 Před	
dokončením	je	projekt	vodovodu	do	Vodního	
Újezda	 a	 kanalizace	 do	 Šlovic,	 a	 to	 zejména	
z	 důvodu	 vyřešení	 problému	 se	 spekulativ-
ním	držením	pozemků.	
Do	 rozpočtu	 se	 zatím	 nevešly	 některé	 in-

vestice,	 kde	 existuje	 stále	 možnost	 získání	
dotace,	a	proto	by	nebylo	vhodné	je	předčas-
ně	zahajovat.	Zásobník	projektů	v	různé	 fázi	
rozpracovanosti	 je	bohatý.	Město	v	současné	
době	 má	 prostředky	 na	 investice	 a	 při	 ros-
toucí	inflaci	by	bylo	zbytečné	je	schovávat	na	
málo	výnosných	účtech.	
Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru
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Oteplení nám dovolilo 
dokončit ochranné 
nátěry
Bílé a žluté kmeny stromů po městě - žert, 
nebo „novinka“ v oblasti ochrany stromů? 
Zatímco v našich krajinách se stále jedná 
o inovativní řešení jak pomoci stromům vy-
rovnat se s teplotními vlivy, západní země 
považují bílý latexový nátěr za standard. 

Jedná	 se	 o	 dvojsložkový	 prodyšný	 nátěr.	
Podkladová	 vrstva	 žluté	 barvy	 má	 za	 úkol	
homogenizovat	 kmen,	 bílá	 povrchová	 složka	
chrání	před	vysokou	 teplotou	nebo	mrazem.	
Samotná	bílá	vrstva	může	být	aplikována	pří-
mo	na	očištěný	kmen,	ale	při	takovéto	aplikaci	
je	spotřeba	bílé	vrstvy	mnohem	vyšší,	a	tím	se	
stává	nátěr	dražší.
Škody	 způsobené	 teplotními	 vlivy	 jsou	

zpravidla	 pozorovány	 u	 mladých	 stromů,	
které	 se	 vyrovnávají	 se	 stresem	 z	 přesaze-
ní.		Náhlé	střídání	teplot	však	škodí	i	starším	
stromům.	Nejrizikovější	jsou	potom	ty,	jejichž	
pěstební	prostor	 je	omezen	na	několik	málo	
centimetrů	 půdy	 mezi	 betonem,	 asfaltem	
nebo	 dlažbou.	 Princip	 bílého	 nátěru	 vychází	
z	 ovocnářské	 praxe,	 kde	 jsou	 stromy	 běleny	
vápnem	i	dvakrát	za	zimní	období.	Životnost	
tohoto	opatření	je	však	minimální.	Pružný	la-
texový	nátěr	má	garantovanou	životnost	5	let	
a	díky	svým	vlastnostem	roste	spolu	se	ztluš-
ťujícím	se	kmenem	stromu.	
A	proč	nám	některé	stromy	zůstaly	na	čas	

žluté?	Odpověď	je	velice	jednoduchá.	Obě	dvě	
vrstvy	 nátěru	 mohou	 být	 aplikovány	 pouze	
při	teplotě	vyšší	než	5	°C.	Díky	několika	tep-
lým	dnům	první	poloviny	prosince	mohly	být	
nátěry	dokončeny.	

Milena Vladyková, městská zahradnice

Úprava místních poplatků od roku 2020
Až na začátku listopadu 2019 došlo ke zveřejnění novely zákona o místních poplatcích, 
která je účinná od ledna 2020. Zastupitelstvo města proto na svém prosincovém jednání 
schvalovalo znění nových vyhlášek, které tuto oblast upravují. Text vyhlášek je dostupný 
na webových stránkách, zde uvádíme jejich základní parametry.

Poplatky za odpady
Poplatek	za	provoz	systému	shromažďování,	sběru,	přepravy,	třídění,	využívání	a	odstraňo-

vání	komunálních	odpadů	(poplatek	za	odpady)	nově	upravuje	vyhláška	č.	2/2019.	Jde	o	po-
platek,	který	se	týká	všech	obyvatel	s	trvalým	pobytem,	cizinců	s	povoleným	pobytem	a	dále	
majitelů	nemovitostí,	v	nichž	není	hlášena	žádná	osoba,	na	území	města	Dobřany,	vč.	místních	
částí.	
Z	poplatku	existuje	řada	možností	osvobození	a	úlev,	nově	je	však	třeba	do	30.	4.	2020	před-

ložit	aktuální	doklady	prokazující	nárok	na	zvýhodnění,	zejména	jde	o	potvrzení	dlouhodobého	
pobytu	mimo	město.	Dojde-li	k	nároku	na	úlevu	po	tomto	datu,	je	třeba	doklady	předložit	vždy	
do	30	dnů.
Sazba	poplatku	se	nemění	a	zůstává	500	Kč	na	osobu	a	rok,	poplatek	je	splatný	do	30.	4.	2020	

v	hotovosti,	kartou	nebo	bezhotovostně	na	účet	(viz	informace	níže).	Po	zaplacení	poplatku	obdr-
ží	poplatník	na	žádost	potvrzení,	které	umožňuje	ukládání	odpadu	do	sběrného	dvora.	Potvrzení	
lze	získat	prostřednictvím	e-mailu	a	nově	také	předložit	elektronicky	(např.	na	displeji	mobilního	
telefonu).	Obsluha	sběrného	dvora	nemá,	a	z	důvodu	ochrany	osobních	dat	a	zásad	daňového	ří-
zení	ani	nemůže	mít,	přístup	do	databáze	poplatníků.	Výpis	z	bankovního	účtu	o	odeslané	platbě	
není	potvrzením,	že	tato	platba	také	na	účet	města	došla.

Poplatky za psa
Další	vyhláška	č.	3/2019	pak	upravuje	náležitostí	poplatku	ze	psů,	poplatku	za	užívání	veřejné-

ho	prostranství	a	poplatku	ze	vstupného.	Větší	změny	se	dotýkají	pouze	zpoplatnění	držení	psa,	
s	čímž	souvisí	také	vyhláška	č.	4/2019,	kterou	se	stanovují	pravidla	pro	pohyb	psů	na	veřejném	
prostranství	ve	městě	Dobřany.
Opětovně	upozorňujeme,	že	od	1.	1.	2020	musí	být	každý	pes	označen	elektronickým	či-

pem,	zatím	však	neexistuje	centrální	databáze	těchto	čipů,	proto	stále	platí	povinnost	ozna-
čení	psa	známkou,	kterou	obdrží	majitel	při	registraci.	Tuto	povinnost	by	dnes	měli	majitelé	
psů	vnímat	spíše	jako	možnost	rychlejší	identifikace	při	zaběhnutí	psa.	Pokud	svého	psa	i	po	
očipování	dobrovolně	nezaregistrují,	je	šance	na	jeho	navrácení	mnohem	větší	v	případě,	že	
má	na	 krku	 známku,	 že	 je	 z	Dobřan.	 Správce	poplatku	 vede	místní	 evidenci	 psů	 z	Dobřan,	
Šlovic	a	Vodního	Újezda,	která	se	využívá	právě	při	odchycení	ztraceného	psa.	Centrální	re-
gistr	a	možnost	online	identifikace	psů	slibují	zákonodárci	do	2	let,	poté	by	došlo	k	úpravě	
v	souvisejících	vyhláškách.	
Také	u	tohoto	poplatku	je	možnost	osvobození	na	základě	prokázaných	skutečností,	nově	se	

ze	zákona	osvobozují	držitelé	průkazu	ZTP	nebo	ZTP/P.	Zákon	rovněž	stanoví	nižší	sazby	pro	
držitele	psů	starších	65	 let.	Sazby	poplatku	ze	psa	pro	rok	2020	a	podrobnosti	k	úhradě	 jsou	
uvedeny	níže.
Na	místní	poplatky	se	nahlíží	jako	na	daňové	příjmy	a	platí	pro	ně	shodný	postup	jako	při	vy-

máhání	daní.	Správce	poplatku	dnes	vede	několik	desítek	exekucí,	kdy	se	pak	nezaplacení	např.	
poplatku	za	odpad,	který	jinak	vychází	na	42	Kč	měsíčně,	značně	prodraží.	 Jsme	si	vědomi,	že	
u	vícečlenných	rodin	může	být	jednorázová	úhrada	náročná,	je	však	možné	povinnost	rozložit	
do	několika	plateb.	
V	poslední	době	se	objevují	stížnosti	na	zvýšený	počet	psů	zejména	v	bytových	domech.	Správ-

ce	poplatku	proto	 začne	 v	 nejbližší	 době	oslovovat	 předsedy	 společenství	 vlastníků	 s	 žádostí	
o	součinnost	při	ověřování	plnění	oznamovací	povinnosti	majitelů	psů.

Více informací k Vaší poplatkové povinnosti podá Michaela Benediktyová, kancelář 
č. 103 MěÚ Dobřany, tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz.
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Privatizace bytů dokončena
V	polovině	prosince	proběhlo	první	shromáždění	vlastníků	bytů	v	domě	Spojovací	827-828.	

Noví	majitelé	obměnili	členy	výboru,	určili	si	správní	firmu,	stanovili	příspěvek	do	fondu	oprav.	
Město	zůstává	majitelem	už	jen	pěti	dotačně	vázaných	bytů	v	nástavbě.	Došlo	tak	ke	splnění	slibu	
privatizace	tohoto	domu,	který	byl	zároveň	posledním	prodávaným	objektem.	Připravované	pře-
vody	v	domech	Loudů	1028	a	1029	mají	spíše	charakter	vypořádání	družstevních	podílů.	

Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Úprava nájemného z nebytových prostor

Město	 vlastní	 různé	 nebytové	 prostory,	
které	 obvykle	 pronajímá	 k	 účelům	 poskyto-
vání	služeb,	skladování,	výrobě	či	jako	garáže.	
O	většinu	uvolněných	prostor	se	obvykle	hlásí	
několik	zájemců,	a	to	také	kvůli	velmi	příjem-
ným	 cenám.	 Používané	 sazby	 pocházejí	 ještě	
z	 90.	 let	 a	 ve	 srovnání	 s	 aktuální	 nabídkou	
nájmů	jsou	na	úrovni	jedné	čtvrtiny.	Na	tento	
fakt	již	vedení	města	upozorňoval	také	auditor.	
Nižší	než	tržní	nájmy	souvisely	také	s	nut-

ností	 vlastních	 počátečních	 investic,	 neboť	
některé	objekty	např.	v	kasárnách	vyžadovaly	
po	převodu	od	armády	nové	 rozvody	a	další	
větší	opravy.	Po	více	než	20	letech	odbydlová-
ní	investic,	kdy	souhrnná	míra	inflace	vzrostla	
o	téměř	60	%,	již	zřejmě	nastal	čas	pro	úpra-
vu	nájemného.	Vedení	města	chce	udržet	na-
bídku	služeb	v	oblasti	náměstí	a	podporovat	
drobné	 podnikání,	 prostředky	 na	 současné	
opravy	 však	 bude	 třeba	 získávat	 více	 právě	
od	nájemců.	Obdobně	se	již	dříve	přistoupilo	
k	narovnání	nájmů	ze	zemědělských	pozem-
ků	a	probíhá	rovněž	postupné	navyšování	ná-
jemného	v	bytech.	Změny	v	sazbách	se	před-
pokládají	s	účinností	od	roku	2021.
Na	výzvu	vedení	města	k	diskuzi	o	výši	ná-

jemného	reagovaly	čtyři	desítky	nájemců	a	na	
konci	 listopadu	 došlo	 ke	 dvěma	 schůzkám,	
kde	 se	 řešily	 návrhy	 zvlášť	 pro	 historické	

centrum	a	následně	pro	ostatní	prostory.	Po	
představení	 základních	 parametrů	 nových	
smluv,	 jejichž	návrh	obdrží	nájemci	v	průbě-
hu	1.	pololetí	2020,	se	hovořilo	spíše	o	problé-
mech	 s	 parkováním	 a	 dostupností,	 drobném	
vandalismu	 v	 některých	 objektech,	 využití	
vnitrobloků	na	náměstí	či	o	budoucnosti	ob-
lasti	bývalých	kasáren.	
Kromě	nové	sazby	nájemného	za	m2,	která	

nepřekračuje	50	Kč	měsíčně	a	zůstává	členě-
na	dle	využití	prostoru,	budou	smlouvy	obsa-
hovat	 inflační	 doložku	 s	 pravidelným	 uplat-
ňováním	 dle	 vývoje	 cenového	 indexu.	 Dále	
se	klade	důraz	na	elektronickou	komunikaci.	
Již	 splátkové	 kalendáře	 pro	 rok	 2020,	 kdy	
se	 zatím	výše	nájemného	nemění,	 se	 rozesí-
lají	 elektronicky,	 prioritně	 prostřednictvím 
e-mailu,	příp.	datové	schránky.	
Zvláštní	schůzky	s	vedením	města	budou	svo-

lány	 s	nájemci	objektů	na	náměstí	T.G.M.	114	
kvůli	 využití	 prostoru	 dvora	 a	 nového	 zdra-
votního	střediska	s	možností	stavebních	úprav	
společných	prostor	či	jednotlivých	ordinací	tak,	
aby	odpovídaly	potřebám	lékařů	a	pacientů.	
Další	 informace	 podá	 Jaroslava	 Kypetová,	

vedoucí	finančního	odboru	na	tel.	377	195	839	
nebo	 kypetova@dobrany.cz	 a	 Judita	 Grunská,	
tel.	377	195	861,	grunska@dobrany.cz.
Jaroslava Kypetová, vedoucí finančního odboru

Mobilní aplikace 
V OBRAZE
Na	 základě	 dopo-

ručení	IT	komise	byla	
pořízena	mobilní	apli-
kace	V	OBRAZE.	 	 Jed-
ná	se	o	novou	službu	pro	občany	a	návštěvní-
ky	našeho	města.
Chcete	být	informováni	o	aktualitách	z	na-

šeho	 webu?	 Chcete	 mít	 k	 dispozici	 důležité	
informace	z	obce	ve	vašem	chytrém	telefonu?
Právě	pro	vás	 je	určena	 tato	nová	mobilní	

aplikace.
Aplikace	 vám	 přináší	 přehled	 aktualit	

z	webu	našeho	města,	upozorní	vás	na	nově	
vložené	zprávy,	dozvíte	se	včas	o	pořádaných	
akcích,	můžete	si	prohlédnout	fotografie	nebo	
dokumenty	vyvěšené	na	úřední	desce.

Co lze sledovat?
•	 zprávy
•	 akce
•	 úřední	desku	
•	 fotogalerii

Co je potřeba k jejímu stažení?
•	 	mít	chytrý	telefon	s	operačním	systémem	
Android	či	iOS

•	 přístup	na	internet
•	 místo	v	úložišti	telefonu	cca	13	MB

Kde si aplikaci lze stáhnout?

David Šefl, vedoucí odboru OVSV, informatik

(tom) V Městském kulturním středisku si bě-
hem ledna můžete vyzvednout na památku Je-
žíškem přečtené dopisy, které vaše děti vhodily 
do schránky na vánoční přání.
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Vážení	občané!
Povodně	jsou	součástí	přírodního	koloběhu	a	představují	pro	Českou	republiku	největší	přímé	nebezpečí	v	oblasti	přírodních	katastrof.	Mohou	být	

i	příčinou	závažných	krizových	situací,	při	nichž	vznikají	nejenom	rozsáhlé	materiální	škody,	ale	rovněž	ztráty	na	životech	obyvatel	v	postižených	úze-
mích	a	dochází	k	rozsáhlé	devastaci	kulturní	krajiny	včetně	ekologických	škod.
Zvyšující	se	četnost	povodňových	situací,	oběti	na	lidských	životech,	škody	na	majetku	státu	i	obyvatel	jsou	důkazem,	že	je	třeba	se	ochranou	před	

povodněmi	systémově	zabývat.	Město	Dobřany	si	s	ohledem	na	ničivé	účinky	povodní	posledních	cca	20	let	i	na	jeho	území	toto	plně	uvědomuje,	a	proto	
činí	celou	řadu	preventivních	opatření.	V	současné	době	probíhá	zpracování	nového	digitálního	povodňového	plánu	našeho	města	včetně	vybudování	
nového	bezdrátového	rozhlasu.	V	rámci	zpracování	vstupních	dat	byla	provedena	základní	analýza	ohrožení	Radbuzou	a	dalšími	vodními	toky.	Ohrožení	
přichází	v	úvahu	i	pod	svahy,	kde	často	selhává	městská	kanalizační	síť.	
Touto	cestou	chceme	požádat	všechny	vlastníky,	kteří	vnímají	ohrožení	svých	objektů,	o	vyplnění	základního	sběrného	formuláře	povodňového	plánu	

nemovitosti.	U	bytových	domů	prosíme	o	vyplnění	1	formuláře	za	celý	objekt	–	vyplňuje	předseda	bytového	družstva	nebo	předseda	společenství	vlastníků.
Pokud	má	objekt	zpracovaný	již	vlastní	povodňový	plán	a	tento	nebyl	městskému	úřadu	předán,	prosíme	o	jeho	předání.		
Formulář	bude	sloužit	jako	základní	podklad	pro	sumarizaci	údajů	za	město	a	jeho	části.		Data	obsažená	ve	formuláři	budou	zpracována	pouze	pro	

potřebu	činnosti	povodňového	orgánu	města.	Formulář	mohou	na	městský	úřad	zaslat	i	vlastníci	nemovitostí,	jež	nejsou	rozlivem	toku	nijak	ohrožené,	
ale	hrozí	u	nich	zasažení	přívalovými	(bleskovými)	povodněmi	pod	svahy,	nebo	nemovitosti	ohrožené	zpětným	vzdutím	do	kanalizace.	
Vyplněný	formulář	prosím	odevzdejte	na	podatelnu	městského	úřadu	do 14. 2. 2020.

Martin Sobotka, starosta
David Šefl, vedoucí odboru OVSV, informatik

Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti

1. Adresa nemovitosti:

Ulice Číslo popisné/evidenční Obec Část obce Parcelní číslo Katastr

2. Kontakt k nemovitosti:

Kontaktní osoba k nemovitosti: Telefon: E-mail: Vztah 
k nemovitosti:Titul Jméno Příjmení Rok	narození mobil domů

hl
av
ní

	o
so
ba

1.
	d
al
ší

	o
so
ba

2.
	d
al
ší

	o
so
ba

3. Údaje o evakuaci:

Osoby v nemovitosti CELKEM: z toho požadavek na evakuaci: z toho požadavek na nouzové ubytování:

z	toho:	 trvale: děti do 10 let:
 osoby starší 60 let: imobilní osoby:

4. Činnost při zabezpečovacích pracích:

Uveďte	 vaši	 činnost	 nebo	 opatření,	 které	 byste	 dělali	 při	 zabezpečovacích	 pracích	 před	 přívalem	 vody	 z	 polí	 a	 povodní	 na	 ochranu	 vaší	
nemovitosti	(majetku).	Například: hrazení vjezdu, plotových otvorů, instalace dalších protipovodňových zábran (pytle s pískem, fošny…), vynášení 
zařízení z místností nebo zvedání zařízení, vyklízení sklepa.

5. Požadavek na pomoc (hasiči, vybraní spoluobčané):

Jedná	se	o	krajní	případ	(osoby	tělesně	postižené,	senioři	atd.)	–	vyplňte	počet	potřebných	osob
nehodící škrtněte

Hasiči:

Věcná	pomoc	(např.	strojní):

6. Požadavek na evakuaci domácích zvířat:
Jedná	se	o	krajní	případ	–	vyplňte	počet	a	druh	zvířectva

Druh: Počet	zvířat: Druh: Počet	zvířat:

Druh: Počet	zvířat: Druh: Počet	zvířat:

NE ANO –	orientační	počet:

NE ANO –	specifikovat:

INFORMACE PRO ZPRACOVATELE POVODŇOVÉHO PLÁNU VLASTNÍKA NEMOVITOSTI naleznete na webu města a na sběrném místě dotazníků.
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Kdyby tisíc klarinetů 
a střelnice na Vysoké
Všichni	 dobře	 známe	 skvělý	 filmový	 mu-

zikál	 „Kdyby	 tisíc	 klarinetů“.	 Byl	 natočen	 již	
před	56	lety	a	časem	jen	zraje.	Filmový	muzi-
kál	a	ještě	o	šest	let	starší	divadelní	hra	je	za-
ložena	na	krásné	představě:	všechny	zbraně	
vojáků	 se	 náhle	 změní	 na	 hudební	 nástroje.	
A	 tento	 zázrak	 se	 stane	 v	městečku	 Alkalis,	
které	právě	slaví	dvě	stě	 let	od	doby,	kdy	se	
v	něm	zastavil	 Johann	Sebastian	Bach	a	kdy	
vojáci	z	místních	kasáren	chtějí	právě	zbraně	
použít	na	dopadení	zběha.	
Proč	to	vše	píši.	Protože	mě	napadlo,	jak	se	

městečku	Alkalis	téměř	po	šedesáti	letech	po-
dobají	Dobřany.	I	u	nás	se	zastavil	J.	S.	Bach,	
máme	zde	přeci	skvělou	základní	uměleckou	
školu,	která	nese	 jeho	 jméno,	a	má	se	u	nás	
také	 hodně	 střílet,	 uvažuje	 se	 o	 výstavbě	
obří	 střelnice	 na	 Vysoké.	 Ale	 představte	 si,	
že	by	město	místo	 toho,	 aby	všechny	 ty	mi-
liony,	které	získá	za	uložení	zeminy	na	svém	
pozemku,	 nevložilo	 do	 vybudování	 střelnice	
a	jejího	zázemí,	ale	postavilo	by	za	ně	kultur-
ní	stánek,	kulturní	dům,	kde	je	možno	pořá-
dat	plesy,	koncerty	a	další	spolkovou	činnost.	
Můžeme	 si	 tak	 zopakovat	 zázrak,	 který	

Bach	 učinil	 v	 městečku	 Alkalis,	 a	 proměnit	
všechny	ty	výstřely	z	palných	zbraní	na	hud-
bu,	 jistě	k	velké	radosti	všech	žáků	naší	ZU-
Šky	a	jejich	rodičů.	Nechci	být	škodolibý,	ale	
dobře	 si	 vzpomínám	na	 pitoreskní	 pachtění	
generálů	 ve	 snaze	proměnit	 oněch	 tisíc	 kla-
rinetů	zase	zpět	na	pušky	a	pistole.	Ani	teh-
dejší	 komunističtí	 ideologové	 nebyli	 z	 filmu	
„Kdyby	 tisíc	 klarinetů“	 nadšeni,	 ale	 pomalu	
již	začínalo	předjaří	roku	1968.

Vážení spoluobčané, za spolek Otevřené 
město Dobřany Vám přeji vše dobré v roce 
2020. 

Josef Weinreb

(jar) Na konci listopadu se uskutečnilo druhé veřejné setkání na téma kulturní zařízení města, ten-
tokrát se zástupci spolků. Na setkání se diskutovalo o potřebách jednotlivých subjektů a opět se tato 
problematika mírně posunula dál.

(jar) Vedení radnice se pravidelně setkává se seniory. Kocem roku 2019 se uskutečnilo tradiční pose-
zení v Káčku, kde jim zazpíval pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany, vystoupilo několik nadějných 
muzikantů z místní ZUŠ J. S. Bacha a starosta města Martin Sobotka shrnul nejzásadnější okamžiky 
končícího roku. Další setkání s dříve narozenými se konají pravidelně v domech s pečovatelkou služ-
bou a ne jinak tomu bylo i v prosinci.

Vize moderního města Dobřany očima opozice
Na	zářijovém	jednání	zastupitelstva	města	

představili	opoziční	 zastupitelé	 „Vizi	moder-
ního	 města	 Dobřany“	 neboli	 materiál,	 před-
stavující	 návrh	 třinácti	 strategických	 inves-
tičních	priorit,	 které	 je	dle	opozice	nutné	ve	
střednědobém	horizontu	do	roku	2026	(tedy	
v	 tomto	 a	 následujícím	 volebním	 období)	
v	našem	městě	realizovat,	a	to	s	ohledem	na	
přepokládaný	 rozvoj	 města	 včetně	 vzrůsta-
jícího	 počtu	 obyvatel.	 Předkládaný	 materiál	
je	 jednoznačným	 stanoviskem	 celé	 opozice	
v	 Zastupitelstvu	 města	 Dobřany	 neboli	 zá-

stupců	ČSSD,	ODS,	Otevřeného	města	Dobřa-
ny,	 Sdružení	 nezávislých	 Dobřany	 a	 Za	 ještě	
lepší	 Dobřany	 s	 podporou	 TOP	 09.	 Materiál	
„Vize	moderního	města	Dobřany“	byl	předsta-
ven	v	rámci	jednání	zastupitelstva	pro	to,	aby	
mohl	 být	 oficiálně	 projednán	 a	 připomínko-
ván	v	orgánech	města	a	následně	diskutován	
v	tomto	roce	i	s	vámi	v	rámci	kulatých	stolů.	
Hlavním	 smyslem	 našeho	 snažení	 je	 otevřít	
diskusi	nad	potřebami	obyvatel	našeho	měs-
ta.	 Zároveň	 je	 nutné	podotknout,	 že	 některé	
ze	třinácti	strategických	priorit	jsou	obsaženy	

v	již	schváleném	rozpočtu	města	na	rok	2020.	
Tímto	 je	 na	 místě	 poděkovat	 vedení	 města,	
že	 námi	 navrhované	 investice	 byly	 zařazeny	
do	připravovaného	rozpočtu.	Od	příštího	vy-
dání	DL	vás	budeme	podrobněji	seznamovat	
s	 navrhovanými	 strategickými	 investičními	
prioritami.	Budeme	vděčni	za	následné	připo-
mínky	a	další	náměty.	Je	podstatné	upozornit,	
že	se	jedná	o	akce	strategické	neboli	finančně	
náročné,	u	kterých	bude	nutná	 finanční	spo-
luúčast	z	veřejných	dotačních	titulů.

Michal Šašek, zastupitel města Dobřany
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Bude pokračovat rekonstrukce ul. Stro-
mořadí? (od ul. Široká k ul. Lipová)
V	ulici	Stromořadí	chybí	dodělat	i	další	úse-

ky,	 první	 na	 řadu	 přijde	 oblast	 kolem	křižo-
vatky	se	Sokolovskou.	Mezi	Širokou	a	Lipovou	
se	aktuálně	soustředíme	na	čtyři	věci,	za	prvé	
jde	o	charakter	této	komunikace,	který	vyšel	
z	územní	studie	celé	oblasti,	dále	pak	máme	
povolení	 na	 opravu	 ulice	 Hornická,	 rádi	 by-
chom	ještě	v	roce	2020	provedli	opravy	chod-
níku	na	straně	u	bytovek.	Obdobně	jako	řada	
staveb	z	poměrně	nedávné	doby	začal	chátrat	
a	 brzy	 by	 jeho	 údržba	 vyšla	 mnohem	 dráž.	
Asi	 nejzásadnějším	 úkolem	 je	 odvést	 odtud	
rozumným	 způsobem	 dešťové	 vody	 tak,	 aby	
bylo	 možné	 řešit	 celou	 komunikaci	 včetně	
chodníků	u	rodinných	domků.	V	tom	nás	brzdí	
zdlouhavý	proces	legalizace	historických	deš-
ťových	kanalizací,	bez	které	to	nepůjde.

Prý se dočkáme v Dobřanech semaforů. 
Je to pravda?
Pravděpodobně	 ano,	 máme	 názor	 specia-

lizované	 firmy	 EDIP,	 podle	 které	 se	 stávající	
křižovatka	 ulice	 Lipové	 a	 1.	 máje	 blíží	 hra-
ně	 kapacity,	 a	 není	 vyloučené,	 že	 za	 pár	 let	
bude	 pravidelně	 kolabovat.	 Délka	 výstavby	
je	taková,	že	už	nyní	musíme	na	tomto	řešení	
pracovat	tak,	aby	se	doprava	za	tři	roky	neza-
blokovala.	 Zadali	 jsme	 naprojektovat	 to	 nej-
modernější,	 co	 dnešní	 technologie	 umožňují.	
Osobně	bych	si	přál	i	displeje,	které	ukazují,	za	
jak	dlouho	padne	zelená.	Používá	se	to	hlavně	
k	uklidnění	temperamentnějších	řidičů	na	jihu	
Evropy,	ale	ani	nám	více	klidu	neuškodí,	že?

Když přes pracovní vytíženost zbyde tro-
chu času, čemu se rád věnujete?
Někdy	už	mívám	myšlenky	tak	leda	na	spá-

nek.	Vzhledem	k	hektičnosti	událostí	v	práci	
i	doma	nevyšla	ani	dovolená	delší	než	6	dnů,	
takže	 v	 dobíjení	 energie	 musím	 být	 vyna-
lézavější	 a	 usilovnější.	 Dobřany	 jedou	 v	 ob-
rovském	 tempu	 a	 chci	 jim	 stačit.	 Nejvíce	mi	
pomáhá	 fotbálek,	ke	kterému	se	s	kamarády	
scházíme	dvakrát	týdně.	Vzhledem	k	mé	hráč-
ské	nešikovnosti	se	musím	hodně	soustředit,	
díky	 tomu	 jsou	 to	 jediné	 pravidelné	 chvilky,	
kdy	se	můžu	spolehnout,	že	vypnu.	V	každém	
filmu,	každé	knize	na	vás	dříve	či	později	vy-
bafne	nějaké	 téma,	 kterým	 se	 právě	 zabývá-
me	na	radnici.	Ne	že	bych	se	jim	vyhýbal,	ale	
100%	relax	pro	mě	už	nepředstavují,	moje	po-
volání	vyžaduje	tak	široký	záběr,	že	se	žádné	
umělecké	 dílo	 nedokáže	 vyhnout	 tomu,	 aby	
vrátilo	myšlenky	k	práci.	Těším	se,	až	obnoví-

me	divadlo,	herectví	je	duševní	lázeň,	odpou-
tání	se	a	zároveň	rychlý	osobní	růst.

Je něco, co vám v roce 2019 udělalo 
opravdu velkou radost?
Největší	byla	na	domácí	 frontě,	 vyhrát	nad	

nemocí	 je	 úlevné.	 Pracovních	 radostí	 byla	
spousta,	líbí	se	mi	narůstající	zájem	lidí,	jejich	
důvěra	a	účast	na	rozhodování.	Rodí	se	dobrá	
spolupráce	občanů	a	radnice,	to	musíme	zakle-
pat.	Setřásli	jsme	řadu	velmi	drahých	kostlivců,	
ale	z	toho	vám	radost	kalí	okamžik,	kdy	si	uvě-
domíte,	že	napravujete	zbytečné	chyby	z	minu-
losti.	Nikoho	asi	netěší,	pokud	má	platit	krva-
vou	daň	za	cizí	 lajdáctví.	Nejhezčími	chvílemi	
roku	byla	jízda	na	kole	z	Dobřan	do	Dobřan,	to	
byla	úžasná	pouť,	svoboda,	intenzivní	relax.

A je něco, co naopak vám přineslo zkla-
mání, či dokonce smutek? 
Tady	 opět	 bezkonkurenčně	 vede	 osobní	

rovina,	někteří	milí	 lidé	s	nemocemi	prohrá-
li.	 Pracovní	 smutek	 je	 z	 toho,	 jak	 se	 chová	
vrchnost,	tato	vláda	jede	po	povrchu	problé-
mů	a	dost	si	zasedla	na	obce.	Další	smutek	je	
z	přírody,	 sucho	a	kůrovec	pustoší	naše	 lesy	
a	to	je	důležitá	součást	toho,	co	máme	na	sta-
rosti.	Mrzí	mě,	s	čím	se	musí	potýkat	náš	lesní	
tým.	V	tom,	co	můžeme	ovlivnit,	nic	skličující-
ho	nevidím.	Zklamat	se	pokusili	někteří,	kteří	
už	 ale	 víc	 zklamat	nemohou.	A	 smutek?	Ten	
přece	zahání	dělání	a	toho	je	fakt	habaděj.

Který z připravovaných projektů pova-
žujete pro obyvatele Dobřan za nejdůleži-
tější (nejpřínosnější)?

Tahle	 otázka	 jde	 trošku	 proti	 smyslu	 naší	
práce.	 Máme	 zákonem	 uloženo	 dbát	 na	
všestranný	rozvoj	území.	Pro	každého	člověka	
i	každou	skupinu	je	důležité	něco	jiného.	Ale	
beru	to	tak,	že	nejdůležitější	jsou	ty,	které	jsou	
v	zájmu	každého.	Kvalitní	vodovodní	síť,	která	
příští	rok	dostane	napojení	na	nové	vrty.	Roz-
jíždějící	se	práce	na	tom,	aby	přívalová	voda,	
prach	a	snad	i	zápach	z	Vysoké	přestaly	obtě-
žovat	lidi	v	Dobřanech.	Krom	toho	posledního	
mají	 podobné	 problémy	 i	 Šlovice,	 pro	 Vodní	
Újezd	 vidím	 jako	 nejzásadnější	 úkol	 zajiště-
ní	 dodávek	pitné	 vody.	Ale	může	někdo	 říct,	
že	 třeba	 školní	 družina	 není	 důležitá?	 Nebo	
oprava	zázemí	pro	stolní	tenis?

Obyvatelé sídliště mají neustále pro-
blém s parkováním, zatímco na placeném 
stání (bývalá Integra) je obsazena vždy cca 
jen polovina míst. Chystá se nějaké řešení 
tohoto problému?
Od	 ledna	 připravujeme	 opět	 osvětovou	

kampaň	ke	zlepšení	parkování	v	 sídlišti.	Ně-
kdy	 je	 opravdu	 těžké	 najít	místo,	 ale	 zkuše-
nosti	ukazují,	že	často	jde	jen	o	neochotu	ujít	
50	metrů.	Co	se	týče	parkoviště	u	Integry,	byl	
to	kdysi	nápad	samotných	obyvatel.	Tvrdili,	že	
když	budou	mít	možnost	chtít	auto	zaparko-
vat	na	oploceném	místě,	tak	nebudou	lpět	na	
tom,	že	na	něj	musí	vidět	ze	svého	okna.	Byl	
k	 tomu	 i	miniprůzkum	v	 listech.	Ale	ukázalo	
se,	že	se	lidem	vyplatí	si	tato	místa	držet	jen	
jako	 rezervu	 pro	 případ,	 že	 neseženou	 lepší	
místo.	Zvažovali	 jsme	výpovědi	těm,	kteří	ho	
nebudou	využívat	 pravidelně,	 ale	 je	 to	 orga-
nizačně	 a	 technicky	 téměř	 neproveditelné.	

Tak jako patří k lednovému vydání Dobřanských listů na titulní stránku fotografie ohňostroje, neoddělitelně k němu patří i rozhovor se starostou města. 
Letos je to již po šesté, co je tento rozhovor veden s Martinem Sobotkou. Otázky pokládali někteří členové redakce. Pokud máte i Vy nějaký dotaz na 
starostu města, stačí ho zaslat na mail listy@dobrany.cz.
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Bezpečnostní	 komise	 doporučila	 zvýšit	 do-
hled	nad	dopravou	 v	 klidu,	 nechceme	 jít	 ale	
jen	cestou	pokut,	své	místo	dostane	i	osvěta.

Jaké výsledky přineslo druhé kolo jed-
nání týkající se kulturního zařízení ve 
městě?
Dotazník.	 Cílem	 druhého	 kola	 je	 zjistit	

skutečné	 potřeby	 spolků	 a	 dalších	 institucí	
tak,	 abychom	mohli	pracovat	 s	opravdovými	
čísly.	Na	jednání	se	toho	probralo	daleko	víc,	
ale	 debata	 by	měla	mít	 nějaký	 řád.	 Součástí	
druhého	 kola	 je	 i	 zavedení	 propracovanější-
ho	rezervačního	systému	pro	sportoviště	tak,	
abychom	i	tady	měli	něco,	o	co	se	dá	zodpo-
vědně	opřít.

Do jakého jiného většího/velkého pro-
jektu byste investoval peníze za ZEMMEL, 
kdyby se nestavěla střelnice?
Jakže	 je	 to	 s	 tím	 medvědem,	 co	 běhá	 po	

lese,	 a	 lovci	 už	 si	 dělí	 jeho	 kořist?	 Upřímně,	
střelnice	 je	 z	 našeho	 pohledu	 velmi	 daleko.	
Teď	 máme	 spoustu	 práce	 s	 tím,	 aby	 nějaké	
peníze	z	projektu	ZEMMEL	vůbec	byly.	Téma	
střeleckého	 stadionu	 je	 pro	 nás	 aktuální	 jen	
tím,	že	musíme	dokola	opakovat	fakta.	Jde	už	
totiž	především	o	princip.	O	to,	zda	se	o	váž-
ných	věcech	rozhoduje	rozumem,	nebo	podle	
pocitů.	Na	jedné	straně	je	okamurovská	kam-
paň	proti	něčemu,	 co	 ještě	neexistuje	ani	na	
papíře.	Se	vší	tou	hysterií	a	převlékáním	kabá-
tů.	My	máme	jen	šedou	a	nudnou	pravdu,	což	

možná	vypadá	jako	slabá	karta.	Ale	chci	věřit	
tomu,	že	Goebbels	neměl	pravdu,	když	tvrdil,	
že	 100krát	 opakovaná	 lež	 se	 stane	 pravdou.	
Obrana	racionální	debaty	je	to	jediné,	čím	nás	
dnes	stadion	zaměstnává.
A	když	střelnice	nebude,	protože	nedokáže	

splnit	naše	přísné	podmínky?	A	když	zároveň	
zbydou	peníze	ze	ZEMMELu?	Pak	to	bude	jistě	
příjemná	starost.	Ale	na	pořadu	dne	to	bude	až	
někdy	v	roce	2027,	takže	až	za	dvoje	volby.	Po-
kud	do	toho	budeme	moci	mluvit	my,	budeme	
hledat,	jak	tyto	mimořádné	peníze	investovat	
do	něčeho	ve	stylu	střelnice,	z	čeho	pak	bude	
moci	 město	 podporovat	 svůj	 rozvoj.	 Ideálně	
něco,	co	by	také	dokázalo	zužitkovat	zbytkové	
teplo	z	kogenerační	jednotky	na	skládce.

30 let od obnovení skautské organizace v Dobřanech
Konec	roku	s	sebou	vždy	

přináší	 i	 bilancování	 uply-
nulého	 období.	 Právě	 toto	
období	 končícího	 roku	
2019	 mělo	 pro	 dobřanské	
skauty	 střediska	 „Zelený	

šíp“	 i	 jinou	významnou	spojitost.	Připomněli	
si	totiž,	že	uplynulo	už	30	let	od	obnovení	čin-
nosti	jejich	skautské	organizace	v	Dobřanech.
Ke	 vzniku	 současné	 skautské	 organizace,	

která	 byla	 stejně	 jako	 ostatní	 skautské	 orga-
nizace	 v	 ČR	 součástí	 „Junáka	 -	 svazu	 skautů	
a	skautek	ČR“	(dnes	„Junák-český	skaut,	z.	s.“),	
došlo	hned	28.	prosince	roku	1989,	kdy	místní	
zakladatelé	nechali	dobřanské	středisko	zapsat	
do	obchodního	rejstříku	(registru	spolků)	jako	
„pobočný	 spolek“.	 Nešlo	 o	 založení	 v	 pravém	
slova	smyslu,	ale	vlastně	o	opětovné	obnovení	
skautské	 činnosti	 násilně	 přerušené	 nejprve	
po	okupaci	Československa	v	roce	1939,	kdy	ji	
28.	října	1940	zakázal	K.	H.	Frank,	po	válce,	po-
tom	i	po	roce	1948,	kdy	byl	Junák	formálně	zru-
šen	k	1.	1.	1951,	a	potom	znovu	i	v	roce	1970,	
když	Ústřední	 rada	 Junáka	nehodlala	 ustupo-
vat	normalizačnímu	nátlaku,	a	proto	ukončila	
činnost	této	organizace	k	15.	září	1970.	
Úplné	počátky	historie	dobřanského	skau-

tingu	totiž	sahají	až	do	období	těsně	po	vzni-
ku	samostatného	československého	státu,	ně-
kam	do	 roku	1922.	Za	 tzv.	 „první	 republiky“	
Ferdi	Vlčka,	autor	první	česky	zpracované	his-
torie	města	nazvané	„Město	Dobřany	v	histo-
rii	a	v	době	přítomné“	z	roku	1932,	ve	výpisu	
dobřanských	spolků	uvádí	„Skauty	Svazu	čes-
koslovenského“	 vedle	 „Sboru	 skautů	 D.T.	 J.“.	
Slibně	 se	 rozvíjející	 činnost	však	byla	v	 roce	
1939	přerušena	okupací	Československa.
Ihned	 po	 skončení	 II.	 světové	 války	 už	

v	 červnu	1945	 skautské	oddíly	 v	Dobřanech	

znovu	obnovily	svoji	činnost,	kterou	však	mu-
sely	opět	zanedlouho	po	roce	1949	na	dlou-
hých	20	let	ukončit.
Zahájením	 demokratizačního	 procesu	 po-

čátkem	dubna	1968,	který	vešel	do	dějin	jako	
„pražské	jaro“,	došlo	v	Československu	k	uvol-
nění	politické	 situace.	 Svědčilo	o	 tom	 i	usta-
vení	 přípravného	 výboru	 Československého	
Junáka	už	21.	3.	1968,	jež	v	roce	1968	stálo	na	
počátku	obnovení	činnosti	skautské	organiza-
ce	 v	 Československu.	 Díky	 nadšení	 bývalých	
„poválečných“	 skautů,	 bratra	 Antonína	 Du-
bana	 („Boulička“),	 bratra	 Josefa	 Šnebergera	
(„Fous“)	a	sestry	Jiřiny	Dolanské	(„Rusalka“),	
mohlo	 dojít	 k	 obnovení	 skautské	 organizace	
i	u	nás	v	Dobřanech.	Zájem	dětí	o	skautování	
byl	 opravdu	 veliký.	 (Čs.	mládežnická	 organi-
zace	 Junák	 v	 té	 době	 sdružovala	 na	 76	 850	
chlapců	a	dívek.)	Avšak	po	srpnové	invazi	ar-
mád	Varšavské	smlouvy	byl	během	následují-
cího	období	 „normalizace“	 Junák	označen	za	
jeden	z	projevů	kontrarevoluce,	a	v	roce	1970	
opět	zrušen.	V	Dobřanech	stejně	 jako	v	řadě	
dalších	míst	však	dobře	fungující	oddíly	a	je-
jich	 vedoucí,	 aby	 mohli	 dál	 pokračovat,	 or-
ganizačně	přešli	pod	organizaci	 „Pionýr“,	 ale	
podrželi	si	skautský	duch	i	zásady.
Po	listopadu	1989	byl	Junák	iniciativou	bý-

valých	 skautských	 činovníků	 z	 doby	 po	 roce	
1968	v	čele	s	dr.	Antonínem	Sumem,	dr.	Václa-
vem	Břicháčkem	a	Vlastou	Mackovou	v	Praze	
na	 shromáždění	dne	2.	 12.	 1989	opět	 obno-
ven.	I	u	nás	v	Dobřanech	se	už	v	prosinci	1989	
sešli	zdejší	bývalí	činovníci	 i	členové	 Junáka,	
aby	nechali	místní	organizaci	od	28.	prosince	
1989	 zaregistrovat,	 a	 v	 následujícím	 roce	 se	
už	činnost	rozběhla	opět	naplno.	O	„vzkříšení“	
organizace	 se	 v	 té	 době	 významně	 zasloužil	
Antonín	Duban	(„Boulička“)	obnovením	chla-

peckého	oddílu	s	pomocí	bývalých	činovníků	
Josefa	Šnebergera	(„Fouse“)	a	dospělých	z	řad	
bývalých	dětských	 členů	 skautského	 středis-
ka	 z	 konce	 šedesátých	 let.	 Také	 Milada	 Ně-
mečková	(„Ježa“),	 jíž	náleží	hlavní	zásluha	za	
obnovení	 dívčího	 oddílu	 „Bílá	 stopa“	 (název	
pochází	 z	 roku	 1945),	 byla	 v	 době	 krátkého	
skautského	 období	 na	 konci	 šedesátých	 let	
skautkou	a	já,	která	s	ní	potom	od	roku	1992	
vedla	dívčí	oddíl,	teprve	světluškou.
V	současnosti	má	naše	dobřanské	skautské	

středisko	 „Zelený	 šíp“	 (název	 pochází	 z	 roku	
1945)	 celkem	 120	 členů,	 z	 toho	 je	 84	 dětí,	
které	jsou	registrovány	v	jednom	chlapeckém	
oddílu	skautů	„Smolfousi“	(hoši	starší	10	let)	
se	„smečkou“	mladších	„vlčat“	a	v	jednom	dív-
čím	oddíle	skautek	„Bílá	stopa“	(děvčata	starší	
10	let)	s	„rojem“	mladších	„světlušek“.	(Skauty	
a	 skautky	 poznáte	 podle	 na	 krku	 uvázaných	
hnědých	 šátků,	 vlčata	 a	 světlušky	 podle	 žlu-
tých.)	Kromě	roverů	(hoši)	a	 rangers	 (dívky)	
ve	věku	od	16	do	26	let,	registrovaných	v	oddí-
le	„Dupíci“,	jsou	členové	starší	26	let	registro-
váni	v	čestném	oddílu	seniorů	tzv.	„oldskautů“.	
Dospělí	 členové	 se	podílí	 na	 chodu	 střediska	
buď	 jako	 činovníci,	 nebo	 zajišťují	 technické	
záležitosti	či	spolupořádají	akce,	tábory	apod.
Když	se	na	konci	roku	1989	po	40	letech	zá-

kazu	opět	podařilo	u	nás	skauting	obnovit,	ni-
kdo	asi	v	té	překotné	době	nepřemýšlel	o	tom,	
jak	by	mohla	za	30	let	organizace	vypadat	už	
jen	 z	 toho	 prostého	 důvodu,	 že	 tak	 dlouhou	
dobu	u	nás	předtím	ještě	nikdy	nebylo	skau-
tingu	 dopřáno	 existovat.	 Dnes	 po	 30	 letech	
ale	máme	možnost	vidět,	jaké	místo	v	dnešní	
společnosti	skauting	zaujímá,	jakým	vývojem	
skauting	i	naše	společnost	prošly	a	jakou	ces-
tu	urazily.	A	je	to	cesta	ohromující.

Blanka Manišová „Břeťa“



Téma měsíce: Adventní čas z méně tradičního úhlu pohledu
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Dne 22. listopadu byl na dobřanské náměstí dovezen vánoční strom, 12 met-
rů vysoká douglaska. V sobotu 27. listopadu byla ozdobena a první prosinco-
vou neděli za zpěvu Hvězdiček rozsvícena.

Po celý prosinec byla v Dobřanské galerii k vidění Andělská výstava, kterou 
navštívilo téměř 500 návštěvníků.

Stromeček se každoročně zdobí i v dětském oddělení Městské knihovny.

Dva dny před svátkem sv. Mikuláše se v dobřanské jízdárně konala nová akce 
Nebe, peklo, Mikuláš, jejímž hlavním cílem je návrat k tradiční mikulášské 
nadílce pro nejmenší obyvatele města.  

Půlnoční mše se pravidelně odehrává ve znamení příběhu o narození Ježíška. Ne-
jinak to bylo i tentokrát, poprvé se však do sboru zapojila veřejnost včetně dětí.

V sobotu 21. prosince dorazilo betlémské světlo do Dobřan.

K adventu paří i koncerty. Letos to byly tři adventní a jeden vánoční, pro 
nadační fond Přátelé dobřanských varhan bylo vybráno přes 40 tisíc korun. 
(foto: 4. adventní neděle Rybova vánoční mše, kostel sv. Mikuláše)
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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
HRDLIČKA Pavel: Smrt nosí rudé škorně
Historicky	 dobrodružný	 román	 s	 detektivní	
zápletkou,	 jehož	 děj	 se	 odehrává	 ve	 středo-
věké	Praze	roku	1396.

EMMERT František: Holocaust
Nové	zpracování	jedné	z	nejtragičtějších	kapi-
tol	moderní	historie	lidstva.
 
ENOCH Suzane: Hrdina z hor
Skotsko	 rok	 1812.	 Anglický	 voják,	 divoký	
a	 rozháraný	 do	 morku	 kosti,	 který	 zdědil	
šlechtický	titul	a	panství	na	skotské	vysočině.	
Fiona,	 jako	každá	dobrá	 skotská	horalka	ne-
snáší	Angličany	a	novopečený	vévoda	z	Latti-
meru	není	výjimkou.

KAWAGUČI Tošikazu: Než vystydne káva
Co	byste	řekli	tomu,	kdybyste	se	mohli	vrátit	
do	minulosti,	ale	jen	na	chviličku,	než	vám	vy-
stydne	káva?	Má	 to	ovšem	háček.	Můžete	 se	
setkat	 jen	 s	 lidmi,	 kteří	 kavárnu	 v	minulosti	
někdy	navštívili.	Až	se	stane	cokoliv,	přítom-
nost	tím	nezměníte.	Čtyři	příběhy	osob,	které	
se	o	 cestu	 v	 čase	pokusily.	Milenci,	manželé,	
sestry,	matka	a	dcera.

KNIHY PRO DĚTI
ŠINKOVSKÝ Martin: Trikolora
S	předmluvou	Marty	Kubišové
Na	konci	roku	1989	byl	mráz.	Přesto	byly	uli-
ce	českých	a	slovenských	měst	plné	lidí,	kteří	
už	měli	dost	komunistické	diktatury.	Jak	dobu	

prvních	 svobodných	 nádechů	 po	 mnoha	 le-
tech	 vnímá	 parta	 desetiletých	 dětí?	 Jak	 žije	
revolucí	 jejich	 sídliště	 na	 okraji	 okresního	
města?	Proč	se	učitelům	už	neříká	soudruhu?

MIKLÓS Malvina: Stvoření světa
Biblické	 příběhy.	 Zajímavé	 pokusy.	 Kreativní	
tvoření.	Zábavné	hry	a	úkoly.
Nejznámější	citáty	z	biblických	příběhů	ti	bu-
dou	inspirací	pro	vzrušující	fyzikální	pokusy.	
Vytvoř	si	svůj	vlastní	svět.	

BANKOVKOVI
Postavy	z	českých	bankovek	v	akci.
Jak	 správně	hospodařit	nejen	 s	penězi?	Ob-
rať	 se	 na	 Bankovkovy.	 Vtipné	 příběhy	 této	
partičky	potrhlých	přátel	pomohou	vysvětlit	

pojmy	ze	světa	financí	a	problematiku	správ-
ného	zacházení	s	financemi	a	finančními	pro-
dukty.

VETEŠKOVÁ Michaela: 
Jak maminka vyprávěla o 20. století
Každý	večer	se	děti	těší	na	maminčino	čtení.	
Nečekají	ale	na	klasické	pohádky.	V	sedmi	re-
portážních	 příbězích	 představuje	 maminka	
dětem	milníky	českých	dějin	20.	století.	První	
světovou	 válku,	 vznik	 Československa,	 úno-
rový	 převrat	 či	 dění	 v	 roce	 1968.	 Věnuje	 se	
historickým	 osobnostem,	 například	 Tomáši	
G.	Masarykovi,	Edvardu	Benešovi	nebo	 insti-
tucím	včetně	Českého	 rozhlasu.	Knihou	pro-
chází	 „vysvětlovníček“,	 v	 němž	 jsou	popsána	
fakta	objevující	se	v	příbězích.

XXXVI. ročník 
VELKÉ CENY MĚSTA DOBŘAN 

v degustaci  
KYSANÉHO ZELÍ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

se koná: 

v sobotu 11. ledna 2020 
v restauraci Beseda od 18.00 hodin 

 
Soutěžní vzorky (cca 0,5 kg) se přijímají zcela zdarma a bez omezení od 16.00 do 17.00 hodin. 

Proto neváhejte a přijďte se i Vy pochlubit svým vlastním produktem!!! 
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Stojí nám to za to!
Během	roku	 se	v	Dobřanech	 	 a	okolí	 koná	

nespočet	kulturních,	 sportovních	a	 společen-
ských	akcí.	Vybrat	si	tu	nej	bývá	někdy	obtížné.	
A	zavděčit	se	s	danou	akcí	všem,	kápnout	všem	
do	noty	je	téměř	nemožné.	Akce	jsou	rozličné,	
stejně	 jako	názory	a	nároky	 jejich	návštěvní-
ků.	Z	venku,	 z	pohledu	diváků	či	posluchačů,	
se	může	někdy	zdát,	že	s	přípravou	koncertů,	
jarmarků,	 turnajů,	 happeningů,	 výstav	 apod.	
není	 vcelku	 žádná	 práce.	 Ale	 vězte,	 že	 když	
máte	nějakou	z	těchto	akcí	na	starost,	je	to	ne-
jen	zodpovědnost,	ale	i	závazek	a	snaha	napl-
nit	očekávání	návštěvníků	–	dětí	či	dospělých.	
A	tak	mnoho	měsíců	vymýšlíte,	sbíráte	inspi-
raci,	 plánujete,	 domlouváte	 kapely	 (mnohdy	
několik	 let	 dopředu),	 oprašujete	 zavedené,	
inovujete.	 Často	 musíte	 zvažovat	 i	 finanční	
stránku,	vždyť	i	účinkující	si	zaslouží	důstojný	
honorář,	zajišťujete	osvětlení,	ozvučení,	vyba-
vení…	Po	mnohaměsíční	práci	už	zbývá	jen	re-
alizovat	vaše	nápady.	Jenže	zjistíte,	že	dvě	ruce	
jsou	na	to	všechno	málo	a	ani	 tři	páry	rukou	
na	to	nestačí.	Naštěstí	se	vždy	najdou	další	ko-
legové	a	dobrovolníci	a	podají	vám	pomocnou	
ruku	(nebo	alespoň	vyjadřují	podporu	a	 fan-
dí	vám).	A	vy	je	pak	s	vděčností	i	s	výčitkami	
zaměstnáváte,	 popoháníte	 je,	 přidáváte	 jim	
další	 a	 další	 práci.	 Všichni	 přípravám	 věnují	
mnoho	hodin	i	dní	pracovních	nebo	ze	svého	
volna,	desítky	drobností	doháníte	a	dokonču-
jete	těsně	před	zahájením	a	vstupem	prvních	
návštěvníků.	Když	už	 se	zdá,	 že	vše	 „klapne“,	
musíte	si	nakonec	sami	zajistit	 i	občerstvení,	
které	na	poslední	chvíli	odřeklo	účast.	
Pak	už	vše	běží	v	příjemné	atmosféře,	děti	

i	 dospělí	 se	 baví.	 A	 je	 to!	 Samozřejmě,	 že	 je	
vždy	 slyšet	 i	 kritika,	 že	 jinde	 a	 jindy	 to	 bylo	
lepší,	že	by	to	chtělo	ještě	to	a	ono	a	je	to	sice	
zadarmo,	ale…
Výtky	a	připomínky	jsou	mnohdy	na	místě,	

pro	nás	je	to	velmi	cenná	zpětná	vazba,	inspi-
race,	poučení	pro	příště.	A	nakonec	jsou	stejně	
slyšet	 i	 slova	chvály	a	ocenění	 za	odvedenou	
práci	 a	 invenci.	 I	 slova	 díků	 za	 to,	 že	 jste	 do	
toho	šli	a	akci	uspořádali.	
Naše	 díky	 míří	 zejména	 do	 Technických	

služeb,	 které	 pro	 nás	 postavily	 desítky	 stán-
ků	(a	po	necelých	24	hodinách	opět	uklízely),	
přivezly	 a	 odvezly	 hromady	 materiálu,	 kulis	
a	 jiných	předmětů,	občas	zajistily	 i	 to,	 co	 se-
hnat	nelze.			Moc	děkujeme	těm,	kteří	se	stali	
jakousi	nedílnou	součástí	našeho	týmu	a	po-
každé	vyslyšeli	naše	přání	a	prosby	o	pomoc.	
Děkujeme	i	těm,	kteří	se	objevují	ve	správnou	
chvíli	 na	 správném	 místě	 a	 bez	 váhání	 při-
dávají	ruku	k	dílu.	Každá,	byť	drobná	pomoc	
a	podpora	je	znát.	Děkujeme!

Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Nebe, peklo a dál?
Dne	 4.	 12.	 2019	 jsme	 se	 s	 dcerou,	 rodinou	

a	 přáteli	 vydali	 do	 dobřanské	 jízdárny	 na	 akci,	
o	které	jsme	vůbec	nevěděli,	co	od	ní	máme	če-
kat.	Nebe,	peklo,	Mikuláš!	Divadelní	představení	
-	pantomima,	pro	mnohé	z	nás,	jak	dospělých,	tak	
i	dětí,	 to	bylo,	myslím	si,	vůbec	poprvé,	co	 jsme	
takovéhle	představení	viděli….	A	já	bych	nejen	za	
sebe,	ale	i	za	dceru	chtěla	poděkovat	všem,	co	se	
podíleli	 na	přípravě	 a	 realizaci	 tohoto	 skvělého	
nápadu.	 Krásný	 kulturní	 zážitek	 v	 tom	 předvá-

nočním	shonu.	Nakonec	dětičky	dostaly	nějakou	 tu	dobrotu	od	Mikuláše	a	 i	 čerti	přišli!	A	my	
dospělí	jsme	si	pochutnali	a	zahřáli	se	šálkem	andělského	svařeného	vína.

Krásný nový rok přejí Veronika a Victorie Kožíškovy

Rozsvícení vánočního stromku ve Šlovicích

V	 podvečer	 8.	 prosince	 se	 na	 šlovické	 návsi	 sešli	 obyvatelé	 obce	 společně	 se	 svými	 dětmi	
a	vnoučaty	u	příležitosti	rozsvícení	vánočního	stromku.	Při	zvuku	vánočních	písní	a	s	možností	
zahřát	se	teplým	nápojem	uvítali	mezi	sebou	Mikuláše	s	andělem	a	čerty,	kteří	si	svým	vzhle-
dem	udržují	ve	Šlovicích	u	dětí	každoročně	velký	respekt.	Pro	všechny	děti,	které	sebraly	odvahu	
a	Mikuláši	řekly	básničku	nebo	zazpívaly	písničku,	byla	připravena	mikulášská	nadílka,	na	kterou	
přispělo	Město	Dobřany.	Poté	už	byl	slavnostně	rozsvícen	stromeček	a	účastníci	se	v	lampiono-
vém	průvodu	přesunuli	k	Centru	Šlovice,	kde	byla	akce	zakončena	parádním	ohňostrojem.	Podě-
kování	za	přípravu	celé	akce	patří	jako	vždy	členům	sboru	dobrovolných	hasičů	a	jejich	přátelům.

Jana Hájková
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Děkuji Mikulášovi, andělovi a čertovi, že každý 
rok přijdou odměnit vodnoújezdské děti. 

Vendula Hojdová

Vánoce u indiánů z Osoblaha

Jak	se	připravovali	malí	indiáni	na	nejkrásnější	svátky	v	roce?
Naším	velkým	přáním	bylo	mít	Vánoce	na	sněhu,	a	tak	jsme	si	ho	splnili	tím,	že	jsme	si	celou	

školku	zasněžili	alespoň	vločkami	z	papíru.	Z	keramické	hlíny	jsme	vyráběli	anděly,	které	jsme	
spolu	s	přáníčky	měli	připravené	jako	dárečky	pro	naše	rodiče.	S	dětmi	jsme	si	ozdobili	vánoční	
strom	a	pak	už	nic	nebránilo	tomu,	abychom	pozvali	maminky	s	tatínky	na	vánoční	posezení,	kde	
jsme	si	společně	zazpívali	koledy,	ochutnali	cukroví,	a	protože	andělů	není	nikdy	dost,	tak	si	ještě	
děti	s	rodiči	vyrobily	papírového	andílka	jako	vzpomínku	na	tento	příjemný	podvečer.
Na	závěr	samozřejmě	nechyběl	ani	novoroční	přípitek.	A	co	jsme	si	přáli?	Pro	děti	bohatého	

ježíška,	pro	všechny	lidi	dobré	vůle	hlavně	hodně	zdraví,	spokojenosti,	klidu	a	společné	pohody.	
A	my	indiáni?	Ať	je	nám	tu	spolu	v	novém	roce	tak	krásně,	jako	v	tom	roce	starém.

Vám všem v roce 2020 jen to nejlepší přejí Vilma, Ivča a děti.

Kavárna po škole – Mikulášské tvoření

Potkali	jsme	se	v	úterý	26.	11.	2019	–	učitelé,	rodiče,	děti	a	bylo	to	milé	zastavení	před	začátkem	adventu.	Učebna	hudební	výchovy	na	2.	stupni	se	
proměnila	v	předvánoční	dílnu.	Vznikli	krásní	andělé,	skřítci,	věnce,	vánoční	vazby	...		Společně	jsme	vytvořili	spoustu	zboží	k	prodeji	na	Mikulášský	
jarmark	a	těší	nás,	že	výtěžek	podpoří	nadaci	Klíček,	provozující	dětský	hospic	v	Malejovicích.	Díky	všem,	kteří	byli	s	námi.

I za Sdružení rodičů Eva Fekerlová, učitelka ZŠ Dobřany

Město Dobřany v historii 
a v době přítomné
Máte	zájem	o	knihu	Město	Dobřany	v	his-
torii	a	v	době	přítomné	od	F.	Vlčky?
Kniha	 je	nabita	 fakty,	 je	psána	moderním	
jazykem.	 Jedná	 se	 o	 brožovanou	 vazbu,	
kniha	obsahuje	154	stran	formátu	A5	a	31	
vyobrazení	v	textu.
Publikaci si můžete zakoupit v Měst-
ském kulturním středisku Dobřany, 
náměstí T.G.M. 5. Cena knihy je 510 Kč.
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Dopravu zajišťuje: 
 
 

ČSAD autobusy Plzeň a.s. 
Váš dopravce 

www.csadplzen.cz 
 

Finančně podporují: 

 

 
 

 Město Město Obec 
 Dobřany  Přeštice Chlumčany 
  

 

 

Od 15. prosince 2019 jezdí noční linka N91 (450091) v nových 
časech po trase Plzeň – Dobřany – Chlumčany – Přeštice a zpět! 

 

V provozu vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli  
a ve vybrané státní svátky. Návaznost na noční linky MHD v Plzni. 

 

Spoje obousměrně obsluhují Litice, Šlovice, Dobřany,  
Chlumčany a Přeštice. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Časy odjezdů z vybraných zastávek: 
 

 Plzeň,Mrakodrap 1:35 Přeštice,nám.  2:12 
 Plzeň,Borský park (dříve Bory) 1:39 Chlumčany,Dobřanská 2:22 
 Plzeň,Litice 1:46 Dobřany,u čerp.st. 2:28 
 Šlovice 1:48 Šlovice 2:34 
 Dobřany,u čerp.st. 1:53 Plzeň,Litice 2:36 
 Chlumčany,Dobřanská 1:59 Plzeň,Borský park 2:43 
 Přeštice,nám.  2:10 Plzeň,Mrakodrap 2:47 
  
 

 
 
 

 

 

Chlumčany Přeštice 

Šlovice 
Dobřany 

Plzeň 

Noční linka N91 z Plzně a zpět 
do Dobřan, Chlumčan a Přeštic 

 

 

(ne)BEZPEČNĚ NA INTERNETU 
- pohled rodiče dvou teenagerů   

 úterý 28. 1. 2020 od 16:30 
 
 

Úvod do problematiky bezpečnosti na Internetu 
pro rodiče. Rychlý průlet sociálními sítěmi. Co 

hrozí rodině na Internetu. Jak se (pokusit) bránit 
největším problémům - co dělat a co raději 
nedělat. Přednáška bude v prostém českém 

jazyce, často politicky i jinak nekorektní. 

Lektor:  
Jakub Urbanec, otec, Dobřaňák, odborník v oblasti 
IT bezpečnosti - přednáší na konferencích, ZŠ i VŠ.  

 
Dejte prosím vědět na tel. 377 972 515 (paní Vítová) 
do pátku 17. 1. 2020, že jste se rozhodli přijít. 
 

Těšíme se na setkání s Vámi! 
 

Garanti:  
Mgr. Lukáš Palkoska (za ZŠ)  
Veronika Míšková (za SR) 
 
 

Reprezentační

města Dobřany

22/2/2020
od 20.00 hodin
parkhotel plzeň

K tanci a poslechu hraje 
Fordance Orchestra

program
	the beatles revival
		bývalí i současní žáci  

zuš j. s. bacha dobřany
	barmanská show

předprodej vstupenek:
infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany

cena vstupenky: balkon b – 200 kč,
balkon a – 450 kč, sál – 550 kč
(včetně dopravy dobřany–plzeň–dobřany)

ples
Dobřany

Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany
vás srdečně zvou na
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Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

neděle 19. 4. 2020 | 15:00
Hudební divadlo Karlín, Praha

Odjezd: mezi 12:00–12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 690 Kč (+ autobusová doprava)

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
(po–pá 8:30–16:00 | přestávka 12:15–13:00)

AddAmsovA 
rodinA
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Jak zvířátka doputovala k vánoční hvězdě

V	nedělním	popoledni	během	Mikulášského	 jarmarku	doputovala	na	 jeviště	na	dobřanském	
náměstí	skupinka	posmutnělých	zvířátek	a	jejich	kamarádů	pomocníků.	Hledali	totiž	dlouho,	ale	
nakonec	právě	tam	šťastni	našli	hvězdu	pro	svůj	vánoční	stromeček.	Proto	radost	s	trochou	trémy	
předali	malí	herci	a	herečky	ze	třídy	3.	A	dobřanské	ZŠ	všem	do	hlediště	hned	dvakrát	-	přijměte	
ji	od	nás	i	Vy.

Za všechny z přiložené fotografie režisérka i kostymérka Gábina a třídní medvěd Tonda

Základní škola na Mikulášském jarmarku

I	tento	rok	se	žáci	a	učitelé	ZŠ,	zvláště	pak	1.	stupně,	spojili,	aby	podpořili	nadační	fond	Klíček.	
Během	vyučování	žáci	vyráběli	nejrůznější	vánoční	dekorace	a	přání.	V	rámci	Kavárny	po	škole	
se	k	vyrábění	připojili	i	někteří	rodiče,	čímž	vzniklo	mnoho	adventních	věnců,	svícnů	a	ozdob.	
Díky	zapojení	všech	byla	na	stáncích	školy	opravdu	bohatá	nabídka.	

Kristýna Jindrová, učitelka ZŠ Dobřany

Rybáři
Listopad	byl	poměrně	teplý,	až	v	první	po-

lovině	prosince	nás	pozlobily	noční	mrazíky.	
Pak	 se	 ale	 znovu	 oteplilo	 a	 letošní	 Vánoce	
měly	 být	 podle	 meteorologů	 zase	 na	 blátě.	
Pro	rybáře	to	byla	a	patrně	 ještě	bude	příle-
žitost	navštívit	oblíbené	revíry.	Mohou	využít	
i	 toho,	že	povolenka	pro	r.	2019	má	platnost	
do	10.	1.	2020.
Se	 synem	 jsme	 byli	 30.	 11.	 znovu	 na	 pře-

hradě.	 Týden	 předtím	 jsme	 tam	 uspěli	 jen	
díky	tomu,	že	nám	kamarád	půjčil	svůj	feede-
rový	prut	 s	krmítkem,	na	který	 chytal	kapra	
za	kaprem	a	my	nic.	Nabyl	jsem	dojem,	že	to	
bez	toho	nejde.	
Když	jsme	tam	po	obědě	dorazili,	byla	vět-

šina	míst	obsazena.	Než	 jsme	se	ale	rozkou-
kali,	 začali	 rybáři	balit,	byli	 tam	od	rána.	Šli	
jsme	na	uvolněná	místa	a	odcházející	rybáři	
říkali,	že	mají	 jen	jednoho	línka.	Moc	naděje	
jsem	si	proto	nedělal.	Syn	měl	teď	jeden	fee-
der,	 já	zase	 ty	svoje	 „klacky“	smontované	ze	
2-3	 různorodých	 dílů.	 Namontoval	 jsem	 ale	
krmítka	 a	 odpozoroval	 jsem	 (předtím	 jsem	
totiž	na	přehradách	ani	na	velkých	rybnících	
nechytal),	že	hned	po	náhozu	je	třeba	vlasec	
vypnout	a	ještě	1	až	2x	dotáhnout,	pokud	se	
povolí.	Na	krátký	prut	 jsem	zavěsil	špičkové	
čihátko,	 na	 dlouhý	 malé	 čihátko	 mezi	 očka	
a	 špičku	 sklonil	 až	 k	 vodě,	 aby	 se	 do	 vlasce	
neopíral	silný	vítr.	Ještě	jsem	se	pořádně	ne-
usadil	a	přišel	první	záběr,	ten	jsem	nestačil.	
Druhý	 záběr	 již	 seděl,	 chvíli	 na	 to	 byl	 kapr	
v	 podběráku.	 Sotva	 jsem	 ho	 stačil	 zapsat,	
vyjelo	 čihátko	 na	 druhém	prutu	 a	měl	 jsem	
nachytáno.	Syn	zatím	nic.	Po	půl	hodině	jsem	
mu	navrhl,	aby	vytáhl	své	pruty,	že	znovu	na-
hodíme	ty	moje	„klacky“.	Díval	se	na	mě	sice	
s	nedůvěrou,	ale	ta	rychle	zmizela.	Dva	zábě-
ry	 a	 měli	 jsme	 oba	 nachytáno	 během	 dvou	
hodin.
V	 neděli	 jsme	 jeli	 znovu.	 Naše	místo	 bylo	

obsazeno,	a	tak	jsme	se	usadili	dál	mezi	stro-
my.	Bylo	ale	 již	 chladněji.	Chytili	 jsme	každý	
cejnka	 a	 já	 i	 jednoho	 kapra.	 Synovec	 a	 kluci	
hlásili	úlovek	bolenů	63	a	55	cm	a	štiky	55	cm.	
Další	 kamarád	 se	 chlubil,	 že	má	 letos	 8	 štik	
a	dva	candáty	65	a	70	cm.
Na	schůzi	výboru	oznámil	hospodář,	že	od	

ÚS	získal	násadu	candáta	cca	16	cm,	60	ks	vy-
sadil	do	řeky,	100	ks	na	Židovák.	Dále	ještě	do	
řeky	200	kg	směs	bílé	ryby,	okouna	a	candáta.
Jak	jsem	již	výše	uvedl,	povolenka	na	r.	2019	

platí	 až	 do	 10.	 1.	 2020.	 Povinnost	 odevzdat	
vyplněné	sumáře	úlovků	do	15.	ledna	zůstává.	
Ve	schránce	se	již	první	z	nich	objevily.
Kdo	by	měl	zájem	odpracovat	si	brigádu,	ať	

se	přihlásí	při	výdeji	povolenek.
Vladislav Šefl
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Abeceda peněz

Abeceda	peněz	je	vzdělávací	program	České	
spořitelny	 s	 akreditací	 Ministerstva	 školství	
ČR.	„Abeceda“	nabízí	zážitkový	program,	který	
hravou	 formou	 rozšiřuje	 výuku	 finanční	 gra-
motnosti.	 V	 programu	mohou	 děti	 zábavnou	
formou	nahlédnout	do	světa	peněz.	V	praxi	si	
vyzkouší,	 jakou	 hodnotu	 mají	 peníze,	 jak	 se	
dají	 díky	 dobrému	 nápadu	 a	 společné	 práci	
vydělat.	Žáci	se	učili	sestavit	si	rozpočet	nebo	
zorganizovat	prodej	vlastních	výrobků,	vymys-
leli	si	svůj	vlastní	podnikatelský	plán	a	ten	ná-
sledně	zrealizovali.	Takovým	plánem	může	být	
cokoliv,	co	představivost	dětem	dovolí,	od	pe-
čení	koláčů,	výroby	domácí	limonády	po	plete-
ní	pásků	z	barevných	provázků	nebo	originální	

potisk	 triček.	 Je	 třeba	 rozpoznat	 tu	 správnou	
příležitost	a	uskutečnit	ji.	Každá	ze	tří	zúčast-
něných	tříd	od	České	spořitelny	obdržela	počá-
teční	kapitál	3.000	Kč	na	realizaci	svého	origi-
nálního	nápadu.	Projekt	skončil	jarmarkem,	na	
kterém	žáci	své	výrobky	nebo	služby	„prodá-
vali“.	Výdělek	z	celé	akce	může	třída	využít	dle	
libosti	-	darovat	na	dobročinné	účely,	koupit	si	
vybavení	do	školy	nebo	jet	na	výlet.
Naše	škola	s	žáky	4.	ročníku	do	tohoto	pro-

jektu	vstoupila	již	podruhé.	A	jak	to	probíha-
lo?	Nechme	promluvit	žáky	 třídy	4.	D,	Šimo-
na	 Vollera	 a	 Nikolu	 Žižkovskou:	 „Budu	 vám	
vyprávět	o	Abecedě	peněz.	Abeceda	peněz	je	
vlastně	takové	podnikání.	Jednoho	dne	v	září	

jsme	jeli	do	České	spořitelny	v	Plzni.	Tam	nám	
půjčili	3.000	Kč.	A	tak	začala	naše	firma.	Nej-
dříve	 jsme	 si	 rozdělili	 hodnosti	 -	 jako	 třeba:	
hlavní	ekonom,	ředitel	firmy,	šéf	výroby.	A	pak	
jsme	začali	vymýšlet	logo	a	název	naší	firmy.	
Potom	jsme	začali	konečně	vyrábět.	Vyráběli	
jsme	 třeba	 svíčky	nebo	mýdla	 a	 další	 skvělé	
výrobky.	Když	už	 jsme	měli	hotovo,	 tak	 jsme	
chystali	ozdoby	na	prodejní	stánek.	Bylo	1.	12.	
2019	a	to	byl	Mikulášský	 jarmark.	Tam	jsme	
prodávali	naše	výrobky.	Prodávali	jsme	od	13	
do	17	hodin,	 než	 se	na	náměstí	 rozsvítil	 vá-
noční	stromeček.	Teď	už	jenom	vymýšlíme,	co	
s	vydělanými	penězi	uděláme.“
Abeceda	 peněz	 rozvíjí	 dovednosti,	 jakými	

jsou	 např.	 týmovost,	 kreativita,	 strategické	
myšlení	 či	 řešení	 problému	 a	 příprava	 na	
budoucí	povolání.	Je	to	úžasná	akce	a	já	za	ni	
České	 spořitelně	moc	děkuji.	 „Vydělali“	 jsme	
celkem	20.228	korun,	ale	čistý	zisk	byl	17.228	
korun,	 protože	 tři	 tisíce	 jsme	 museli	 vrátit	
České	spořitelně.	Teď	už	jenom	vymýšlíme,	co	
s	těmi	penězi	uděláme.

Vladimír Škarda, třídní učitel 4. D

Jak jde čas

Čas	 nelze	 zastavit,	 a	 tak	 nám	 v	 letošním	
roce	přibyly	dvě	osmdesátnice	a	jedna	sedm-
desátka.	Vzaly	jsme	to	s	humorem	a	řádně	to	
oslavily.
Loňský	rok	byl	opět	naplněný	nejrůznějšími	

činnostmi.	Vystupovaly	jsme	v	pečovatelských	
domech	 s	 tancem	 a	 zpíváním,	 pořádaly	 jsme	
dva	 relaxační	 pobyty	 –	 v	 Bechyni	 a	 Břeclavi	
a	nechyběly	ani	výlety	a	procházky	po	dobřan-
ském	okolí.	Celkem	jsme	uskutečnily	23	akcí.
Naší	manažerce	Marušce	Paroubkové	se	do-

stalo	ocenění	od	hejtmana	Plzeňského	kraje	za	
její	činnost	v	Krajské	radě	seniorů	Plzeňského	

kraje.	 Blahopřejeme!	 Slavnostního	 zasedání	
krajské	rady,	které	se	konalo	v	plzeňské	Alfě,	
se	zúčastnilo	13	zástupců	Dobřanských	bábi-
nek	a	byly	tam	oceněny	naše	akce	pro	seniory.	
Velice	 nás	 toto	 pozvání	 potěšilo	 a	 s	 hudbou	
p.	Žákovce	jsme	se	s	chutí	poveselily.	
Protože	se	blížily	Vánoce,	nastal	 čas	koled	

a	 adventních	 koncertů.	 Tak	 jsme	 v	 Černotí-
ně	 svými	 koledami	 s	 heligonkou	 p.	 Boučka	
na	 návsi	 rozsvítily	 vánoční	 stromek,	 v	 dob-
řanských	 pečovatelských	 domech	 Harmonie	
a	 v	 ul.	 Loudů	 jsme	 spolu	 s	Magdou	 a	 Janem	
Vozárovými	potěšily	koledami	a	ve	Vstiši	jsme	
zatančily	 „Hospůdku“	 a	 zazpívaly	 koledy	 na	
setkání	seniorů.
Pane	starosto	Vstiše,	p.	Hrubý,	děkujeme	za	

krásné	přijetí!
Velice	nás	těší	přízeň,	které	se	nám	dostává	

od	představitelů	našeho	města	v	čele	s	p.	sta-
rostou	M.	 Sobotkou.	 Rádi	 naše	město	 repre-
zentujeme	a	rádi	děláme	radost.
Oslavu,	která	se	konala	na	závěr	roku	2019,	

jsme	 společně	 s	 heligonkou	 a	 s	 dobrotami	
v	Káčku	68	prozpívaly	a	bylo	nám	dobře	po-
spolu.	Však	nás	čeká	opět	pilná	práce	–	nacvi-
čujeme	nové	taneční	pásmo.	Boučkovi	se	po-
chlapili	 a	 manažerka	 Maruška	 zařídila	 nové	
oblečení,	ale	to	až	na	babském	bále!
Každé	pondělí	nás	čeká	v	ZUŠ	Magda	a	zpí-

váme	si,	pak	si	jdeme	zatančit	s	Boučkovými.	
To	by	bylo,	abychom	to	stárnutí	neošidily.
Přejeme	všem	příjemné	a	spokojené	prožití	

nového	roku	2020,	hodně	štěstí,	spokojenosti	
a	zdraví!!

bábinka Zdena B.
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Chvála různosti 1 potřetí
Dne 6. prosince na 1. stupni naší školy proběhla již potřetí Chvála různosti. 

Jedná	 se	 o	 aktivity	 zaštítěné	 lektory	 z	 řad	
rodičů,	 přátel	 školy	 a	 některých	 vyučujících.	
Děti	 ze	 třetích,	 čtvrtých	 a	 pátých	 tříd	 si	 vy-
bírají	 podle	 svého	 zájmu	 dvě	 různé	 aktivity,	
letos	z	15	nabízených.	Paní	učitelka	Boudová	
vedla	bádání	s	mikroskopem,	paní	Černá	do-
hlížela	na	výrobu	pečeného	čaje,	paní	Dosko-
čilová	 s	 dětmi	 šila	 plstěné	 vánoční	 perníčky,	
paní	Duchková	učila	zájemce	vyrábět	náram-
ky	 z	 parašňůr,	 paní	 Němcová	 provázela	 hu-
dební	nadšence	taji	tance	a	bubnování,	s	paní	
Okrouhlou	 se	 děti	 seznamovaly	 s	 bylinkami,	
vyrobily	si	bylinkové	máslo	a	bylinnou	mast,	
paní	Sloupová	zavedla	děti	do	království	knih,	
paní	 Šindelářová	naučila	 děti	 pracovat	 s	 hlí-
nou,	 paní	 Šparglová	 a	 její	 kolegové	 pomohli	
dětem	 vyrobit	 dřevěný	 vánoční	 stromeček,	
s	 paní	 Urbancovou	 zvládli	 kluci	 a	 holky	 vý-

robu	mýdla,	 pan	 Fojtík	 ukázal	 dětem,	 jak	 se	
v	případě	nutnosti	bránit	napadení,	s	panem	
Kučerou	děti	pokořily	fyzikální	zákony,	spor-
tovci	 s	 panem	Reitšpiesem	 sehráli	 turnaj	 ve	
stolním	tenise,	jiné	zápasy	proběhly	za	dohle-
du	pánů	Soukupa	a	Plecera	na	poli	deskových	
her	a	pan	Škarda	při	sportovních	hrách	doká-
zal	dětem,	jak	je	důležitá	fyzická	kondice.
A	 jak	 Chválu	 různosti	 vnímaly	 samotné	

děti?	Tady	jsou	jejich	postřehy:
Byla	jsem	na	mikroskopování	na	2.	stupni.	

Pomáhaly	 nám	 tam	 dvě	 starší	 holky.	 Nejpr-
ve	jsme	si	povídali	o	mikroskopu	a	pak	jsme	
koukali	do	mikroskopů,	v	kterých	byly	různé	
věci,	a	potom	jsme	si	vybrali	svoje	a	zakreslili.	
Moc	se	mi	 to	 líbilo.	 (Verča,	3.	B)	Jako	prv-
ní	jsme	šli	do	dílny	na	faře.	Rozřezávali	jsme	
plaňky	 a	 pracovali	 jsme	 ve	 dvojici.	 Plaňky	
jsme	rozřezávali	na	dřevěný	stromek.	Od	kaž-
dé	plaňky	jsme	dělali	dvě.	Každý	si	vzal	jednu	
na	stromek.	 Já	 jsem	ten	stromek	nestihl,	ale	
líbilo	 se	mi	 to.	 (Petr,	 3.	 B)	Dalším	blokem	
byly	deskové	hry.	Stihla	jsem	si	zahrát	tři	hry.	
První	 se	 jmenovala	Diamant.	V	 té	 ses	musel	
hlavně	 správně	 rozhodnout.	 V	 další	 hře	 se	
párovaly	věci	a	 ta	 třetí	 se	 jmenovala	 Jedním	
slovem.	 No,	 věřte	 mi,	 celá	 Chvála	 různosti	
mě	bavila	a	už	se	 těším	na	příští	 rok.	 (Míša,	
4.	B)	Ta	výroba	mýdla	byla	velmi	zajímavá,	
protože	se	daly	míchat	různé	barvy.	Přidávaly	
se	i	různé	vůně	-	bavlny,	jablka	nebo	hrušky.	
(Amálie,	4.	B)	Na	fyzice	jsme	dělali	most	z	pa-
píru.	Nejlepší	most	unesl	tak	60	nebo	70	kg.	
Chvála	různosti	se	mi	moc	líbila.	(Ondra,	4.	B)	
Překvapilo	mě,	že	se	dá	z	papíru	a	izolepy	
udělat	stabilní	most.	(Nikol,	4.	C)	Překvapi-
lo	mě,	že	jsme	nedělali	bylinný	med	ani	limo-

nádu.	Dělali	jsme	bylinkové	máslo	a	bylinnou	
mast.	 (Kryštof,	 4.	 C)	Chvála	 různosti	 byla	
úžasná.	Nejvíc	mě	bavily	deskové	hry.	Příště	
se	znovu	přihlásím.	A	také	mě	bavila	sportov-
ní	všehochuť.	(Adam,	4.	C)	Byla	jsem	na	ná-
ramcích	z	parašňůr,	moc	se	mi	tam	líbilo.	Na	
práci	 se	 dřevem	 jsem	 všechno	 stihla.	 (Veru,	
4.	C)	Bylo	to	super,	neučit	se,	mě	to	bavilo.	
Mýdlo	i	deskové	hry	byly	super.	Nejlepší	den	
mého	života.	Prostě	Chvála	různosti	byla	su-
per.	(Ondra,	4.	C)
Ze	 srdce	 děkuji	 lektorům	 a	 pedagogům,	

kteří	se	podíleli	na	hladkém	průběhu	letošní	
Chvály	různosti,	a	vzhledem	k	ohlasům	našich	
dětí	 určitě	 nebude	 platit	 potřetí	 a	 dost.	 Tak	
počtvrté	4.	prosince	2020.

Mgr. Ivana Nazarovová, 
zástupkyně pro 1. stupeň ZŠ Dobřany

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany   
 

vás srdečně zve na 
 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL 
 

Koná se v neděli 26. ledna 2020 
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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Chvála různosti 2

Na	 2.	 stupni	 základní	 školy	 proběhla	 dne	
20.	prosince	také	Chvála	různosti,	ve	které	se	
žáci	pod	vedením	lektorů	a	mentorů	ponořili	
do	světa	různorodých	aktivit.	Mezi	lektory	pa-
třili	přátelé	 školy,	 rodiče	 i	 samotní	 žáci.	Děti	
si	 vybraly	 dvě	 z	 dvaceti	 nabízených	 aktivit.	
Mezi	mimoškolní	aktivity	se	zařadilo	bruslení	
v	Klatovech,	 turnaj	ve	stolním	 tenise	v	míst-
ní	 sokolovně	 a	 vánoční	 dílna	 v	 Klubu	 Echo.	
Ostatní	aktivity	probíhaly	v	budově	školy.	Žáci	
nahlédli	do	jiného	světa,	který	se	skrývá	pod	
mikroskopem,	vyrobili	si	náramky	přátelství,	
využili	počítačů	pro	3D	modelování,	věnova-

li	 se	 fotoanimacím,	 vyzkoušeli	 si	 chemické	
pokusy,	 upravovali	 fotky	 v	 mobilním	 telefo-
nu,	 zauvažovali	 si	 nad	 myšlenkami	 z	 knih,	
ověřovali	 si	 znalosti	 ve	 vědomostní	 soutěži	
A	Z	kvíz,	prozkoumali	robotiku	s	ozoboty,	na-
programovali	roboty,	relaxovali,	pekli	cukroví	
ve	školní	kuchyňce,	zahráli	si	deskové	hry,	ve	
školní	dílně	děti	opracovávaly	dřevo	a	vyrábě-
ly	dekorace	z	keramické	hlíny.	V	nabídce	byly	
také	sportovní	aktivity,	mezi	které	patřil	Fit-
ness	Dance	a	Shuffle	Dance.
Ze	 srdce	 děkuji	 lektorům	 a	 mentorům	

z	řad	žáků:	A.	Benediktová,	J.	Švarcová,	A.	Ho-
lubová,	 A.	 Peksová,	 J.	 Šatra,	 R.	 Sup,	 F.	 Čížek,	
V.	Matyáš,	P.	Stupka,	L.	Brousek,	A.	Bardoun,	
M.	Žemlička,	T.	Halámek,	T.	Málková,	M.	Faifr,	
M.	Macko,	 J.	Tomášek,	M.	Šimek,	O.	Davídek,	
F.	 Hančík,	 V.	 Kleisner,	 M.	 Hora,	 A.	 Laštov-
ka,	V.	 Šichová,	A.	Tremlová	a	A.	E.	Karbusic-
ká	 a	 pedagogům:	 paní	 učitelka	 J.	 Fialová,	
M.	 Weinrebová,	 B.	 Grätschová,	 Z.	 Tomano-

vá,	 V.	 Hříšná,	 A.	 Boudová,	 N.	 Bardounová,	
M.	 Palkosková,	 M.	 Hlaváčová,	 V.	 Kozáková,	
J.	 Šindelářová,	 J.	Konšalová,	B.	Eisenhamme-
rová,	Š.	Saláková,	H.	Benediktová	a	pan	učitel	
V.	Kučera,	V.	Kouřil,	J.	Hajšman	a	L.	Palkoska,	
kteří	 se	 podíleli	 na	 bezproblémovém	 chodu	
Chvály	 různosti.	 Speciální	 poděkování	 pak	
patří	přátelům	školy:	S.	Šimonová,	R.	Feifero-
vá,	M.	Malátová,	M.	Štumpf,	J.	Urbanec,	T.	Bla-
žek	 a	 L.	 Benedikt.	 Vzhledem	 k	 pozitivním	
ohlasům	dětí	doufám,	že	se	příští	rok	opět	ve	
zdraví	shledáme	s	bohatou	nabídkou	aktivit.

Josef Rada, učitel ZŠ Dobřany

Myslivci střelnici na Vysoké nechtějí
Hluk	z	obří	střelnice	 i	přes	avizované	pro-

tihlukové	valy	zcela	jistě	ovlivní	výskyt	fauny	
v	unikátním	lesním	prostoru	Vysoká.	
Pro	 nás	myslivce	 je	 uvedený	 prostor	 nej-

větším	 celistvým	 lesním	 pozemkem	 prona-
jaté	 myslivecké	 honitby	 a	 místem	 výskytu	
důležitých	 živočichů	a	 zároveň	vzácných,	 ba	
i	 chráněných	 rostlin	 (např.	 kosatec	 sibiřský	
apod.).	
Jsme	 subjekt	 primárně	 zajišťující	 ochranu	

přírody	 na	 katastru	 města	 Dobřany	 v	 pro-
najaté	honitbě.	Domníváme	se,	 že	hluk	z	 tak	
masivní	střelnice	výrazně	ovlivní	výskyt	zvěře	
v	polesí	Vysoká	a	naruší	biodiverzitu	 tohoto	
polesí.	 Myslíme	 si	 to	 i	 bez	 jakékoli	 odborné	
studie	či	výsledku	zjištění	vlivu	na	životní	pro-
středí.	K	tomuto	tvrzení	nám	stačí	naše	dlou-
holetá	životní,	a	troufáme	si	tvrdit,	i	odborná	
zkušenost	z	výkonu	práva	myslivosti	a	rovněž	
i	trocha	selského	rozumu.	Předpokládané	vy-
užití	střelnice	střílet	velmi	intenzivně	většinu	

denního	času	po	celý	týden	a	drtivou	většinu	
dnů	v	roce	to	jasně	naznačuje.
V	této	souvislosti	jsme	městu	Dobřany	na-

vrhli,	aby	pozemky	v	prostoru,	kde	má	střel-
nice	stát	a	které	zcela	jednoznačně	mají	cha-
rakter	 lesa,	 ale	nejsou	vedeny	 jako	pozemky	
lesní,	byly	městem	Dobřany	dle	řádného	pro-
cesu	prohlášeny	za	les	a	následně	tak	uvedeny.	
Toto	 bude	mít	 celou	 řadu	pozitivních	 efektů	
a	 dopadů	 především	 pro	 přírodu	 samotnou,	
pro	 město	 coby	 vlastníka	 a	 především	 pro	
obyvatele	města	Dobřany.	
Nejsme	proti	 tomu,	 aby	na	uvedených	po-

zemcích	 byla	 ukládána	 zemina,	 za	 kterou	
město	Dobřany	bude	mít	 finance	 (a	 tyto	bu-
dou	 jistě	 využity	 na	 smysluplné	 investice	
města).	Jak	jsme	se	dozvěděli	na	veřejné	dis-
kusi	v	Káčku,	bude	tam	ukládána	zemina	a	z	ní	
vytvořeny	 tzv.	 zemmely,	 tedy	 zemní	meliory.	
Pakliže	 následně	 budou	 tyto	 meliory	 pone-
chány	přírodě	(či	třeba	zalesněny)	tak,	aby	se	

unikátní	 biotop	 na	 Vysoké	 ještě	 více	 rozšířil	
a	zkvalitnil,	nejsme	jako	myslivci	proti.	
Jde	nám	minimálně	o	zachování	nemalého	

kusu	 přírody,	 kde	 převažuje	 les	 a	 kde	 zcela	
jistě	 není	 vhodný	 jakýkoliv	 zásah	 člověka.	
Nemyslíme	 si,	 že	 předmětné	 pozemky	 jsou	
pozemky	bezcenné	z	hlediska	přírody	a	lesa.	
Území	by	mělo	být	ponecháno	přírodě	a	zvěři	
v	ní	 žijící.	O	 tom,	 že	 záměr	postavit	 střelnici	
na	Vysoké	je	enormní	a	mají	ho	lidé	a	subjek-
ty	mimo	Dobřany,	jsme	se	sami	přesvědčili	na	
zmiňované	 diskusi	 v	 Káčku.	 Jako	 myslivec-
ký	spolek	se	musíme	ohradit	proti	napadení	
našeho	 stanoviska	 jedním	 z	 oněch	 „střelni-
cechtivých“	prapodivných	osob,	kterým	nejde	
o	 přírodu,	 nejde	 o	 lidi,	 nejde	 ani	 o	 Dobřany	
jako	takové,	ale	jen	o	to	zastřílet	si	na	megast-
řelnici	bez	ohledu	na	vše!	
Za	Myslivecký	spolek	Dobřany	

Jiří Štych, předseda
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20. ročník soutěže o nejlepší bramborový salát

Na	Štědrý	den	 se	uskutečnil	 již	20.	 ročník	
soutěže	o	nejlepší	bramborový	salát.	Celkem	
30	donesených	vzorků	bodovalo	42	porotců.	
Vítězem	letošního	 jubilejního	ročníku	se	stal	
Michal	Šneberger,	což	dokazuje,	že	jablko	ne-
padá	daleko	od	stromu.	Michal	zřejmě	oprášil	
starý	 rodinný	 recept	a	použil	 stejné	 ingredi-
ence	i	postup	jako	jeho	otec	Josef	Šneberger,	
který	 byl	 spoluzakladatelem	 celé	 soutěže,	
a	dokonce	ji	sám	3krát	vyhrál.
Jsme	 rádi,	 že	 si	 všichni	 zúčastnění	 naplno	

užili	vánoční	atmosféru,	a	protože	saláty	jsou	
každým	rokem	chutnější,	už	se	těšíme	na	další	
ročník.

Josef a Václava Hájkovi

Vážení	přátelé,	zahrádkářky	a	zahrádkáři,
děkujeme	Vám	za	Vaši	práci	pro	organizaci	

a	hojnou	účast	na	našich	přednáškách,	zájez-
dech	a	společenských	akcích.		Děkujeme	tím-
to	i	městu	Dobřany,	které	nás	v	naší	činnosti	
podporuje	nejen	dotacemi,	ale	i	celkově.
Pro	příští	rok	plánujeme	zopakovat	kromě	

jiného	velmi	úspěšný	výlet	do	Prahy	a	doufá-
me,	že	vynahradíme	všem	našim	příznivcům	
loňskou	zrušenou	výstavu	o	to	lepší	výstavou	
letošní.
Přejeme	Vám	do	nového	roku	2020	hodně	

zdraví	a	elánu	a	nám	všem	krásné	zahrady.
Výbor ZO ČZS

dílničkA SV. AnEŽkY

Je určena dětem s rodiči či prarodiči. 
Probíhá každé 3. úterý v měsíci

na faře v Dobřanech od 16 do 18 hodin. 
Tvoříme převážně z přírodních materiálů 

a na jaře se začneme více věnovat  
zahradnickým dovednostem.

15. 10. 2019 – kytice z listí
 19. 11. 2019 – adventní věnce

17. 12. 2019 – betlémky
21. 1. 2020 – sněhové vločky

18. 2. 2020 – přáníčka
17. 3. 2020 – květiny

21. 4. 2020 – mláďata
19. 5. 2020 – levandulové polštářky

16. 6. 2020 – pletení z pedigu

Ľudka Košudová: 730 588 580
dobrany@koinonia.cz

Náměstí T. G. M. 3, Dobřany

dílnA SV. joSEfA 

Otevřena na dobřanské faře
po individuální domluvě
na níže uvedených kontaktech.
Učíme se pracovat se dřevem
a vyrábíme všechno možné.

Vánoční dílna:
28. 11. 2019 od 15 do 19 hodin
•odborný výklad o dřevě
•výroba zvířátek a vánočních ozdob
   (adventní a vánoční dekorace)
•návštěva farního areálu
•povídání o zvířatech
•občerstvení

Miloš Kodýdek: 736 415 438
Lenka Šparglová: 733 741 190
www.dilnasvatehojosefa.cz
www.koinonia.cz
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Kalendář na rok 2020 je věnovaný dobřanské-
mu fotbalu. Můžete si ho zakoupit v Městském 
kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5. 
Cena: 190 Kč

Kalendář v prodeji
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Sport

Judo a rok 2019

Rok	 uplynul	 jako	 voda,	 a	 tak	 nadešel	 čas	
ohlédnutí	se	za	rokem	2019	v	oddílu	našeho	
dobřanského	juda.	Již	přes	rok	jsme	v	novém	
prostoru	a	stále	pracujeme	na	vylepšení	pro-
stření	pro	děti,	nakupujeme	vybavení	a	poda-
řilo	 se	nám	získat	 i	 podporu	od	 firem	a	 lidí,	

kteří	 judu	 v	 Dobřanech	 fandí,	 a	 to	 od	 firem	
BAXA,	s.	r.	o.,	MINTECH,	s.	r.	o.,	a	AVAS	EXPORT
-IMPORT,	spol.	s	r.	o.
Rok	 2019	 byl	 pro	 náš	 judo	 klub	 vel-

mi	 úspěšný,	 a	 to	 nejen	 po	 závodní	 stránce.	
Účastnili	 jsme	se	klasických	turnajů,	českých	

a	 krajských	 pohárů	 po	 celé	 České	 republice.	
Turnajů	 bylo	 opravdu	mnoho,	 na	 všech	byla	
velká	 konkurence	 nejen	 z	 judo	 klubů	 z	 Čes-
ké	republiky,	ale	také	ze	zahraničí,	celkem	se	
našim	 judistům	 během	 roku	 podařilo	 získat	
48	medailových	umístění.	
Kromě	závodů	také	 jezdíme	na	tréninkové	

srazy	pod	vedením	zkušených	trenérů	a	sami	
také	 pořádáme	 různá	 soustředění	 pro	 naše	
judisty.	 Na	 jaře	 jsme	 do	 tréninkového	 plánu	
zapojili	i	atletickou	přípravku.	Většině	našich	
judistů	 se	 podařilo	 zvýšit	 si	 svůj	 technický	
stupeň,	 a	 potvrdit	 tak	 svůj	 velký	 progres.	
V	roce	2020	se	budeme	i	nadále	účastnit	 jak	
závodů,	tak	tréninkových	srazů.
Na	 závěrečném	 rozloučení	 byl	 vyhodno-

cen	 celý	 rok	 2019	 a	 byli	 odměněni	 nejlepší	
naši	 členové,	 kteří	 získali	 od	 klubu	 ocenění,	
a	všichni	judisté	dostali	krásný	judistický	dá-
rek.
Na	závěr	chceme	poděkovat	všem,	kteří	nás	

v	uplynulém	roce	podporovali,	a	 to	rodičům,	
sponzorům	i	městu	Dobřany.

Lenka Oravcová

Poslední závody letošního roku

Závěr	roku	2019	se	nesl	ve	znamení	úspěchů	a	četných	medailových	umístění.	Ani	v	tomto	období	roku	jsme	nepolevili	a	nadále	pokračovali	v	tvr-
dém	úsilí	a	závodní	přípravě.	Dne	30.	listopadu	jsme	se	zúčastnili	bitvy	o	pohár	města	Beroun,	tento	turnaj	trval	kolem	9	hodin	a	byl	pro	závodníky	
náročný,	přesto	se	nám	podařilo	vybojovat	nejen	3	medaile,	ale	i	17.	pořadí	z	24	zúčastněných	týmů.		Dne	14.	prosince	se	konal	tradiční	vánoční	
turnaj	v	Blovicích,	kterého	jsme	se	účastnili	již	podruhé.	Naši	závodníci	zde	získali	6	medailí	a	všichni	předvedli	skvělé	výkony	za	bouřlivé	podpory	
našeho	týmu.

Lenka Oravcová

Bitva o pohár města Berouna

Příjmení, jméno Umístění
Voller	Šimon	 1.	místo
Škrlant	Pavel	 2.	místo
Khás	Matěj	 3.	místo
Hrubeš	Vojtěch	 4.	místo
Šimon	Daniel	 	3.	místo	(nepostupové	

ze	skupiny)

Vánoční turnaj Blovice

Příjmení, jméno Umístění
Khás	Matěj	 1.	místo
Hančík	Filip	 1.	místo
Eichler	Jan	 2.	místo
Fojtíková	Karolína	 3.	místo
Voller	Šimon	 4.	místo
Hančík	Tomáš	 2.	místo
Šimon	Daniel	 3.	místo	(nepostupové)
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Rekonstrukce sokolovny na dohled

Dobřanskou	sokolovnu	v	Tyršově	ulici	pro-
vází	 dlouhá,	 bohatá	 a	 pestrá	 historie.	Mnozí	
z	nás	prožili	 v	 sokolovně	větší	 či	menší	 část	
svého	 života	 a	 zejména	 ti	 dříve	 narození	 se	
při	návštěvě	této	historické	budovy	neubrání	
určité	nostalgii	 a	 vzpomínkám	na	 své	mládí.	
Původní	víceúčelová	sokolovna	se	sice	postu-
pem	 času	 změnila	 na	 hernu	 stolního	 tenisu	
a	zázemí	zde	mají	dobřanští	stolní	tenisté	do-
dnes,	nic	zásadního	se	však	v	průběhu	let	na	
této	historické	budově	nezměnilo.	
Zub	 času	 je	 neúprosný,	 zvětralá	 eternitová	

střecha,	vlhké	prosolené	zdivo,	na	mnoha	mís-
tech	opadávající	omítka,	netěsná	okna,	absence	
jakéhokoli	zateplení	střechy	a	fasády,	dřevokaz-
ným	 hmyzem	 napadené	 dřevěné	 konstrukce	
včetně	podlahy,	rozpadající	se	sociální	zařízení	
a	sprchy.	To	je	jen	letmý	výčet	nedostatků,	kte-
rými	tato	budova	dlouhodobě	trpí.	Sokolovna	
taktéž	neposkytuje	stolním	tenistům	dostateč-
ný	 herní	 prostor	 stanovený	 pravidly	 stolního	
tenisu.	Současný	neutěšený	technický	stav	so-
kolovny	nepochybně	vyžaduje	zásadní	a	rychlé	
řešení,	jímž	je	její	celková	rekonstrukce.	První	
krok	tímto	směrem	učinili	dobřanští	sportovci	

sami	 již	 v	 roce	2013,	 kdy	požádali	 o	 finanční	
prostředky	 na	 rekonstrukci	 sokolovny	 Mini-
sterstvo	školství	mládeže	a	 tělovýchovy	z	 jím	
vyhlášeného	investičního	dotačního	titulu.	Po-
chopení	a	podporu	u	ministerských	úředníků	
však	k	jejich	lítosti	nenašli.	Náklady	související	
s	přípravou	žádosti	o	poskytnutí	dotace	v	cel-
kovém	objemu	téměř	120	tis.	Kč	tak	pro	onen	
okamžik	přišly	vniveč.	Stavební	dokumentaci	si	
však	sportovci	dobře	uschovali	doufajíce	v	to,	
že	jednou	k	naplnění	jejich	záměru	zrekonstru-
ovat	sokolovnu	skutečně	dojde.	
Myšlenka	 na	 rekonstrukci	 sokolovny	 byla	

opět	oživena	v	průběhu	roku	2019.	O	podpo-
ru	bylo	znovu	požádáno	Ministerstvo	školství,	
mládeže	a	tělovýchovy	prostřednictvím	žádos-
ti	o	poskytnutí	finančních	prostředků	z	vyhlá-
šeného	 investičního	 dotačního	 titulu	 pro	 rok	
2020,	určeného	právě	na	opravy	a	rekonstruk-
ce	 sportovních	 zařízení.	 Zejména	 za	 přispění	
a	významné	pomoci	Mgr.	Hájkové	z	Městského	
úřadu	Dobřany	byla	žádost	zpracována	a	spo-
lu	s	veškerými	podklady	odeslána	uvedenému	
poskytovateli	dotace	v	jím	stanoveném	termí-
nu.	Využita	byla	stavební	dokumentace	vyho-

tovená	již	v	roce	2013,	kterou	bylo	potřeba	již	
jen	nepatrně	doplnit	a	zaktualizovat.	V	přípa-
dě	 neúspěchu	 a	 nevyhovění	 žádosti	 o	 dotaci	
odeslanou	 TJ	 by	 měl	 být	 dalším	 pověstným	
želízkem	 v	 ohni	 dotační	 titul	 vyhlášený	 pro	
města	a	obce	Ministerstvem	pro	místní	rozvoj.	
O	 poskytnutí	 finančních	 prostředků	 z	 toho-
to	dotačního	titulu	by	se	pak	ucházelo	město	
Dobřany.	Pozitivní	je	však	pro	dobřanské	spor-
tovce	příslib	města,	že	bude	rekonstrukce	so-
kolovny	zahájena	bez	ohledu	na	to,	zda	bude	
žádosti	 o	 dotaci	 příslušnými	 poskytovateli	
vyhověno.	 Tohoto	 pro	 vedení	města	 jistě	 ne-
lehkého	 rozhodnutí	 si	 velice	 vážíme	 a	 s	 oče-
káváním	vyhlížíme	měsíc	březen,	kdy	by	měla	
být	rekonstrukce	sokolovny	zahájena.	Stolním	
tenistům	by	se	tím	splnil	jejich	sen	provozovat	
svůj	 sport	 v	 moderním,	 zdravotně	 nezávad-
ném	a	technicky	způsobilém	sportovišti.
Závěrem	 mně	 dovolte	 popřát	 všem	 Dob-

řaňákům	do	nového	roku	jménem	svým	a	tak-
též	 jménem	 výkonného	 výboru	 TJ	 Dobřany	
pevné	 zdraví	 a	 mnoho	 úspěchů,	 a	 to	 nejen	
sportovních.	

Luděk Reitšpies, předseda TJ Dobřany
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Naposledy před Vánocemi
Poslední	čtvrteční	trénink	před	všemi	očeká-

vanými	 vánočními	 svátky	 patřil	 na	 naší	 soko-
lovně	opět	 turnaji	Advent	Open.	 Letos	 jsme	 se	
ke	 společnému	 předvánočnímu	 turnaji	 čtyřher	
pro	mládežnické	i	dospělé	členy	oddílu	a	jejich	
rodinné	příslušníky	sešli	již	počtvrté.	Teď	už	ale	
k	průběhu	samotného	 turnaje.	Po	 „nalosování“	
dvojic	a	 rozdělení	do	skupin	následovaly	zápa-
sy	probíhající	převážně	v	klidném	nesoutěžním	
tempu.	 I	 přesto	měl	 každý	 zápas,	 jak	už	 to	 tak	
bývá,	vítěze	 i	poraženého	a	vykrystalizovaly	se	
tak	pozice	pro	play-off.	Smutnit	nemuseli	ani	ti,	
kterým	 se	 ve	 skupině	 tolik	 nedařilo,	 zahráli	 si	
totiž	ve	spodním	pavouku	o	konečné	umístění.	
To	v	pavouku	horním	už	byly	k	vidění	 i	zápasy	
více	soutěžně	pojaté,	avšak	korunu	celému	tur-
naji	nasadilo	finále.	Střetli	se	v	něm	dvojice	Filip	
Umner	-		Roman	Tvrdík	a	Matěj	Urbanec	-	Rená-
ta	Kozická	a	obě	dvojice	pojaly	 finále	nanejvýš	
exhibičně.	Nakonec	 se	 radoval	druhý	 jmenova-
ný	pár.	Celkové	třetí	místo	obsadili	 Jakub	Šperl	

a	Petr	Kolář.	I	v	letošním	roce	měl	turnaj	jiného	vítěze	než	loni,	a	nejen	že	se	ještě	nikomu	nepovedlo	vítězství	obhájit,	ale	ještě	nikdo	v	historii	ne-
vyhrál	turnaj	vícekrát.	Myslím,	že	letošní	ročník	byl	zdařilý,	účast	byla	hojná,	panovala	krásná	atmosféra	a	vhod	přišla	i	již	také	tradiční	ochutnávka	
cukroví.	Závěrem	je	třeba	poděkovat	všem,	kteří	se	na	organizaci	letošního	Advent	Open,	posledního	ve	„staré“	sokolovně,	jakkoliv	podíleli,	a	dovolte	
mi	ještě,	abych	vám	jménem	oddílu	stolního	tenisu	TJ	Dobřany	popřál	hodně	štěstí	a	zdraví	v	novém	roce	2020.

Filip Umner

Dobřanská posádka absolutním mistrem České republiky

Poslední	víkend	v	srpnu	letošního	roku	se	
konalo	v	Sosnové	a	Liberci	Mezinárodní	mis-
trovství	ČR	v	závodech	automobilů	ZP	–	Me-
moriál	Jiřího	Bergra.	Soutěž	se	jela	v	pěti	ka-
tegoriích	podle	výkonu	automobilu	a	skládala	

se	 z	pěti	 jednotlivých	disciplín.	 	 Jel	 se	 závod	
ve	slalomu,	sprintu,	jízda	zručnosti,	závod	na	
okruhu	 a	 automobilová	 soutěž.	 Každá	 disci-
plína	byla	v	kategorii	hodnocena	podle	umís-
tění	body	(10,	8,	6,	5	...)	Vítězem	v	kategorii	se	

stala	posádka	 s	nejvyšším	počtem	získaných	
bodů.	Zároveň	se	hodnotilo	podle	tohoto	klíče	
i	absolutní	pořadí	ve	všech	kategoriích.	
Vítězem	 kategorie	 do	 150	 kW	 a	 zároveň	

i	absolutním	mistrem	České	republiky	se	sta-
la	 posádka	ZP	 z	Dobřan,	Zbyněk Holeček –  
Magdaléna Drábiková.
Vyhlášení	absolutních	mistrů	České	repub-

liky	proběhlo	na	konci	listopadu	při	celostátní	
konferenci	 AUTOKLUBU	 ČESKÉ	 REPUBLI-
KY.	 Poháry	 vítězům	 předával	 president	 AČR	
JUDr.	Šťovíček.

Jaroslav Bednář, předseda AMKI Plzeň
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Podzim za námi
Muži – extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., Chamola, Malý 
a D. Kovařík st., vedoucí: Tauer

Konec	dobrý,	všechno	dobré,	dalo	by	se	říct	
.....	Ale	kdeže.	Závěr	 se	nám	sice	povedl,	 když	
v	 posledním	 utkání	 jsme	 doma	 dokázali	 po-
razit	 jednoho	 z	 favoritů	 vůbec	 celé	 extraligy,	
a	sice	tým	Autosklo	Pardubice.	Jenže	uspokoje-
ní	přichází	rychle,	rovněž	tak	pád	na	samé	dno.	
Čili	 to	mezi	 Šneky	 nehledejme.	 Ano,	 konečný	
sumář	čítá	12	získaných	bodů	v	pozici	nováčka	
z	malého	a	hrdého	města	ze	západu	Čech	v	nej-
vyšší	 soutěži	 v	 ČR.	 Pro	 někoho	možná	málo,	
pro	 realistu	 a	 sportovce	 dobrý	 dílčí	 úspěch.	
Stále	nás	ale	čeká	jaro,	v	něm	všechny	týmy	po-
sílené	a	po	zimě	řádně	připravené.	Konkurence	
pochopitelně	nespí	...		Ani	my	spát	nebudeme.
I	 nás	 čeká	 příprava,	 o	 tom	 není	 pochyb.	

Také	 letos	 ji	maličko	obměníme	a	posuneme	
nepatrně	jiným	směrem,	nežli	tomu	bylo	v	se-
zónách	 předchozích.	 Sportovní	 komplex	 zde	
v	 Dobřanech	 nabízí	 opravdu	 širokou	 škálu	
pestrosti	ve	sportovním	vyžití	.....
Základem	 úspěchu	 a	 splnění	 celé	 náplně	

zimního	 martyria	 bude	 opět	 a	 tradičně	 pří-
stup	 kluků,	 resp.	 celé	 kabiny.	 Toho	 se	 však	
nebojíme	a	ani	vzhledem	k	důležitosti	nejen	
nejvyšší	 soutěže	 prostě	 nemůžeme.	 Myslím,	

že	 tohle	 téma	 už	 i	 kluci	 pochopili.	 Snahou	
tedy	musí	být	nikoli	hráče	tzv.	strhat	(to	určitě	
ne),	 nýbrž	 vsunout	 do	 zimní	 přípravné	 fáze	
to,	co	nás	všechny	společně	posune,	sportov-
ně	 obohatí,	 posílí,	 zkvalitní	 a	 hlavně	 pokud	
možno	 co	 nejlépe	 připraví	 do	 jarní	 části	 se-
zóny.	Závěrem	padne	zmínka	o	dalších	dílčích	

úspěších	 v	 našem	 mužstvu,	 neboť	 v	 anketě	
HRÁČ	VÍKENDU	v	extralize	mužů	dominoval	
po	posledním	utkání	doma	s	Pardubicemi	náš	
gólman,	věkem	stále	ještě	junior	Michal	Hru-
bý,	který	v	tomto	duelu	a	ve	své	premiéře	vel-
kým	podílem	pomohl	k	zisku	již	zmíněných	tří	
bodů.	Dále	pak	v	anketě	HRÁČ	MĚSÍCE	muž-

Tabulka Extraligy mužů
1.	 Kladno	 13	 10	 1	 1	 1	 58:24	 33
2.	 HBC	Plzeň	 14	 7	 3	 1	 3	 54:36	 28
3.	 Kert	Park	Praha	 13	 7	 3	 0	 3	 71:34	 27
4.	 Aut.	Pardubice	 13	 8	 1	 1	 3	 68:38	 27
5.	 Hradec	Králové	 13	 7	 1	 3	 2	 51:31	 26
6.	 Elba	Ústí	n.	Labem	 14	 5	 4	 2	 3	 54:45	 25
7.	 Karviná	 12	 7	 0	 0	 5	 38:32	 21
8.	 Letohrad	 13	 4	 0	 3	 6	 40:43	 15
9.	 SK	Sudoměřice	 12	 3	 1	 1	 7	 32:59	 12
10. TJ Snack Dobřany 13 4 0 0 9 38:70 12
11.	Most	 14	 1	 1	 2	 10	 26:69	 7
12.	KOVO	Praha	 14	 1	 0	 1	 12	 19:68	 4

Tabulka Extraligy juniorů
1.	 Kert	Park	Praha	 14	 10	 1	 2	 1	 61:26	 34
2.	 Letohrad	 14	 11	 0	 0	 3	 78:25	 33
3.	 Praha	-	Hostivař	 14	 10	 1	 0	 3	 51:32	 32
4.	 Elba	Ústí	n.	Labem	 14	 7	 3	 0	 4	 63:43	 27
5.	 Aut.	Pardubice	 14	 8	 1	 0	 5	 47:24	 26
6.	 HBC	Plzeň	 15	 8	 0	 0	 7	 53:38	 24
7.	 Kladno	 12	 7	 0	 1	 4	 46:31	 22
8.	 Hradec	Králové	 13	 4	 2	 4	 3	 42:46	 20
9.	 HBC	Prachatice	 13	 5	 0	 1	 7	 44:48	 16
10.	Mladá	Boleslav	 13	 5	 0	 0	 8	 55:49	 15
11.	Enviform	Třinec	 16	 5	 0	 0	 11	 37:75	 15
12.	KOVO	Praha	 15	 2	 1	 1	 11	 34:81	 9
13. TJ Snack Dobřany 15 0 0 0 15 9:102 0

Přebor ml. žáků ČR Jih+Západ
1.	 Suchdol	n.	L.	 12	 11	 0	 0	 1	 112:32	 33
2. TJ Snack Dobřany 13 9 0 0 4 95:58 27
3.	 České	Budějovice	 13	 7	 1	 1	 4	 38:31	 24
4.	 HBC	Plzeň	 13	 7	 0	 2	 4	 49:41	 23
5.	 Blatná	Datels	 13	 5	 2	 0	 6	 51:49	 19
6.	 HBC	Prachatice	 12	 5	 1	 1	 5	 40:46	 18
7.	 Jindř.	Hradec	 13	 5	 1	 0	 7	 51:76	 17
8.	 Tatran	Třemošná	 13	 4	 0	 0	 9	 30:55	 12
9.	 Blovice	 13	 3	 0	 1	 9	 32:86	 10
10.	HBC	Zliv	 13	 1	 2	 2	 8	 39:63	 9

2. liga Západ muži
1.	 HBC	Plzeň	B	 12	 10	 1	 0	 1	 82:28	 32
2.	 Horní	Bříza	 12	 10	 1	 0	 1	 58:24	 32
3. TJ Snack Dobřany B 12 8 0 0 4 58:39 24
4.	 Tatran	Třemošná	 11	 7	 0	 2	 2	 53:25	 23
5.	 HBC	Kasejovice	 11	 7	 1	 0	 3	 57:41	 23
6.	 Fireball	99	Plzeň	 12	 4	 1	 2	 5	 54:43	 16
7.	 HBC	Rolling	Balwans	Plzeň	12	 4	 0	 0	 8	 45:66	 12
8.	 Buldoci	Stříbro	 11	 2	 0	 2	 7	 31:69	 8
9.	 Taurus	Plzeň	 11	 2	 1	 0	 8	 28:66	 8
10.	Plzeň	-	Litice	B	 11	 2	 0	 0	 9	 22:58	 6
11.	SHC	Viktoria	Plzeň	 11	 1	 1	 0	 9	 27:56	 5

Horní řada zleva: T. Truchlý, O. Málek
2. řada zleva: P. Brabec, trenér M. Chamola, J. Kovářík, vedoucí J. Tauer, M. Toman, V. Šlehofer mladší, 
S. Vaníček, D. Čech, L. Hrubý, O. Šlehofer, P. Škrlant a A. Duchek
Pod nimi zleva: M. Remiáš, J. Kobr, D. Kovářík mladší, J. Fukárek, trenér V. Šlehofer starší, M. Hrubý, 
A. Bárta, P. Sloup, T. Duchek, M. Neumaier, V. Jánský a J. Stránský
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Nominanty na ocenění v anketě 
„Nejúspěšnější sportovec okresu Plzeň-jih za rok 2019“ 
zasílejte na adresu: kultura@dobrany.cz do 31. 1. 2020 
v těchto kategoriích: 
• Družstva:  A) žactvo  B) dorost  C) dospělí
• Trenér roku (bez pořadí)
• Rozhodčí roku (bez pořadí)
• Mimořádný výkon roku
• Masters
• Jednotlivci:  A) žactvo  B) dorost  C) dospělí
Pořadatelem ankety je město Dobřany, město Přeštice, 
Plzeňská sportovní unie, ve spolupráci s produkční agenturou Sport-Action.
Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční  12. března 2020 
od 18.00 hodin v sále Městského kulturního střediska Káčko v Dobřanech.

FANDÍTE SPORTU?
Máte ve svém okolí výjimečnou sportovkyni, sportovce nebo tým?

Nominujte je do ankety

„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
OKRESU PLZEŇ-JIH ZA ROK 2019“

ské	 extraligy	 kraloval	 za	 prosinec	 opět	 další	
hráč	Dobřan,	většinou	obránce	Václav	Šleho-
fer	ml.,	který	v	tomto	měsíci	v	5	zápasech	jed-
nu	branku	vstřelil	a	na	devět	nahrál.
V	 mužské	 reprezentaci	 se	 v	 širším	 výbě-

ru	ČR,	který	bude	mít	 zde	v	Dobřanech	 svůj	
premiérový	kemp	15.-16.	2.,	objevují	hned	tři	
dobřanští	hráči.	Útočník	Jan	Kovářík,	obránce	
-	univerzál	Václav	Šlehofer	ml.	a	v	pozici	ná-
hradníka	další	univerzál	Adam	Bárta.	V	rámci	
tohoto	kempu	by	měla	česká	reprezentace	se-
hrát	i	přípravný	zápas	s	naším	mužským	A	tý-
mem.	V	Dobřanech	se	už	 letos	objevily	 i	 jiné	
reprezentační	 výběry	 (na	 snímku),	 po	 záři-
jovém	kempu	ČR	U14	se	zde	opět	představil	
výběr	ČR	U16,	a	to	7.	12.	Následně	14.	12.	si	
v	naší	Pebal	 aréně	odbyla	premiéru	 i	děvča-
ta	 z	 reprezentace	 ČR	 U20.	 S	 oběma	 repre	
mančafty	se	střetl	i	mix	tým	TJ	Snack	Dobřany,	
přičemž	oba	porazil	s	výsledky	7:2,	resp.	7:3.

Junioři – extraliga
Realizační tým: V. Šlehofer st., Chamola a Malý
Ano,	 tabulku	 s	 velmi	 mladým	 kádrem	 po	

podzimu	 uzavíráme.	 Teď	 to	 asi	 vyzní	 divně,	
ale	 i	 tak	 jsme	spokojeni,	nikoli	však	uspoko-
jeni.	 Mladí	 kluci,	 v	 mnoha	 případech	 hráči,	
kteří	 ještě	 vloni	 hráli	 za	 mladší	 žáky,	 či	 vě-
kem	starší	 žáci	nebo	kluci,	 kteří	hrají	hokej-
bal	 třeba	první	sezónu,	se	totiž	výkonnostně	
posunuli,	 a	 to	 hodně.	 V	mužském	 týmu	 pak	
šanci	dostávají	třeba	kluci	věkem	starší	a	tzv.	
vyhranější,	 což	 samozřejmě	 není	 zde	 žádná	
novina.	Ze	všeho	tedy	vyplývá,	že	bohužel	na	
zápasový	výsledek	pomýšlet	nemůžeme,	byť	
se	o	něj	pereme	v	každém	duelu.	Stejně	jako	
naposledy	7.	 12.	 v	 dalekém	Třinci,	 kdy	 jsme	
„zahodili“	 spoustu	 šancí	 na	 nerovném	 asfal-
tu.	Naproti	 tomu	domácí	 „narostlí“	hráči	nás	
porazili	3:0	především	díky	silovějšímu	poje-
tí.	 I	 to	pro	nás	všechny	byla	škola.	Nyní	tedy	
s	 mladíky	 absolvujeme	 zimní	 přípravu	 a	 na	
jaře	 vlétneme	 opět	 do	 bojů.	 Pozor,	 i	 v	 této	
kategorii	 máme	 šikovné	 hráče.	 Tedy	 jen	 ta	

„prokletá“	komplexní	věková	skladba	kádru	je	
poněkud	 brzdou.	 Nicméně	 v	 mládežnických	
repre	 výběrech	 jsou	 Michal	 Neumaier	 -	 ČR	
U16,	v	širším	portfoliu	ČR	U18	Tomáš	Duchek,	
Jan	Matoušek	a	Jan	Brtník.	O	dres	ČR	U20	ur-
čitě	zabojuje	Michal	Hrubý,	přičemž	Nicholas	
Kaňák	už	v	širším	výběru	figuruje.

Mladší žáci – přebor ČR Jih+Západ
Realizační tým: Úbl, Hradská, Havránek, Prů-
cha, Vaníček, Neumaier, V. Šlehofer st., Hrubý
Trenér nejmenších brankářů: Vavrík
Z	této	kategorie	do	vyšší	nám	odejde	v	pří-

ští	 sezóně	 poměrně	 velký	 počet	 hráčů,	 tedy	
mezi	starší	žáky.	Už	nyní	řešíme,	co	a	jak	bude	
pro	 klub,	 rodiče	 či	 děti	 samotné	 ta	 nejlepší	
varianta.
Někteří	 žáčci	 v	 klubu	 v	 letech	 minulých,	

v	 podstatě	 předchůdci	 současných	 Šnečků,	
dostali	možnost	 zapojit	 se	mezi	 juniory.	Do-
posud	to	takřka	všichni	zvládli,	proč	ne	tedy	
i	 nyní	 další	 nadaní???	 Pro	 ty	 ostatní	 nejspíš	
otevřeme	další	žákovskou	kategorii.	Nicméně	
co	se	týká	aktuálního	dění	v	žákovském	tábo-
ře,	pak	i	zde	se	děti	zlepšují,	přičemž	platí,	že	
hokejbal	je	pro	ně	doposud	namixovaný	kok-
tejl	zábavy,	sportu,	ale	také	postupné	zvládá-

ní	klubových	pravidel.	Až	potom	přichází	na	
řadu	 zápasový	 výsledek,	 i	 když	 v	 kategorii	
mladšího	žactva	dokážou	kluci	pod	vedením	
Petra	 Úbla	 a	 jeho	 kolegů	 častokrát	 vystrčit	
růžky.	 Na	 konci	 podzimu	 v	 posledním	 dvoj-
kole	 totiž	 tento	 dobřanský	 hokejbalový	 sou-
bor	 dokázal	 rozstřílet	 Blovice	 8:2	 na	 jejich	
půdě	 dopoledne	 a	 po	 odpoledním	 přejezdu	
na	hřiště	obra	z	Plzně	 letos	 již	podruhé	také	
HBC	Plzeň	v	jeho	stánku	7:2.	Slušná	tečka	na	
závěr,	dalo	by	se	říct.	Jenže	i	tady	platí,	že	tým	
Šnečků	se	bude	přes	zimu	poctivě	připravovat	
a	využívat	našeho	sportovního	komplexu.

B tým muži – 2. liga Západ
Realizační tým: hl. trenéři: Smola, Kůrka, hrají-
cí asistent: V. Šlehofer st.
B	 tým	mužů	alias	Benfika	hrál	dlouho	do-

konce	o	 triumfální	postavení	v	2.	 lize	Západ,	
leč	konec	se	výsledkově	nepovedl.	Ne	všechno	
a	vždy	se	povede.	Cílem	tedy	zůstává	postup-
ně	zapracovat	další	mladé	kluky	a	nadále	táh-
nout	za	jeden	klubový	provaz.

Závěrem	přeje	celá	šnečí	komunita	úspěšný	
rok	2020.

Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Společná fotografie s ČR U20 žen
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Turisté vás zvou
7. ledna
Na skalní útvar „KVOČNA“
Odjedeme	 vlakem	 z	 Dobřan	
v	 7.23,	 z	 Plzně	 v	 8.16	 do	 Tře-

mošné.	Z	železniční	stanice	Třemošná	jdeme	
po	 žluté	 TZ	 k	 rozcestníku	 Třemošná	 „Exo-
dus“	a	dále	pokračujeme	až	ke	skále	„Kvočna“.	
Odtud	 jdeme	do	 České	Břízy	 na	 autobus.	 Ze	
stanice	Č.	Bříza	U	Mlýna	odjedeme	busem	do	
Plzně	v	12.18,	nebo	13.18	na	terminál	Hlavní	
nádraží	Plzeň	a	dále	vlakem	do	Dobřan.	Délka	
trasy	7-10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmalták.

11. ledna  
Klatovy – Bezděkov
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7.40,	 z	 Dobřan	
v	7.54	do	Klatov,	zde	v	8.28.	Půjdeme	po	mod-
ré	TZ	přes	Hůrku	do	Bezděkova.	Zpět	vlakem	
v	15.12	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

14. ledna 
Z Běšin do Strážova
Odjedeme	 vlakem	 z	 Plzně	 v	 7.40,	 z	 Dobřan	
v	7.54	do	Klatov,	 zde	v	8.28.	Z	Klatov	v	9.33	
do	 Běšin,	 zde	 v	 9.50.	 Z	 žel.	 stanice	 Běšiny	

jdeme	po	cyklo	č.	2038	-	kostel	sv.	Václava	–	
Kozí	–	Javoříčko	-	dále	po	neznačené	trase	na	
Brtí.	Pokračujeme	po	zelené	TZ	do	Strážova.	
Zpět	odjezd	busem	v	13.53	do	Klatov,	z	Klatov	
v	14.30,	nebo	15.30	do	Dobřan	a	Plzně.	Délka	
trasy	7-10	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

18.  ledna
Srbsko - Beroun
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	8.06	přes	Plzeň	
8.22	do	Berouna,	zde	v	9.06.	Z	Berouna	v	9.19	
do	Srbska,	zde	v	9.24.	Půjdeme	NS	kolem	řeky	
do	Berouna.	Zpět	vlakem	v	14.54	přes	Plzeň	do	
Dobřan.	Délka	trasy	10	km.	Vedoucí	Jirka	Nový.

21. ledna  
Z Pňovan do Stříbra
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	8.23	do	Plzně.	
Z	Plzně	v	9.10	do	Pňovan,	zde	v	9.39.	Z	žel.	sta-
nice	jdeme	přes	železniční	most,	dále	po	cyklo	
č.	2214	k	Butovskému	vodopádu	a	do	Butova	
podél	 řeky	–	rekr.	 tábor	–	dále	po	modré	TZ	
do	Vranova,	přejdeme	na	červenou	TZ,	která	
nás	dovede	do	Stříbra.	Zpět	vlakem	v	14.31	do	
Plzně,	zde	v	14.59.	Z	Plzně	do	Dobřan	v	15.20.	
Délka	trasy	13	km.	Vedoucí	Jindra	Šmatlák.

25. ledna
Výroční členská schůze   
Dne	25.	1.	2020	od	14.00	hodin	 se	koná	vý-
roční	členská	schůze	KČT	v	klubovně	v	Dob-
řanech.

28. ledna  
Dobřany a okolí
Dne	28.	1.	2020	v	9.00	se	konají	volby	do	vý-
boru	KČT	odbor	Dobřany.	Sraz	v	9	hod.	v	klu-
bovně.	Po	zvolení	nového	vedení	se	uskuteční	
pochod	v	okolí	Dobřan.	Trasa	7-10	km.	Vedou-
cí	Jindra	Šmatlák.

1. února 
Z Valchy do Dobřan
Odjedeme	vlakem	z	Dobřan	v	9.23	na	Valchu,	
zde	 v	9.30.	 Z	nádraží	 půjdeme	po	 zelené	TZ	
přes	Novou	Ves	do	Dobřan.	Délka	trasy	11	km.	
Vedoucí	Jirka	Nový.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám spo-
lečnost?  Pojďte se s námi projít. Zveme všechny 
občany. Chodíme za každého počasí. Případné 
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční 
banky.

Prosinec 2019 u dobřanských turistů

V	tomto	měsíci	jsme	mimo	jiné	uskutečnili	
dva	pochody,	o	kterých	bych	se	rád	zmínil.
První	pochod	jsme	pojali	jako	vzpomínkový	

na	Karla	Gotta.	Po	výstupu	z	vlaku	ve	stanici	
Stupno	vedla	naše	cesta	na	místní	hřbitov,	kde	
jsme	se	zastavili	u	hrobky	šlechtického	rodu	
Šternberků.	 Shodou	náhod	 jsme	na	 hřbitově	
zastihli	hrobníka,	který	se	nás	ujal	a	vyprávěl	

nám	o	historii	této	hrobky.	Mimo	jiné	jsme	se	
dozvěděli,	 že	 při	 každém	 úmrtí	 příslušníka	
tohoto	rodu	sem	do	míst	kolem	hrobky	byla	
vysazena	 borovice.	 Proto	 dnes	 lemují	 hrob-
ku	 krásné	 vzrostlé	 stromy.	 Stromy	 společně	
s	 hrobkou	 tvoří	 harmonický	 celek,	 z	 tohoto	
místa	 je	 krásný	 výhled	 do	 kraje.	 Naše	 cesta	
pokračuje,	 další	 zastávkou	 je	 návrší	 spolu	

s	dřevěnou	rozhlednou	„Břasy“.	Po	malé	chvil-
ce	potřebné	na	vydýchání	vystoupíme	na	roz-
hlednu,	odkud	se	nám	otvírá	daleký	výhled	do	
okolí.	Z	umístěných	tabulek	se	dovídáme	ná-
zvy	 okolních	 kopců	 osad	 apod.	 Sestupujeme	
z	 rozhledny	 a	 dále	 pokračujeme	 v	 pochodu	
vedoucím	po	naučné	stezce	„Po	stopách	důl-
ní	 činnosti	 na	 Břasku“,	 která	 nás	 dovede	 do	
Vranovic	a	dále	až	do	obce	„Újezd	u	Svatého	
Kříže“.	V	obci	samé	vyhledáme	hrob	prarodi-
čů	K.	Gotta,	 zapalujeme	svíčku,	pokračujeme	
cestou	vedoucí	k	lípě	mistra	Gotta,	kde	se	po-
kloníme	a	 zavzpomínáme	na	něho,	 zapálíme	
svíčku	 a	 odcházíme	 směrem	 do	 Radnic.	 Po	
krátkém	obědě	odjíždíme	busem	domů.
Druhý	pochod	zaměřujeme	k	naší	patronce	

„madoně	Lurdské“	umístěné	na	zřícenině	hra-
du	„Buben“.	Po	vystoupení	z	vlaku	v	Plešnicích	
se	vydáme	po	zelené	t.	zn.,	která	nás	dovede	až	
na	hrad.	Po	příchodu	na	hradní	nádvoří	 s	 ra-
dostí	 zjišťujeme,	 že	 madona	 je	 neporušena	
a	 stojí	 ve	 výklenku	 zdiva	na	 svém	místě.	 Při-
stoupíme	k	madoně	a	po	malém	obřadu,	kdy	
jí	 děkujeme	 za	 úspěšný	 turistický	 rok	 2019,	
zapálíme	svíčku,	položíme	kytičku	a	s	přáním	
o	její	přízeň	i	do	následujícího	roku	odcházíme.
Vše	nejlepší	do	nového	roku,	ať	nám	to	šlape.

Jindřich Šmatlák
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Bílá čára bezpečí
Nejstarší	generace	jistě	ještě	dobře	pamatuje	

dobu,	kdy	se	začalo	zavádět	vodorovné	doprav-
ní	značení.	Tím	myslím	hlavně	bílé	čáry	na	sil-
nicích.	Postupně	se	malovaly	i	na	silnice	nižších	
tříd	 a	 významně	 přispěly	 k	 zvýšení	 rychlosti,	
plynulosti	a	hlavně	bezpečnosti	silničního	pro-
vozu.	Funkce	krajních	čar	 je	spíše	 informativ-
ní,	 kdy	 oznamuje,	 kde	 začíná	 krajnice,	 funkce	
středové	 čáry,	 je-li	 provedena	nepřerušovaně,	
je	 i	příkazová,	když	zakazuje	předjíždění.	Bílé	
čáry	jsou	vítanými	pomocníky	řidičů	zvláště	při	
jízdě	za	zhoršené	viditelnosti,	tj.	za	tmy,	mlhy	či	
deště.	Proč	se	o	tom	tak	široce	rozepisuji?	Ješ-
tě	před	nedávnem	bylo	toto	dopravní	značení	
vyvedeno	 i	 na	 silnici	 z	Dobřan	 do	 Chotěšova.	
Někdy	před	deseti	 lety,	kdy	se	silnice	opravo-
valy	 hlavně	 až	 koncem	 roku,	 poté	 co	 už	 bylo	
jisté,	že	na	to	zbyly	v	rozpočtu	peníze,	se	po	re-
konstrukci	 asfaltového	povrchu	výše	uvedené	
silnice	dopravní	 značení	 již	do	zimy	nestačilo	
udělat.	Na	jaře	se	pak	již	obnovily	pouze	krajní	
čáry.	Možná	se	změnily	předpisy	a	pro	nedosta-
tečnou	 šířku	 silnice	 se	 už	 nemůže	 namalovat	
středová	čára,	aby	byla	zachována	předepsaná	
šíře	jízdních	pruhů.	Anebo	už	na	ni	nezbyly	pe-
níze.	Spíše	platí	asi	 to	druhé,	neboť	při	budo-
vání	zpomalovacích	ostrůvků	na	hranicích	obcí	
Vodního	Újezda	 i	Chotěšova	a	při	 rekonstruk-
ci	ulice	v	Dobřánkách	byla	středová	čára	opět	
vyznačena.	Nebudu	asi	sám,	kdo	přivítá	doma-
lování	středové	čáry	po	celé	trase	silnice,	čímž	
se	dosáhne	zvýšení	komfortu	a	hlavně	bezpečí	
jízdy.	Při	současném	investičním	rozmachu	se	
peníze	na	to	jistě	najdou.

Ing. Pavel Vrzal

Pane starosto, nemluvíte pravdu, my jsme 
tady také!
V	bezprostřední	 blízkosti	 plánované	 střel-

nice	na	Vysoké	se	nachází	dvě	 rekreační	ob-
lasti	 v	 k.	 ú.	 Dobřany,	 které	 jsou	 i	 celoročně	
obydlené,	 jedná	 se	 o	 31	parcel	 s	 celkem	 cca	
60	 lidmi.	 Každý,	 kdo	 zde	 vlastní	 nemovitost	
s	 pozemkem	 (převážně	 obyvatelé	 Dobřan,	
ale	i	z	Plzně),	užívá	tuto	lokalitu	k	rekreačním	
účelům	 nebo	 trvalému	 bydlení.	 Nechápeme,	
jak	 je	 to	 možné,	 a	 musíme jednoznačně 
potvrdit nepravdu,	 kterou	 nechal	 napsat	
p.	starosta	dne	26.	9.	2019	do	novin	DNES.cz/
Zpravodajství,	že	vedení	Dobřan	už	s	majite-
li	nedalekých	obyvatelných	chat	o	záležitosti	
jedná.	Dodnes	po	3	měsících	nebyl	nikdo	z	nás	
ani	osloven.	V	jiném	článku	pan	starosta	opět 
nepravdivě uvádí,	že	nejbližší	obytný	dům	je	
2,5	km	a	že	území,	kde	by	měla	střelnice	stát,	
je	přírodě	už	dnes	odcizené.
Všichni	 známe	 ze	 svého	 okolí	 a	 z	 médií	

pouze	 problémy	 ve	 městech,	 obcích,	 kde	 se	
v	 jejich	 blízkosti	 nachází	 mnohem	 menší	
střelnice.	Ještě	nikdy	nikdo	neslyšel	od	lidí	ži-
jících	v	blízkosti	střelnic	žádná	pozitiva.	Proč	
utrácet	čas	a	peníze	více	potřebné	na	jiné	úče-
ly	 za	předběžné	 studie,	 posudky	a	 akustiky?	
Selským	 rozumem	 lze	 usoudit,	 že	 v	 případě	
této	mezinárodní	stavby	střelnice	budou	pro-
blémy	mnohem	větší,	navíc	v	rozsáhle	obydle-
né	a	zalesněné	oblasti.
To,	že	v	blízkosti	rekreační	oblasti	bude	stát	

silnice	I/27	k	dnešní	civilizované	době	patří,	

silnice	 a	 dálnice	 v	 blízkosti	 obytných	 domů,	
rekreačních	oblastí	a	 lesů	 jsou	dnes	bohužel	
běžnou	 záležitostí.	 Ještě	 bychom	 se	 rádi	 vy-
jádřili	k	názoru,	kdo	by	chtěl	relaxovat	v	lese	
u	čtyřproudé	silnice.	Hluk	ze	silnice	(v	úseku	
dlouhém	pouhé	cca	2	km)	směrem	do	polesí	
Vysoká	naštěstí	tlumí	stromy	v	lese,	proto	ve	
vzdálenosti	 cca	300	m	 již	není	 slyšet.	Vzhle-
dem	k	celkové	ploše	polesí	Vysoká	1	500	ha	
je	 to	 opravdu	 směšně	 malá	 část.	 Ovšem	 na	
druhou	stranu	od	silnice	směrem	k	rekreační	
oblasti,	kde	bude	vzdálenost	první	parcely	od	
silnice	pouze	20	m	a	kde	pan	starosta	nebyl	
schopen	v	podmínkách	při	prodeji	 pozemků	
města	Dobřany	pro	stavbu	silnice	 I/27	nebo	
před	 vydáním	 stavebního	 povolení	 (vydáno	
25.	7.	2019)	zajistit	pro	rekreační	oblast	uží-
vanou	i	k	trvalému	bydlení	protihlukovou	stě-
nu,	to je mnohem smutnější.	Např.	v	lokalitě	
města	 Klatovy,	 kde	 bude	 realizována	 stejná	
komunikace	I/27	okolo	několika	rekreačních	
oblastí,	 je	 protihluková	 stěna	 navržena,	 jeli-
kož	se	město	postaralo	o	své	občany.			
Je	velká	škoda,	že	v	Dobřanech	nejsou	zpět-

ně	 zveřejněna	 jednání	 zastupitelstva,	 jako	 je	
to	běžné	u	 jiných	měst	a	obcí.	Pak	by	se	ob-
čané	Dobřan	dozvěděli,	 jakým	způsobem	vy-
stupuje	 a	komunikuje	pan	 starosta	 s	 občany	
města	 a	 s	 některými	 zastupiteli,	 jako	 tomu	
bylo	dne	16.	12.	2019.		

Zdenka a Petr Tomanovi

Střelnici v Dobřanech nechceme! (1. část)
Při	 osobní	 komunikaci	 s	 mnohými	 občany	

Dobřan,	Šlovic	a	blízkého	okolí	jsme	zjistili,	že	
se	dodnes	k	lidem	nedostaly	informace	o	plá-
nované	 stavbě	 obludné	 střelnice	 na	 Vysoké,	
která	by	měla	být	jednou	z	největších	v	Evropě.	
Plánuje	se	zde	venkovní	kulová	a	broková	střel-
ba	s	dráhou	až	800	m	a	sportovní	dynamická	
střelba.	Střílet	by	se	mělo	hlavně	z	jihu	na	sever	
směrem	na	obec	Šlovice,	kde	by	měl	vzniknout	
směšný	 val	 ze	 zeminy	 o	 výšce	 12-25	m	 jako	
ochrana.	 Střílet	 by	 zde	měli	 sportovci,	 vojáci,	
střelci	 z	 celé	 ČR	 a	 ze	 zahraničí	 (Samozřejmě	
hlavně	ti,	co	mají	velký	dostatek	peněz.)
Co	 by	 to	 znamenalo	 pro	 občany	 Dobřan	

a	blízkého	okolí?	
Další,	 velmi	 významný,	 stálý,	 intenzivní	

a	hlavně	naprosto	nepravidelný	hluk	ze	střel-
nice,	který	bude	běžný	i	v	nočních	hodinách.	
Provoz	 by	 ohrožoval	 lidi	 na	 životech	 a	 hluk	
by	obtěžoval	nejen	 lidi,	 ale	 i	všechna	zvířata	
v	lese	a	v	přilehlých	obcích.	

V	této	lokalitě	„Vysoká“,	kde	má	být	střelni-
ce	 umístěna,	 jsou	v bezprostřední blízkos-
ti:	 2	 rekreační	 oblasti,	 areál	 vepřína	 a	 oba-
lovna,	 lesní	 komplex	 polesí	 Vysoká,	 který	 je	
nejrozsáhlejší	 na	 Plzni	 –	 jihu,	 a	 silnice	 I/27.	
V	okruhu	1,6-3	km	 je	mimo	Dobřan	a	Šlovic	
dalších	6	obcí:	Chlumčany,	Hradčany,	Robčice,	
Útušice,	 Čižice	 a	 Štěnovice.	 Nejhůře	 na	 tom	
zřejmě	budou	občané	Šlovic,	Robčic	a	Útušic,	
jejichž	směrem	by	se	mělo	střílet,	a	 je	velice	
pravděpodobné,	 že	 by	 se	 dočkali	přestřele-
ných střel z velkorážných zbraní,	které	mají	
dostřel	až	5	km.	Samozřejmě	bude	ohroženo	
celé	okolí	v	polesí	Vysoká	včetně	rekreačních	
oblastí	užívaných	i	k	trvalému	bydlení	a	pro-
voz	 na	 silnici	 I/27	 od odražených kulí.	 Dá	
se	tedy	předpokládat,	že	všechna	myslivecká	
sdružení	 z	 rozsáhlého	 polesí	 Vysoká,	 všich-
ni	 cyklisté,	 turisté,	 pejskaři,	 obyčejní	 občané	
nebo	 rekreanti	 ze	 všech	 přilehlých	 lokalit,	
lidé	 při	 procházkách	 s	 kočárky	 či	 houbaři	

z	přilehlých	7	obcí	i	z	blízké	Plzně	se	mohou	
s	 touto	 lokalitou	 rozloučit.	 Všichni	 tito	 lidé	
ani	zvířata	(kdyby	mohla)	Vám,	pane	starosto,	
a	ani	Vám	sympatizujícím,	bohužel	většině	za-
stupitelů	Dobřan,	zcela	jistě	nepoděkují.	
Jsme	jednoznačně	přesvědčeni,	že	střelnice	

by	ohrožovala	životy	a	zdraví	osob	nebo	zví-
řat,	 stejně	 jako	 bezpečnost	 obyvatel,	 životní	
prostředí	a	majetek	třetích	osob.

Starosta města Dobřany by měl přede-
vším chránit zájmy nás - občanů města, 
jako to dělají statutární zástupci všech 
měst a obcí v celé ČR, nepodléhají zájmům 
střelců a ostatních lobbistických organi-
zací, kteří v dané lokalitě nežijí a žít nikdy 
nebudou, a proto nikde v ČR v blízkosti 
obydlí a lesa taková střelnice nestojí a dle 
nás stát ani nemá!

Pavla Součková a Josef Frajdl 
+ obyvatelé z celoročně obyvatelných 

objektů rekreační oblasti Vysoká
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Očím jsi odešel, v srdcích jsi zůstal.

20.	prosince	2019	uplynul	rok,	co	nás	opustil	
manžel,	tatínek,	dědeček	a	pradědeček,	

pan	Josef Klíma. 

Vzpomínají	manželka,	
dcera	a	syn	s	rodinami,	vnučka	s	rodinou.	
Kdo	jste	ho	znali,	vzpomeňte	s	námi.

Vzpomínka

Dne	25.	1.	2020	tomu	bude	rok,	
co	nás	opustil	náš	milovaný	syn,	synovec,	

vnuk,	brácha	a	kamarád

Petr Purkar „Purky“,

který	zahynul	ve	věku	21	let	
při	tragické	autonehodě.

Všem,	kteří	si	vzpomenou,	děkuje	rodina	
a	kamarádi.

Vzpomínka

Velmi se omlouváme za tiskovou chybu, která se objevila v prosincovém 
čísle Dobřanských listů. Vzpomínku na pana Josefa Klímu si dovolujeme 
uveřejnit ve správném znění.

11. ledna 2020
Dobřany

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech

Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

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

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

e-mail: poradna@opplzen.cz

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

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

Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Dobřany
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Hledáme zaměstnance	na	volnou	pozici
ve strojírenském	odvětví:
 
• Uklízečka
(úklid administrativní budovy, kanceláří, jídelen, sociálních 
zařízení a úklid výrobních prostor čistícím strojem)

Nabízíme: 
•	 5	týdnů	dovolené
•	 rodinná	atmosféra	a	individuální	přístup
•	 stravenky	ve	výši	120	Kč/den
•	 příspěvek	na	dopravu	a	důchodové	pojištění
•	 13.	plat	a	poukázky	Flexipass
•	 zázemí	silné	zahraniční	společnosti
•	 moderní	pracovní	prostředí
•	 možnost	zkráceného	pracovního	úvazku

Kontakt:  
Oty	Kovala	1	172,	Dobřany	334	41
E-mail:	kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.:	377	201	512

Řádková inzerce
		Prodám garáž,	Dobřany,	Hornická	ul.,	tel.	731	245	385.
		Hledám	doučování	českého	jazyka	v	Dobřanech,	
	 pro	2.	stupeň	ZŠ,		tel.	604	320	961.
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Městské kulturní středisko Dobřany srdečně zve na představení

MASOPUSTNÍ POHÁDKA 
ANEB JAK SKŘIVÁNEK MUSEL VRZNOUT

Divadlo KAPSA Andělská Hora

Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno pod bílou sněhovou peřinkou. Ale kde se 
tu vzaly stopy ve sněhu? A komu patří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A dokonce 
i kos Boss přiletí na obhlídku. Oba se schovají za plůtek. Nejprve je vystraší stará babka, 
pak dědek a nakonec koza. Že by snad chtěl někdo na zahrádce škodit? Ale co vás nemá. 
To jen zahrádkou právě prošel masopustní průvod maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy. 

9. února 2020 | 15:00 | kino Káčko
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5 

nebo na www. kacko.cz.

vstupné:

80 Kč

KINO KÁČKO, DOBŘANY  •  WWW.KACKO.CZ  •  LEDEN 2020

9. ledna 2020 ve 20:00 hodin

PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
Francie, drama/romance, 119 min, 12+, titulky, režie: Céline Sciamma, 110 Kč

Bretaň, rok 1760. Malířka Marianne odjíždí do panského domu na 
izolovaném ostrově, aby tam namalovala svatební portrét Héloise – dívky 
z bohaté rodiny. Héloise domluvenému manželství vzdoruje tím, že se 
odmítá nechat portrétovat, Marianne proto hraje roli najaté společnice 
a maluje svůj objekt po večerech zpaměti. Mezi oběma dívkami postupně 
roste přitažlivost umocněná blížícím se koncem svobody. 

16. ledna 2020 ve 20:00 hodin

SRDCOVÁ KRÁLOVNA
Dánsko, drama, 127 min, 15+, titulky, režie: May el-Toukhy, 110 Kč

Úspěšná právnička Anna žije v krásném moderním domě se dvěma 
dcerami a manželem, lékařem Petrem. Její perfektní život ohrozí až 
příchod Petrova problematického náctiletého syna z předchozího vtahu, 
s nímž Anna naváže intimní pouto. Co se zdálo být pouhým flirtem, 
se rychle promění ve znepokojivý příběh síly, zrady a zodpovědnosti 
s ničivými důsledky...

23. ledna 2020 ve 20:00 hodin

KRÁLÍČEK JOJO
ČR/Nový Zéland, komedie/drama/satira, 108 min, přístupný, titulky, 

režie: Taika Waititi, 130 Kč 

Jako správný malý kluk má Jojo (Roman Griffin Davis) spoustu kamarádů 
v Hitlerjugend, nej-přítele Yorkiho a pak ještě jednoho kamaráda imag-
inárního – Adolfa Hitlera (Taika Waititi). Adolf Jojovi radí v různých život-
ních situacích a podporuje jej v jeho správném náckovství. Zlom v Jojově 
životě nastane v okamžiku, kdy zjistí, že jeho maminka (Scarlett Johans-
son) ukrývá židovskou dívku (Thomasin McKenzie).

30. ledna 2020 ve 20:00 hodin

DALEKO OD REYKJAVÍKU
Island, komedie/drama, 92 min, 12+, titulky, režie: Grímur Hákonarson, 100 Kč

Mlčenlivá Inge vlastní malé hospodářství v odlehlé vesničce na severu 
Islandu. Vlivem nečekaných událostí přijde během pár dnů o většinu 
životních jistot a ocitá se až po uši v dluzích. Její neštěstí z velké části 
způsobilo chamtivé farmářské družstvo, jehož vedení kvůli zisku šikanuje 
místní chovatele. Když ale zažene do kouta dosud nenápadnou ženu, 
narazí na tvrdý odpor. Inge už nemá co ztratit a vydává se do boje. 



PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH
9. 1. ve 20:00
Francie, drama/romance, 119 min, 12+, titulky,

režie: Céline Sciamma

Vstupné: 110 Kč

NA NOŽE
10. 1. ve 20:00
USA, krimi komedie/drama/mysteriózní, 130 min, 

12+, titulky, režie: Rian Johnson

Jak může dopadnout vyšetřování záhadného úmrtí 

autora tajemných detektivních příběhů, když jsou 

všichni v jeho blízkosti podezřelí? Svérázný detektiv 

Daniel Craig pojme řešení případu po svém.

Vstupné: 120 Kč

ZAKLETÉ PÍRKO
11. 1. v 17:00
ČR, pohádka, 94 min, přístupný, režie: Zdeněk Troška

Příběh odvážné Aninky, která se vydá do světa vy-

svobodit zakletého prince Vítka. K jeho záchraně před 

zlou princeznou Ebenií bude potřeba především pravá 

láska. Jejím průvodcem na cestě se stává vodník.

Vstupné: 120 Kč

MŮJ PŘÍBĚH
11. 1. ve 20:00
ČR, drama/romantický, 90 min, 12+, 

režie: Libor Adam, Hana Hendrychová

Talentovaná Elizabeth se vzdá kariéry baletky kvůli 

osudové lásce. Muž jejího srdce má však dvojí tvář. 

S pomocí tety Marie a čtyř přítelkyň začíná hledat ces-

tu k novému životu, ale především víru v sebe sama.

Vstupné: 120 Kč

MEDVÍDCI BOONIE: CESTA DO PRAVĚKU
12. 1. v 15:00
Čína, animovaný, 90 min, přístupný, dabing, 

režie: Leon Ding

Vick a jeho medvědí bráchové se dostali do pravěku 

a nemůžou zpátky! Všude kolem nich jsou obrovská 

zvířata, která mají v hlavě jediné – OBĚD! Během jedno-

ho úprku se rozdělí a Brůča potká malé vlčátko Feifei...

Vstupné: 120 Kč

CATS
12. 1. v 18:00 
USA/Velká Británie, muzikál, 106 min, 12+, titulky,

režie: Tom Hooper

Příběh se odehrává na legendárním kočičím bále, 

který se odehrává jednou ročně a jedna vybraná koč-

ka na něm vždy dostane šanci na nový život. Všichni 

se snaží, aby se právě oni stali těmi vyvolenými.

Vstupné: 130 Kč

SRDCOVÁ KRÁLOVNA
16. 1. ve 20:00
Dánsko, drama, 127 min, 15+, titulky,

režie: May el-Toukhy

Vstupné: 110 Kč

MIZEROVÉ NAVŽDY
17. 1. ve 20:00
USA, akční komedie, 117 min, 12+, titulky,

režie: Adil El Arbi, Bilall Fallah

Mizerové Mike Lowrey (Will Smith) a Marcus Burnett 

(Martin Lawrence) jsou zpátky a před nimi poslední 

společná jízda. 

Vstupné: 120 Kč

DOLITTLE
18. 1. v 17:00
USA, dobrodružný, 106 min, přístupný, dabing,

režie: Stephen Gaghan

Doktor Dolittle (Robert Downey Jr.) samotaří v ústra-

ní, za zdmi svého sídla, obklopený smečkou zvířecích 

přátel, s nimiž si rozumí lépe než s lidmi. Jenže pak 

mu vpadne do života jeden drzý kluk...

Vstupné: 130 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
18. 1. ve 20:00 
ČR, bláznivá komedie, 95 min, přístupný, 

režie: Miloslav Šmídmajer

Komedie, která si utahuje z kriminálek. Na scéně se 

objevuje major Prubner (David Novotný), jeho kolegy-

ně Skálová (Hana Vagnerová) a detektivové Rorýs 

(Martin Pechlát) s Dymákem (Lukáš Příkazský).

Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
19. 1. v 15:00
Dorotka a papoušek, Jak Žofka pořádala sportovní 

den, Krtek a zápalky, Brundibáři – Opojeni zvukem, 

Smolíček, Jak Mach a Šebestová hlídali dítě, Mikeš 

hrdina, Jak Skoka a Kuka překvapila povodeň,...

Vstupné: 50 Kč

MŮJ PŘÍBĚH
19. 1. v 18:00
ČR, drama/romantický, 90 min, 12+, 

režie: Libor Adam, Hana Hendrychová

Vstupné: 120 Kč

KRÁLÍČEK JOJO
23. 1. ve 20:00 

ČR/Nový Zéland, komedie/drama/satira, 108 min, 

přístupný, titulky, režie: T. Waititi

Vstupné: 130 Kč

PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
24. 1. ve 20:00 
ČR, bláznivá komedie, 95 min, přístupný, 

režie: Miloslav Šmídmajer

Vstupné: 130 Kč

DOLITTLE
25. 1. v 17:00
USA, dobrodružný, 106 min, přístupný, dabing,

režie: Stephen Gaghan

Vstupné: 130 Kč

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
25. 1. ve 20:00 26. 1. v 18:00
ČR, Slovensko, romantický, 107 min, 15+, 

režie: Marta Ferencová

Tři ženy. Tři podoby lásky. Tři příběhy radosti i bolesti, 

štěstí i smutku... V hlavních rolích Eliška Balzerová, 

Tatiana Dyková a Petra Hřebíčková.

Vstupné: 130 Kč

SNĚŽNÁ MELA
26. 1. v 15:00
Kanada/VB/USA, animovaný, 95 min, přístupný, 

dabing, režie: Aaron Woodley

Dobrodružství polárního lišáka Bleska, který má velký 

sen, stát se nejlepším arktickým kurýrem. Jeho první 

zásilka ho ale zavede do polární pevnosti, kde zloduch 

Otto Von Walrus spřádá plány na zničení Arktidy.

Vstupné: 120 Kč

DALEKO OD REYKJAVÍKU
30. 1. ve 20:00
Island, komedie/drama, 92 min, 12+, titulky,

režie: Grímur Hákonarson

Vstupné: 100 Kč

CATS
31. 1. ve 20:00 
USA/Velká Británie, muzikál, 106 min, 12+, titulky,

režie: Tom Hooper

Vstupné: 130 Kč

PŘIPRAVUJEME: 
TLAPKOVÁ PATROLA: VŽDY VE STŘEHU
1. 2. v 17:00 2. 2. v 15:00
USA, animovaný, 70 min, přístupný

Už žádný pláč a žádný vztek, Patrola má na vše lék. 

Tentokrát si psí parta záchranářů v čele s Ryderem 

připravila speciální závodnický film.

Vstupné: 120 Kč

MALÉ ŽENY
1. 2. ve 20:00
USA, drama/romantický, 135 min, přístupný, titulky, 

režie: Greta Gerwig

Oblíbený příběh sester Marchových  – čtyř mladých 

žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle své-

ho. V hlavních rolích se objeví Saoirse Ronanová, Emma 

Watsonová, Florence Pughová, Elize Scanlenová, Timo-

thee Chalamet, Laura Dernová a Meryl Streepová.

Vstupné: 120 Kč

CESTA ZA ŽIVOU VODOU
2. 2. v 18:00
Norsko, fantasy pohádka, 99 min, přístupný, dabing, 

režie: Mikkel Sandemose

Příběh volně navazuje na předchozí snímek Cesta za 

králem trollů. Statečného Espena nyní čeká ještě vět-

ší dobrodružství. Vydává se hledat živou vodu, aby za-

chránil své bratry i královské rodiče princezny Kristin.

Vstupné: 120 Kč

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
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Informační přehled

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO 
Třída 1. máje 1300
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
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

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová
tel.: 606 370 308
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	12:30	 pro	podniky	a	objednané
	 15:00	–	18:00	 pro	pracující	a	objednané
úterý	 7:30	–	11:30	
	 11:30	–	13:00	 pro	objednané
středa,	pátek	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	13:00	 pro	podniky	a	objednané
čtvrtek	 7:30	–	11:00	
	 11:15	–	13:00	 pro	objednané

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, 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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
Ordinační	hodiny:
středa	 6:30	–	7:30	 náběry
	 7:30	–	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	–	13:00
perimetry:
pondělí,	čtvrtek	 8:00	–	8:30	 po	objednání
středa	 11:30	–	12:00	 po	objednání

Praktický zubní lékař
MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační	hodiny:
pondělí	 7:30	–	14:30
úterý	 9:00	–	17:30
středa	 7:00	–	13:00
čtvrtek	 7:00	–	12:00
pátek	 6:30	–	12:00

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

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 | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155 
Ordinační	hodiny:
úterý	 7:30	–	14:30
	 14:30	–	16:30	 pro	objednané
pátek	 7:30	–	14:30

Kožní ordinace
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
tel.: 775 057 007
Ordinační	hodiny:
pondělí	 8:00	–	14:00
Telefonické	objednávky	po	celou	ordinační	dobu,	
bez	objednání	pouze	akutní	ošetření.

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
tel.: 377 973 124 (Chlumčany)
Ordinační	hodiny:	 Chlumčany	 Dobřany
pondělí	 7:00	-	11:00	 12:00	-	14:00
úterý	 	 7:00	-	11:00	
	 	 12:00	-	18:00
středa	 7:00	-	11:00	 12:00	-	14:00
čtvrtek	 	 7:00	-	11:00	
	 	 12:00	-	16:00
pátek	 11:00	-	13:00	 7:00	-	10:30

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 – Helena Vaňková
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 Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 840 850 860
Hasiči: 150     Záchranka: 155 Policie: 158
Městská policie: 156  
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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