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Poprvé na krajské soutěži a hned postup na republiku

Poslední červnovou sobotu se v Klatovech uskutečnilo krajské kolo mužů a žen v požárním sportu. Týmy se utkaly v požárním útoku, štafetě 4 x 100 m
a v běhu na 100 m s překážkou. Zlatý pohár a postup na srpnové mistrovství ČR v kategorii mužů vybojovalo družstvo z Dobřan. Úspěšní byli Dobřaňáci
také jako jednotlivci (1. Patrik Snášel, 2. Honza Šváb, 3. Lukáš Snášel). V kategorii žen zvítězil a taktéž vybojoval postup na MČR tým Chválenic, kterému
vypomohly dobřanské závodnice Anna Umnerová a Nikola Rašková.

Tornádo
Tragédie na Moravě zvedla vlnu solidarity a děkuji všem, kteří nabídli pomoc a vyzvali město,
aby naše krajany bez střechy nad hlavou podpořilo. Díky iniciativě místopředsedy Mikroregionu
Radbuza Jana Bostla, který sám za studií v USA zažil podobné řádění na vlastní kůži, pracujeme
na koordinované pomoci. Jejich krizové štáby teď nemají kapacitu vstřebat tolik jiné pomoci, než
jsou peníze, ale přijde vhodný čas. Zabýváme se i materiální pomocí, ale zeptáme se i na to, zda
by byl zájem o to, že bychom odlehčili rodinám například ubytováním dětí nebo jiných skupin.
Mikroregion má například zkušenost s organizací táborů. Až zjistíme, co Morava krom peněz
potřebuje, dáme vám vědět, pokud byste se chtěli zapojit. Zastupitelstvo schválilo 28. 6. poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč obcím Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Kryry a městu
Hodonín. Celkem tedy 300 000 Kč.
Martin Sobotka, starosta
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ČERVENEC
 D
obřanská galerie
Řeka Radbuza – výstava
 2
.–3. 7. | Šlovický vrch
Motokrosový jarmark Blue Smoke
Motokros Dobřany
 1
7. 7. | 10:00 | sportovní areál „Džungle“
Tournoi de Svijany – turnaj dvojic
TJ Dobřany, z. s. – oddíl pétanque
 1
0. 7. | Šlovický vrch
Evropský pohár ve fourcrossu
9. 7. kvalifikace + děti
10. 7. závody TJ Dobřany, z. s. – oddíl
fourcrossu
 2
7.–31. 7. | náměstí T. G. M.
Letní kino

SRPEN

 3
.–7. 8. | náměstí T. G. M.
Letní kino
 7
. 8. | u restaurace Káčko 68
6. Dobřanský FESTovní zpívání
 2
1. 8. | Šlovický vrch
MX Park – Cross country
O pohár města Dobřany
Motokros Dobřany
 1
9.–22. 8.
Mistrovské akordeonové kurzy
Akordeonová škola Dobřany
 2
8. 8.
Kvalifikační závod Timbersport
 2
9. 8. | náměstí T. G. M.
Pohádkové náměstí
 2
1. 8. | 17:00 | sportovní areál „Džungle“
Noční turnaj – turnaj dvojic
TJ Dobřany, z. s. – oddíl pétanque
MX Park – SMS motokros AČR KP
Motokros Dobřany

Osud jedné stížnosti
Stavební právo v České republice je natolik složité, kostrbaté a překombinované, že představuje pro většinu občanů noční můru. Úředníci z příslušných odborů tak tráví velkou část své pracovní doby v pozici posla špatných zpráv, se kterými se historicky nakládá nevlídně. Určitě jsou
případy, kdy se chybuje, a za část nepopularity si daný referent může sám, ale kus těch špatných
pocitů jde jednoduše z podstaty věci.
Pro určité lidi to má výhodu v tom, že mohou na stavební úřad svádět své vlastní chyby. Posuďte sami, co jsme vyšetřovali.
Obrátil se na mě stavebník s tím, že se vleče jeho řízení. A že je to ostuda, neboť se daný úředník přiznal jeho projektantovi, že na žádost o povolení zapomněl. A utrousil, jinde úředníci nezapomínají. Tak jsem následujícího dne počal vyšetřování a nestačil se divit. Žádost se skutečně
vlekla, ale po čtyřech měsících ji dosud projektant nedodal kompletní. A nechyběly žádné zbytečnosti nebo detaily, nedodal přes 20 vyjádření, mezi kterými nechyběla ta nejzásadnější, bez
kterých je fakt zločin stavět, jako jsou vyjádření správců infrastruktury k stavebnímu záměru. Jejich rolí je přece zajistit, aby kvůli novostavbě nezhasla půl města, nepřestala odtékat kanalizace
a z kohoutku nám tekla voda, kotle krmil plyn.
Verzi o tom, že se to vleče kvůli lajdáctví úředníka, vyvracela i písemná žádost projektanta
o prodloužení lhůty pro dodání podkladů. Chtěl jsem to tedy zakončit konfrontací pohádky s realitou, ale znáte ty, co občas lžou, dokážou se vyhnout, čemu nechtějí, takže příběh skončil tak
nějak do vytracena.
Kalení vody podobného druhu asi není jev, na jehož trvání by měla společnost lpět, ovšem dá
se s tím vyrovnat. Už jenom tím, že nebudeme všechny stížnosti podceňovat s pocitem, že je to
zase jen finta nebo výmluva. Chci vás ujistit, že všechny oprávněné stížnosti prověříme zodpovědně, pokud budou pravdivé, přijde zasloužené potrestání. Pouze je škoda, že nám výše uvedené způsoby berou energii, kterou bychom mohli věnovat skutečnému zlepšování a zrychlování
povolovacích procesů.
Martin Sobotka, starosta

Tiše a pokorně…

ZÁŘÍ

 d
o 19. 9. | Dobřanská galerie
Řeka Radbuza – výstava
 d
o 5. 9. | kostel sv. Víta
Člověk a víra – výstava velkoformátových
fotografií
 1. 9. | biotop Kotynka
První zvonění a burza kroužků
 4. 9. | start: 9:00–11:30 | náměstí T.G.M.
Pohádkový les
 4. 9. | 15:00 | náměstí T.G.M.
Radbuza Fest
 5. 9.
Tygřík džungle
 9. 9.
Den otevřených dveří klubovny
Pionýrské skupiny Dobřany
Akce se uskuteční dle aktuálně platných opatření.
Sledujte www.dobrany.cz a www.kacko.cz.

Oznámení

V červenci a srpnu vychází Dobřanské listy jako
dvojčíslo. Z důvodu svátků a čerpání dovolené
v tiskárně se vám do rukou toto číslo dostalo
v druhé polovině července. Akce konané před 12. 7.
jsou zveřejněny pouze v elektronickém vydání.
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Tak bude sloužit nejnovější přírůstek do vozového parku Technických služeb Dobřany. Na rozdíl od purpury na okně ale nebude nijak cítit, jde totiž o elektromobil. Ačkoliv tento druh pohonu
není všespásný a má řadu úskalí, zrovna u „multikáry“ výhody převažují. Auto se pohybuje i po
chodnících, často stojí při nakládání třeba i pod okny a jeho denní nájezd je přímo ideální na to,
aby stačilo ho připojit na noc a přes oběd k síti. O 37 let mladší nástupce stávajícího náklaďáčku
Multicar M25 stál 1,26 milionu Kč, Státní fond životní prostředí poskytl dotaci půl milionu, čímž
dal celému nákupu i ekonomický smysl.
Lenka Tomanová, místostarostka

Zprávy z radnice

Kasárna se boří?
Zvyknout si na změnu někdy trvá až překvapivě dlouho. Před téměř sedmi lety jsme obrátili kormidlo v komunikaci. O všem důležitém
informujeme už ve chvíli, kdy se nápad rodí,
aby se dal jako pomyslný proutek ohýbat, dokud je mladý. Stavět lidi až před hotovou věc
a tlačit věci silou je asi pohodlnější, ale nám
to nejde pod nos. Vydupané a protlačené věci
nemají takovou šanci na úspěch jako ty, které
prošly důkladnou veřejnou diskusí. Mít čas na
argumentaci je důležité.
Úskalí spočívá v tom, že ten, kdy by to dělal po staru, má dojem, že se to dělá postaru,
a straší lidi hned od zárodku daného nápadu. Naposledy se to stalo s kasárny. V nich
jde jednoduše o to, že vývoj cen nemovitostí
vede k tomu, že zbytek přestavby této oblasti na příjemnou čtvrť by se měl vzít více od
podlahy, aby vznikla krásná část města. Už nelze kousek po kousku ukrajovat a lepit oblast
jako vlaštovčí hnízdo.  Je třeba určit hodnoty
a mantinely, aby město vědělo, jak v této věci
opravdu dobře postupovat. A netušíme, kdy to
bude, nechvátáme, protože ze spěchu kvalita
nevzejde. Přesto už si řada lidí myslí, že přijdou o střechu nad hlavou, že jim zbouráme
byty a pošleme je pod most.
Pro pořádek, nejdříve si shrňme, co se určitě neví.
a) Zda a kdy se vůbec budou kasárna přestavovat, protože:
1) Ceny bytové výstavby jsou nyní extrémně
vysoko a nová čtvrť musí znamenat kvalitní dopravní napojení, veřejná prostranství
plná zeleně, žádné kompromisy, které by
vyplynuly z potřeby šetřit.
2) Nemáme demografickou studii, která by
ukázala, zda by noví obyvatelé nepřetížili
veřejné služby, zejména pak školství.
3) Ještě není ani akustika ani geologický průzkum, takže není jasné, o kolik se výstavba
prodraží.
b) Kdo by bytové domy stavěl, protože zájemců je spousta a výběr partnera proběhne
tím nejtransparentnějším způsobem.

Co se na beton ví?
c) Nezboří se žádná ze staveb, která má stavební kvalitu, historickou a kulturní hodnotu.
d) Bude zachována souvislá zeleň v jižní části
při trati.
e) Byty, spolky a ordinace zůstanou v kasárnách, nic se nezboří dříve, než se budou
moci lidé a služby přestěhovat do nového,
do lepšího. U bytů počítáme se stejnou velikostní strukturou a se stávajícími nájem-

níky, kteří mimo jiné výrazně ušetří v platbách za energie.
f) Stěhování patrně čeká jen technické služby
a továrnu, kterou město pronajímá, neboť
jde o provozy, které s čistým bydlením moc
neladí.
g) Nároky na kvalitu „náměstíček“ budou maximální, stejně tak požadavek na podzemní

zdroj obrázku: mapy.cz

parkování a vsakování vody (zelené střechy?).
h) Kasárna jsou ze všech rozvojových ploch,
které stanovil územní plán v roce 2013,
nejohleduplnější lokalitou vzhledem k dochozí vzdálenosti do centra i k nezabírání
orné půdy a zeleně.
Martin Sobotka, starosta

Krátce
Ve čtvrtek 24. 6. byla za přítomnosti zástupců města, TJ Dobřany a zhotovitele slavnostně přestřižena páska a tím uvedena
v plný provoz zrekonstruovaná herna stolního tenisu v Tyršově ulici.

Ve středu 23. 6. se ve školní jídelně uskutečnilo setkání vedení města a zástupců SVJ
sídliště Pančava. Na programu byla diskuze
nad zelení, odpady a parkováním.

www.dobrany.cz
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G2DT – Dotace na jednorázové akce/projekty a na vybavení
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci a covidovou uzávěru na počátku roku naplánovali žadatelé o dotaci z Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany na letošní rok velké množství akcí a projektů v celkové hodnotě téměř dvou milionů korun. Částka 619 890 Kč byla
po rozhodnutí rady města rozdělena takto:
Žadatel:

Akce/projekt/vybavení:

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Výjezdní třídenní soustředění

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Letní soustředění mladých hasičů v Úborsku

ZO ČZS Dobřany

Zájezd „Západočeské lázně“

Pionýr, z. s., Pionýrská skupina Dobřany

Letní příměstský tábor

Dušák Hubert

DOBŘANSKÝ FESTovní ZPÍVÁNÍ

Přátelé Koinonie

Pojďme si spolu zatruhlařit do dílny sv. Josefa!

Přátelé Koinonie

Pohádkové náměstí Dobřany

Přátelé Koinonie

Dílnička sv. Anežky: výroba tradičních i netradičních
adventních věnců

BUDULÍNEK, z. s.

Letní příměstský tábor pro děti

BUDULÍNEK, z. s.

Lívancový běh

BUDULÍNEK, z. s.

Dýňobraní

Vacek Petr

Celostátní akordeonová soutěž „Dobřany 2021“

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dobřany
TJ Dobřany, z. s.

TJ Dobřany, z. s. – tenisový oddíl

„O štít města Dobřan“

Letní příměstský tábor „Poznej krásu rybníků“
VYBAVENÍ

Tenisový turnaj seniorů, Memoriál Josefa Kreuzmana

TJ Dobřany, z. s. – oddíl fourcrossu
TJ Dobřany, z. s. – oddíl kopané

CB Dobřany – kuželkářský club, z. s.

Junák – český skaut, středisko Zelený šíp Dobřany, z. s.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dobřany

20 000 Kč

12 000 Kč

8 000 Kč

10 000 Kč

30 000 Kč

7 000 Kč

25 000 Kč

7 000 Kč
8 000 Kč
8 000 Kč
4 000 Kč

10 000 Kč

7 000 Kč
6 000 Kč

301 000 Kč

4 000 Kč

Pořádání závodu světové série 4x Pro Tour

71 890 Kč

Soustředění týmu žáků oddílu kopané

11 000 Kč

Soustředění týmu přípravek oddílu kopané

TJ Dobřany, z. s. – oddíl kopané

Dotace:

Letní soustředění mladších žáků kuželkářského oddílu
VYBAVENÍ

VYBAVENÍ

15 000 Kč

5 000 Kč

30 000 Kč

20 000 Kč

619 890 Kč

Pavel Sloup, předseda komise pro Globální dárcovský a dotační titul města Dobřany

Krátce
Další městský dům prokoukl nejen navenek, bývalá kniha (v poslední době zdravá výživa) se dočkala změn především uvnitř. Lépe
byl rozvržen poměr plochy pro sklad a samotnou prodejnu a přibylo i zázemí. Město nyní
bude hledat nájemce, který bude mít výhodu,
protože prostory už jsou kolaudovány na široké možnosti využití.

Na červnovém jednání zastupitelstva byly schváleny názvy tří nových ulic v průmyslové lokalitě
směrem na Šlovice. Firmy sídlící v této lokalitě budou mít na poštovních schránkách Lhotecká,
Litická a Šlovická ulice.
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Zprávy z radnice / Život ve městě

Sousedská spolupráce
(red) Přestože není výstavba závěrečné etapy ještě dokončena, stěhování majitelů nových nemovitostí v Langlově ul. je v plném proudu. Na jaře letošního roku zde byl týmem
městské zahradnice vybudován první záhon a došlo k úpravě středové travnaté plochy.
Na tento počin navázali noví Dobřaňáci a upravili další část v okolí svých domovů. Více
o "sousedské aktivitě" nám prozradil Miroslav Hajný.

Celá akce byla reakcí nových obyvatel lokality Malá Strana. Jelikož stále probíhá výstavba, nese to s sebou určité komplikace, které
se projevují především nepořádkem ve veřejném prostoru v podobě např. zbytkového stavebního materiálu, který zasahuje do zeleně.
Tato skutečnost bránila v řádném udržování
zeleně a nepůsobila ani moc přívětivě. Jelikož
nám všem v lokalitě záleží na veřejném prostoru, který nás obklopuje, rozhodli jsme se
přiložit ruku k dílu a společnými silami vyčistili zeleň od odpadu, suti a dalšího znečištění.
Taktéž jsme provedli sekání vzrostlých náletů

křovinořezem a shrabali posekanou trávu.
Chtěli jsme tím také dát najevo, že nám záleží
nejen na lokalitě, ale i na zapojení do veřejného života ve městě. Věříme, že jsme tím pomohli městu, resp. technické správě.

Záhon u nástupního
místa cyklostezky
poblíž fotbalového
stadionu rozkvétá
do krásy...

(red) Najdeme na něm typické vlhkomilné
rostliny. Po devětsilech, které záhon zdobily
svými netradičními květy přibližně před měsícem, můžeme nyní obdivovat růžové květy
rdesna hadího kořene, žluté květy úpolínů
a blatouchů a modře kvetoucí zběhovce, které milují včely. Naprostou dominantou záhonu jsou však obrovské anděliky lékařské
- významné léčivé rostliny využívané již od
středověku k řešení problémů s trávením.
Andělika je také významnou součástí likérů
chartreuse a benediktýnka.
Lucie Burianová, městská zahradnice

Arboristé ošetřují stromy ve městě
V posledních několika týdnech se můžete
v ulicích našeho města setkat se stromolezci –
arboristy, kteří ošetřují některé starší stromy.
Vzrostlé stromy mají pro klima našeho města
obrovský význam. V horkých dnech dokáží
svoje okolí ochladit až o 20 stupňů Celsia, jejich chladicí výkon dosahuje hodnoty několika set wattů na metr čtvereční. Stromy také
pomáhají odstraňovat škodlivé látky z ovzduší a pomáhají chránit živé organismy před negativním vlivem hluku. Nezpochybnitelný je
i vliv vzrostlé zeleně na biodiverzitu ve městě.
Stromy jsou domovem řady druhů ptáků a některé z nich, například lípy, poskytují v době
květu potravu pro hmyz. Významný je i vliv
vzrostlé zeleně na psychiku člověka – zelené
plochy v lidských sídlech snižují stres, deprese a pocit úzkosti a smutku. Veškeré tyto
benefity ale poskytují pouze stromy, které
jsou zdravé. Jenom zdravý strom má potenciál dožít se několika set let, aby si všech výše
zmíněných benefitů užívali i naši potomci.
Proto necháváme dospělé stromy pravidelně
ošetřovat.

Na dospělých stromech můžeme provádět
několik druhů zásahů. Častý je zdravotní řez,
který slouží k udržení dobrého zdravotního
stavu stromu a k zajištění jeho provozní bezpečnosti. Při tomto řezu arboristé odstraňují
především větve suché, mechanicky poškozené, zlomené, napadené houbovými chorobami či škůdci, navzájem se křížící, nevhodně
postavené a pahýly. Zdravotní řez se provádí v
době vegetace, kdy na něj mohou stromy nejlépe reagovat.
Dalším úkonem, který arboristé u některých našich stromů provádějí, je pravidelná
kontrola vazby v koruně stromu. Vzrostlé
stromy, u kterých hrozila destabilizace koruny, jsme nechali zabezpečit vhodnou vazbou
– v koruně těchto stromů můžete zahlédnout
lana. Tyto vazby je nutné pravidelně kontrolovat – nahrazovat lana nebo je napínat, jenom
pak vazba plní svoji funkci.
V pravidelném ošetřování stromů chceme
samozřejmě pokračovat i nadále. Získali jsme
dotaci z Plzeňského kraje na ošetření lip, dubů
a jasanů v parku za kasárnami. Další nutné zá-

sahy jistě vyplynou i z probíhající inventarizace městské zeleně. Věříme, že díky investicím
do preventivních zásahů na stromech budeme
muset stále méně přistupovat k jejich kácení.
Lucie Burianová, městská zahradnice

Ošetřené lípy v Sokolovské ulici

www.dobrany.cz
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Život ve městě

Darování vlasů
Pokud uvažujete o letní změně účesu, můžete se inspirovat dobřanskými dívkami
a vlasy darovat. Jednou z dárkyň je Ivetka
Korotvičková, která darovala vlasy o délce
padesáti centimetrů.

Co tě k darování vedlo?
Ivetka: Už jsem chtěla kratší vlasy a nechtěla
jsem je jen tak vyhodit. Navíc jsem mohla udělat dobrý skutek.

To je hezké. Kam jsi vlasy darovala? Co pro
tebe bylo při výběru důležité?
Ivetka: S mamkou jsme se rozhodly pro Dlouhovlásku. (Dlouhovláska spolupracuje s nadačním fondem Šance onkoláčkům a vyrábí
paruky pro nemocné dívky.)
Ivetčina maminka: Je to jediná organizace,
která nabízela ostříhání přímo na místě. Nechtěly jsme vlasy posílat poštou. Kdyby se
cestou poškodily a nemohly by být použity,
mrzelo by nás to.
Jaký to byl pocit?
Ivetka: Nejprve trochu zvláštní. Bylo to poprvé, co jsem si nechala ostříhat vlasy takhle
nakrátko. Nedalo se to vzít zpátky.
Hlavně jsem však cítila lehkost a byla jsem
ráda, že jsem někomu pomohla.

Evropský den proti vloupání 2021
Po více jak roce se všichni pomalu začínáme vracet do „normálního“ života. S postupným
rozvolňováním, kdy s radostí začínáme opět navštěvovat kulturní zařízení, společenské
a sportovní akce, cestujeme a méně se zdržujeme doma, získávají zloději větší příležitost
nezvaně navštívit naše obydlí. Přestože si svůj majetek chráníme celoročně, pojďme si
v Evropském dni proti vloupání do obydlí, který letos připadlo na středu 16. června, připomenout základní pravidla zabezpečení objektů.
Rady a doporučení
Prevence proti vloupání se rozhodně vyplatí, je proto důležité o zabezpečení obydlí přemýšlet
ideálně již při jeho výstavbě. Pokud to již není možné, doporučujeme s odborníky konzultovat
vhodný systém bezpečnostních prvků pro Váš byt či dům. Kombinovat lze mechanické zabezpečení (bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní folie apod.) s prvky elektronického zabezpečení
s oznamováním například na mobilní telefon (alarmy, kamery atd.). Pokud zvažujete nákup bezpečnostních prvků bez odborné pomoci, rozhodně vždy volte certifikované výrobky.
Při odchodech či odjezdech z domova mějte stále na paměti pár základních pravidel.
1/ Neupozorňujte nikdy na svou nepřítomnost na sociálních sítích a nechlubte se ve svém
okolí odjezdem z domova.
2/ Chraňte své cennosti (trezory, možnost úschovy …) a pocit osobního bezpečí. Nenechte si
vloupáním pachatele narušit integritu vašeho domova a soukromí.
3/ Nastavte si kontrolu nad svým domovem se sousedy, kteří vám na něj dohlídnou, pravidelně
vybírají poštovní schránku a zalévají květiny.
4/ Zabezpečení a dohled velmi pomáhají. Ale nejdůležitější jsou opatření, která vás nic nestojí
- nezapomínejte uzamknout všechny vstupy, zavírejte okna, klíče nenechávejte volně dostupné. Nevěřili byste, kolik lidí takto zlodějům i v dnešní době stále ještě svou nedbalostí
napomáhá.
Pokud po návratu domů zjistíte, že se k Vám někdo vloupal, nikdy nevstupujte sami dovnitř.
Pachatel může být ještě na místě a Vy můžete znehodnotit případné stopy. Neprodleně proto
volejte linku tísňového volání 158.
Více informací k zabezpečení svých objektů je pro všechny zájemce k dispozici v mobilní aplikaci
„Zabezpečte se“ (zdarma ke stažení) nebo na webových stránkách http://www.stopvloupani.cz.
Oddělení prevence, Policejní prezidium ČR

A co reakce okolí?
Ivetka: Těch jsem se před ostříháním trochu
bála. Dlouhé vlasy mi okolí hodně chválilo. Po
ostříhání jsem se setkala hlavně s pozitivním
ohlasem.
To věřím, jsi odvážná. Děkuji za rozhovor,
bylo to inspirativní.
Ivetka: Taky děkuju.

Neváhejte s dárcovstvím, i pokud máte krátké
nebo barvené vlasy. Dlouhovláska.cz sice přijímá pouze nebarvené vlasy délky nad 40 cm,
na stránkách www.darovanivlasu.info/pokudchcete-darovat však přijímají jakékoliv zdravé,
nezničené vlasy už od délky 20 cm. Využité
jsou například do ofiny nebo kratších paruk.
Zuzana Sobotková
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I letos pomáhali myslivcům dobrovolníci z Dobřan, Plzně a okolí při vyhánění srnčat z dobřanských
luk. Největší zásluhu mají perfektně vycvičení ohaři, kteří zvěř krásně vystavovali. Letos nám pomáhal
i dron s termovizí. Dík také patří některým zemědělcům, kteří s námi spolupracovali a hlásili senoseč.

Rozhovor
1. Jak probíhal provoz vašeho zařízení v době covidu (od března 2020)?
2. Co vám tato doba přinesla užitečného a co naopak vzala?
3. Jak moc pro vás byla situace (organizačně) složitá?
4. Myslíte si, že když přijde další vlna, budete lépe připraveni?
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

notlivých pracovištích školy – ale především
kvůli pozdním a nejednoznačným informacím
ze strany ministerstva. Často jsme některá
opatření, hlavně v prvním období, museli nastavovat provizorně a následně je měnit. Ale
to byl trend v celé společnosti.

Jana Kleisnerová, ředitelka MŠ Dobřany

4. Určitě se už snáze přepneme na distanční
výuku, a pokud nepřibydou nová opatření,
u nichž budeme muset doladit implementaci
do běžného provozu školy, jsem optimistický.
Ale věřme, že už nedojde k drastickému a zbytečnému půlročnímu uzavření škol.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

1. V Dobřanských listech jsem o tom informoval průběžně v několika příspěvcích. Mám-li
shrnout – velmi složitě, pro všechny to byla
nová a náročná situace. Tím nemyslím jen zaměstnance školy, ale především žáky a jejich
rodiče. Zpětně jsem si jistý, že v naprosté většině jsme to všichni dobře zvládli, ač s následky se budeme ještě delší čas potýkat a není
jisté, zda nějaká nová omezení zase nepřijdou.
Všem patří velký dík.

2. Jako jednoznačný přínos vidím skokový
rozvoj informační gramotnosti u dětí i dospělých. Pro školu to přineslo rychlý (již dříve zvažovaný) přechod na MS Office 365 a vybavení
všech učitelů novými pracovními notebooky.
Učitelé i děti zvládli různé nové výukové a komunikační aplikace a technologie, část z nově
nabytých zkušeností bude určitě využitelná
i při běžné výuce. Z velké míry se zlepšila i komunikace mezi žáky a rodiči na jedné straně
a učiteli na straně druhé. U některých učitelů
nastal i posun v oblasti hodnocení žáků směrem k hodnocení formativnímu. Co nám covid
vzal? Smutné bylo letošní úmrtí naší vychovatelky školní družiny Jiřinky Vogeltanzové,
podlehla koronaviru ve věku 50 let. Také všem
velmi chyběly přímé kontakty navzájem. Jinak
nevidím zásadní negativa, zboření stereotypů
může být vždy posunem k vyšší kvalitě. Jen to
trvalo zbytečně dlouho.
3. V mých dvaadvaceti letech ředitelování
na dobřanské základce to bylo jednoznačně
organizačně nejsložitější období, ani ne tak
proto, že bychom si s mnoha věcmi neuměli
poradit – za to jsem velmi vděčný všem pracovníkům a vedoucím pracovníkům na jed-

1. Provoz naší školy byl přerušen  až vládním
opatřením, kdy mateřská škola byla celá uzavřena v  měsíci březnu 2021. Do té doby jsme
byli stále rodičům k dispozici. Zároveň na pracovišti MŠ Stromořadí bylo zřízeno místo pro
děti vybraných povolání - zdravotníků, hasičů,
policistů a dalších.

1. Provoz probíhal s omezeními, která byla
v danou dobu v platnosti. Jsem velmi ráda, že
se povedlo jídelnu udržet v provozu, naopak
jsme byli nápomocni jiné zavřené jídelně. Velký dík za to patří hlavně kuchařkám, i když je
jich většina v rizikové skupině, chtěly za každou cenu vařit.

2. Nevzala mi nic. Snažila jsem se situaci brát
takovou jaká je a hlavně se z toho, jak se říká
nezbláznit. Hlavním přínosem je, že byl konečně brán důraz na hlavní účel jídelny, a to abychom hlavně vařili. Všechny ostatní věci, které
se zdály před tím důležité, šly stranou.   Jsem
ráda, že našich služeb využívaly celé rodiny.
Bylo fajn vědět, jak moc by naše služba chyběla.
3. a 4. Dovoluji si, možná pyšně, říci, že jsme
byli připraveni už na první vlnu epidemie.
V jídelně se nic moc měnit nemuselo. Přísné
hygienické podmínky jsou pro provoz jídelny
standartem.

2. Doba covidu od loňského března nám vzala
společná setkávání s rodiči, besídky pro rodiče, kulturní akce pro děti - divadelní a filmová
představení, dětem další nadstandartní aktivity jako předplaveckou výuku, pravidelnou
návštěvu knihovny, návštěvu Techmánie,
svíčkárny, výlety. Naopak nám po prvotní panice a obavách dala velké stmelení kolektivu
a ochotu zabezpečit chod školy a místa pro
děti vybraných povolání. Plánovali a organizovali jsme. Nově jsme se také pustily do
distanční výuky pro děti s povinným vzděláváním v posledním ročníku MŠ. Nová byla pro
nás i spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí, kdy jsme se nevyhnuli ani uzavírání tříd
z důvodu nařízené karantény.
3. Organizačně pro nás byla situace složitější
ve chvíli, kdy byly zaměstnankyně nemocné
nebo v karanténě a to nám vypomohla základní škola, když nám poskytla na výpomoc paní
uklízečku.

4. Nedokážu říci, zda budeme pro další vlnu
lépe připraveni, protože každá vlna přinesla
jiná vládní opatření a hlavně rychle se měnila
a  my museli reagovat. Myslím si, že jsme se
se vším dokázali vypořádat a že to zvládneme
i v případě dalších opatření.

www.dobrany.cz
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Třídím, třídíš, třídíme

Biodpad nepatří do popelnice
Hnědé kontejnery na biologický odpad
našly za necelé dva měsíce provozu své příznivce a množství bioodpadu v nich odloženého s každým svozem narůstá. Stále se jedná
o zkušební provoz, ve kterém dochází k vyvážení 1x za 14 dnů a za první čtyři svozy bylo
takto vytříděno 5,5 tun „zeleného“ odpadu.  
Koncem června byly do ulic města rozmístěny
další nádoby.

Od poloviny června můžete opět v dobřanském informačním centru zakoupit tašky na
tříděný odpad, a to ve velikostech 20 i 40 litrů. K prodeji máme sady tří (papír, plast,
sklo) a nově také samostatnou šedou na kovy.
Nicméně připomínáme, že v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu je možné vhazovat
nápojové plechovky a konzervy přímo do žlutého kontejneru na plast. Sada malých tašek
stojí 50 Kč, velkých 60 Kč, samostatná menší
20 Kč a větší 25 Kč.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kam s ním?
V případě, že se vám v domácnosti vyskytne
odpad, u něhož si nejste jisti kam s ním, stačí
na internetu zadat www.kamsnim.cz, vepsat
druh odpadu a nechat si ukázat místa jeho
odběru. Web provozuje spolek Ukliďme Česko a je k dispozici i jako aplikace pro chytré
telefony.           

• Šlovice u Plzně – u nádrže – 1 ks
• Šlovice u Plzně – pod Centrem – 1 ks
• Tyršova ulice – u starého sběrného dvora
– 1 ks
• ulice Císaře Karla x Oty Kovala – 3 ks
• Jiráskova ulice – před vodárnou – 1 ks
• Ústavní ulice – před č. p. 762 – 1 ks
• ulice U Kotynky – 1 ks
• Sokolovská ulice – u č. p. 1000 – 1 ks
• Jungmannova ulice – u č. p. 1090 – 2 ks  
• ulice Loudů – u č. p. 950 – 1 ks
(bude umístěn po dokončení kontejnerového
stání)
• ulice Zahradní – naproti č. p. 234 – 1 ks
• Plzeňská ulice – naproti č. p. 649 – 1 ks
• v blízkosti křižovatky ulic
Plzeňská – Dvořákova – 1 ks
• v blízkosti křižovatky ulic U Lomy
a Chlumčanská – 1 ks
• ve spodní části ulice Sportovců – 1 ks

A co do hnědého kontejneru patří? Zbytky
ovoce a zeleniny; listy a nať zeleniny; kuchyňský odpad; zbytky pečiva a obilovin; čajové
sáčky a kávové sedliny; skořápky od vajec
i ořechů; květiny a jejich odumřelé části; travní hmota; plevel a listí; hobliny, piliny.
Nepatří tam komunální odpad; živočišné zbytky (maso, kosti); exkrementy; papír,
plasty, textil; kovy; nebezpečné odpady.

Statistiky a průzkumy se shodují na tom, že
průměrná čtyřčlenná rodina v ČR vyprodukuje kolem 10 kg bioodpadu za týden. To není
úplně málo. Běhat ke kontejneru s každou
slupkou, zvadlou květinou či plnou nádobou
sedlin z kávovaru by omrzelo každého, tak
je potřeba vyřešit domácí nádobu. Cestou
rozhodně nemusí být jen ty koupené. Kromě
speciálních nádob vyrobených za tímto účelem existují různé alternativy, které si s tímto odpadem také poradí, aniž by to byl jejich
primární účel.
Může to být třeba skleněná zavařovačka
většího objemu, která je uzavíratelná, dobře
vymývatelná a vejde se v domácnosti téměř
kamkoliv, nic nestojí a používat ji můžete
mnoho let. Další možnost, kam odkládat
bioodpad, nabízí různé kbelíky a koše s víkem (např. od mega balení křupek, zvířecích
granulí apod.). I v tomhle případě, podobně
jako u zavařovačky, jsou výhodou téměř nulové pořizovací náklady. Navíc jsou lehké,
dobře se s nimi manipuluje a také se snadno
umývají.
Právě druhou z uvedených možností nabízíme tzv. RE-USE způsobem. Pro školní jídelnu nepotřebné kbelíky o objemu 5 litrů si můžete vyzvednout v dobřanském informačním
centru a naprosto bez nákladů zkusit likvidovat biologický odpad tím nejlepším možným
způsobem.

Olej patří do sběrny
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní
surovinou, která po zpracování může sloužit
pro výrobu metylesteru jako přídavek k pohonným hmotám, nebo po regeneraci může
být využita v různých odvětvích, a proto je
velmi vhodné s oleji i tuky nakládat jako s materiálem vhodným k recyklaci.
Nepřijatelným způsobem je likvidace vylitím
do kanalizace. V soustavě sloužící k odvádění
odpadních vod a v čistírnách způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čistění.
Obce jsou povinné podle zákona o odpadech a vyhlášky o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunál-
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ních odpadů zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků.
V našem městě je tímto místem sběrný dvůr.
Jaký je tedy správný postup pro třídění
potravinářských olejů? Vychladlý olej vylijte z pánve do vhodné nádoby, např. do PET
láhve, a tu odneste do sběrného dvora.
Obdobné je to i s motorovým olejem. Zákon
o odpadech výrobcům a dovozcům průmyslových olejů ukládá povinnost jejich zpětného
odběru, což v praxi znamená, že tito výrobci
či dovozci na vlastní náklady olej převezmou
a předávají dále ke zpracování recyklací či
k finální likvidaci. V případě, že si olej odčer-

páte sami, určitě ho neváhejte odnést do sběrny nebezpečného odpadu - sběrného dvora.
Oleje, stejně jako pneumatiky, můžete také
odevzdat ve sběrnách zpětného odběru, což
jsou např. autoservisy.
Martina Jacková

Sběrný dvůr
Plzeňská ul., Dobřany, tel.: 721 529 770
pondělí
14:00–18:00
středa
9:00–13:00 14:00–18:00
pátek
9:00–13:00 14:00–18:00
neděle
9:00–13:00 14:00–18:00

Téma měsíce: Odpady II

V červnu byly do více než 200 dobřanských
domácností v ulicích Zahradní, Hornická,
Chlumčanská, Vlčích máků, U Lomy, Tichá, Oty
Kovala, Císaře Karla a části ulice Jungmannovy
mezi Chlumčanskou a Přeštickou rozneseny
„startovací balíčky“ pytlů na papír a plasty.
Obyvatelé uvedené lokality mohou využívat
tento způsob třídění do barevných pytlů a naplněné je umísťovat před dům ve svozový den
– papír v úterý, plast ve čtvrtek. Kompletní informace o tomto řešení byly zveřejněny v minulém (červnovém) vydání Dobřanských listů.
Dobřany beze zbytku – to je název nového
projektu, který v červenci odstartuje na sociální síti Facebook i v ulicích města. Facebooková
platforma by měla sloužit ke sdílení tipů, rad,
zkušeností i osvětě, jak se zorientovat např.
v problematice udržitelnosti, jak snížit produkci odpadů nebo jak hospodařit s co nejmenším
negativním dopadem na životní prostředí.    

Pokus, který o třídění ve městě napověděl…

Jak moc či málo využívají obyvatelé města nádoby na separovaný odpad a třídí či netřídí, měl
za úkol prověřit pokusný rozbor odpadu. Do areálu sběrného dvora byl svezen odpad ze dvou
dobřanských ulic s rodinnými domy. Váha ukázala 620 kg a po vysypání bylo na první pohled
zřejmé, že se nejedná jen o komunální odpad.
Tým čtyř lidí roztřídil odpadky za necelé dvě hodiny a rozdělil ho na jednotlivé hromádky
podle kategorií. „Z výsledku nadšeni úplně nejsme. Spousta odpadu měla skončit v nádobách na
tříděný odpad. Zaskočilo nás velké množství nápojových plechovek, plastů i bio odpadu. Čeká
nás ještě hodně práce, abychom vysvětlili, proč je třídění důležité,“ komentoval situaci starosta
města Martin Sobotka.
Po roztřídění obsahu hromady na 9 druhů (komunální odpad, bioodpad, plast, kov - plechovky,
papír, sklo, nebezpečný odpad, textil a železo) zbylo na komunální odpad cca 50 % objemu.

Dvoustranu připravila Jaroslava Umnerová

Projekt pytlového
svozu separu
pokračuje

Od konce června je v blízkosti sídla technických
služeb umístěn kontejner na kovy a železo. Kovový a železný odpad můžete odkládat kdykoliv.

www.dobrany.cz
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Představujeme spolky

Hrdost na dobrovolnost – 85 let českého dobrovolného hasičského
sboru v Dobřanech
Český dobrovolný hasičský sbor v Dobřanech vznikl v červenci 1936. Letos si tedy připomínáme 85. výročí založení spolku, jehož
posláním je ochrana životů, zdraví a majetku
občanů našeho města. V Dobřanech od roku
1886 působil hasičský sbor německý, ale v národnostně napjatém období druhé poloviny
třicátých let se čeští obyvatelé města rozhodli
založit sbor ryze český. Na ustavující schůzi
dne 11. července 1936 byl starostou sboru
zvolen notář Dr. Motlík, náčelníkem (velitelem) p. František Kozma.
Sbor byl bez vybavení a majetku a začíná
sbírkou na svoji vlastní stříkačku. Z dokladů
k této sbírce vyplývá, že nejštědřejší byl pan
doktor Motlík, který věnoval částku 1.000,Kč. Z výtěžku, ke kterému přibyl i příspěvek
městské rady, je pořízena stříkačka Smekal
a dále vzniká ve vyklizeném městském skladišti na tehdejší Pivovarské ulici (přibližně
v místech dnešní čerpací stanice pohonných
hmot) první hasičská zbrojnice českých hasičů v Dobřanech.

Činnost sboru pak bohužel utlumily události spojené s Mnichovskou dohodou a druhou
světovou válkou. Sbor je obnoven krátce po
osvobození v červenci roku 1945.
Dalším milníkem v historii sboru je podzim
roku 1959, kdy se 28. října 1959 stěhuje do
nového působiště, do zbrojnice v Tyršově ulici, do místa, kde sbor působí dodnes.
V 70. letech minulého století pak začíná ve
sboru práce s mládeží. V této činnosti pokračujeme dodnes, vědomi si toho, že výchova našich
následovníků je jedním z důležitých úkolů dobrovolného hasičského sboru. Na tomto místě
bychom chtěli poděkovat všem těm, kteří se
výchově stále nových mladých hasičů v Dobřanech věnovali a věnují. Byli to zejména František Bouzek, Jaroslav Šrajer, Stanislav a Helena
Dvořákovi, Ladislav a Ludmila Skalovi, Pavel
Skála, Markéta Dvořáková, Martin a Jiřina Sobotkovi, z nastupující generace Milan Dvořák
mladší a mnoho dalších členů a členek sboru.
Členové sboru samozřejmě nezapomínali
a ani dnes nezapomínají na hlavní myšlen-

ku dobrovolného hasičstva – ochranu životů,
zdraví a majetků. Tomuto poslání již zasvětilo
své životy několik stovek občanů našeho města, kteří byli nebo jsou členy jednotky dobrovolného hasičského sboru. Hlavním naším
posláním samozřejmě vždy byla a je ochrana
obyvatel před požáry, ale v současné době
v naší činnosti převládají zásahy technického charakteru – dopravní nehody, technická
pomoc atd. Snažíme se vždy být připraveni,
vybaveni a vycvičeni k tomu, abychom našim
spoluobčanům mohli pomoci při zdolávání
mimořádných událostí, které zasáhnou do jejich životů.
Současná situace bohužel neumožňuje důstojné oslavy našeho výročí, a proto jsme rádi,
že můžeme toto jubileum připomenout alespoň zde. Rádi bychom poděkovali představitelům našeho města za dlouhodobou podporu
a děkujeme rovněž všem našim podporovatelům a fanouškům z řad dobřanské veřejnosti.
Martin Toman
starosta SDH města Dobřany

První výbor SDH Dobřany

Výchova mladých hasičů je důležitou činností sboru

Členové sboru kolem stříkačky Smekal

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřan v roce 2016
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Kultura

Městská knihovna Dobřany

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HUŠEKOVÁ Kristína:
Než vybledne den
Citlivě napsaný příběh o stáří, rodině, poutu
mezi matkou a dcerou a touze mít u sebe blízkého člověka v jakémkoli věku.

ANSELM Lisa:
Život v Paříži, můj splněný sen
Newyorčanka Lisa žije dlouhá léta se svou milovanou matkou, která má na dceru možná až
moc velký vliv. Po její smrti si Lisa uvědomí,
že si vlastně nevybudovala žádný osobní život. Pokusí se najít smysl své existence a rozhodne se přestat sázet na jistotu. Bez velkého
rozhodování si pořídí byt v její oblíbené destinaci v Paříži. Ve městě, o němž se domnívala,
že ho zná…

BUBAKOFF Max:
Linka
Komiks, který si s ničím a s nikým nedělá hlavu. Jemnocit tu jde stranou. Autobus plný loserů. Odvážíte se nastoupit a vydat se s nimi
na cestu, nebo si tuhle linku necháte raději
ujet?

ŠTEKL Jiří:
Vyhlídkami králů
120 hradních a zámeckých věží České republiky. Mapy s popisem tras a GPS souřadnicemi.
Výlety na kole, autem, vlakem i pěšky.
To vše a ještě více v nové rozhlednové knize.

KNIHY PRO DĚTI

SANIOVÁ Jitka:
Správná parta
Záhada.
Pět dětí, dva psi, záhadný vzkaz a spousta
dobrodružství. Zapoj se do pátrání a pomoz
jim rozluštit tajemnou hádanku a zachránit
český poklad.

ZONY ZONYGA Tomáš:
Deník parkouristy
Jsem Tomáš Zonyga, ale nikdo mi neřekne jinak než Zony. Pokud Tě zajímá parkour, chceš

s ním začít, máš skvělou příležitost. Dozvíš
se hodně věcí o světě parkouru i o tom, co je
pro parkouristy důležité. Jsem moc rád, že se
můžu podělit s vámi o své zkušenosti. Zony.
VALACH Pavel:
Ukradený poklad
Dobrodružné čtení o pirátech, zmizelé pirátské truhle se vzácným pokladem a o výpravě
na její záchranu.

SEKANINOVÁ Štěpánka:
Dopravní prostředky, které pohnuly
světem
Jak se přemisťovali naši předci v nedávné
minulosti i před mnoha staletími. Slavní vynálezci a jejich nápady, které rozpoutaly technické revoluce. V knize najdete spoustu krásných ilustrací velkolepých strojů, díky nimž se
lidstvo dotklo hvězd.

Výpůjční doba
Městské knihovny Dobřany
1. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Městské kulturní středisko Dobřany
a skautské středisko Zelený šíp Dobřany
pořádají

Dětské oddělení:
pondělí
9,00 – 11,00 a 12,00 – 17,00

4. září 2021

Dospělé oddělení:
středa
8,00 – 12,00 a 13,00 – 18,00
úterý, pátek 8,00 – 12,00

POHÁDKOVÝ LES
start: 9:00–11:30
náměstí T. G. M.
startovné: 10 Kč
www.dobrany.cz
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Zastav nečas!

(red) Ajajajaj! Na Déčku
se zbláznilo počasí! Princezna Prga brzy přišla na
kloub tomu, co se stalo:
Stromděd Počas, který od
nepaměti košatěl hustým
listovím, je najednou dočista holý. Přírodní
moudrost vepsaná do jeho listů se rozletěla
do všech stran.
Část listí to zaneslo až k nám na Zemi a na
Déčku potřebují pomoc – vaši pomoc. Pomůžete listí posbírat a vrátit zpět na Déčko, aby
příroda přestala bláznit a počasí se vrátilo do
starých dobrých kolejí?
Více informací získáte v dobřanském informačním centru a na www.zastavnecas.cz.

Národní park Šumava
V březnu letošního roku oslavil Národní
park Šumava 30. výročí od svého založení.
Náš největší národní park připravil na sezónu 2021 vycházky s Průvodci divočinou,
seznam tras a poslední volné termíny
najdete na webových stránkách
NP Šumava. Dalším projektem
národního parku je Dostupná
Šumava pro seniory 65+ a pro
osoby se sníženou mobilitou.
Místa v autobusu je nutné v pracovních dnech předem telefonicky rezervovat na čísle 602 533 691,
přepravu zajišťuje ČSAD Plzeň. Nástupní
místa jsou v Plzni, v Přešticích a v Klatovech.
Cílem letošních autobusových zájezdů jsou
Dobrá Voda, Hůrka, jezero Laka, Železná
Ruda, Špičák, Pancíř, Zhůří a Hartmanice.
Běžní návštěvníci Šumavy mohou využít k dopravě místo automobilů autobusové Zelené
linky, kterou zajišťuje společnost ARRIVA,
jízdní řády jsou k dispozici na IDPK nebo na
IDOSU. Ve všech autobusech, vlacích a nádraž-

ních pokladnách, případně v mobilní aplikaci lze zakoupit celodenní jízdenku Turista
Plzeňskem za 130,- Kč, která má platnost
24 hodin. Příznivci cykloturistiky mohou zároveň využít cyklobusy. Pokud dáváte přednost méně frekventovaným turistickým oblastem,
nabízí se Vintířova stezka, což
je pěší dálková poutní stezka,
která začíná v Bavorsku, prochází přes Prášily, Hartmanice,
Sušici, Horažďovice, Chanovice
a zatím končí v Blatné. Měří celkem
162 km, je rozdělena na 9 jednodenních
etap a většinou je značena směrovkami KČT.
Převážně lesní a polní cesty jsou lemovány
množstvím kapliček, božích muk, křížků,
soch, památných stromů, studánek a dalších
zajímavých míst. K nejzajímavějším patří kostel sv. Vintíře v Dobré vodě u Hartmanic se
skleněným oltářem a Vintířova skála. Více se
dozvíte v dobřanském infocentru.
Eva Špísová, MKS Dobřany

Po stopách Oty Kovala

Zpátky do kina!
V druhé polovině června zahájilo kino Káčko po koronavirové krizi opět svůj provoz.
Sice stále v omezeném režimu a za určitých
opatření, ale i tak už jsme se nemohli dočkat.
Oproti běžnému promítacímu schématu, které je čtvrtek–neděle, jsme přidali večerní projekci také v úterý. A vyplatilo se, diváci přišli.
Ukázalo se, že i v pracovním týdnu je zájem
o filmové novinky.
Proto i přes léto můžete navštívit kino
v úterý, čtvrtek a pátek. Nabídka filmů je bohatá, těšit se můžete například na nové, dlouho očekávané české filmy „Gump – Pes, který
naučil lidi žít“, „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“
nebo „Deníček moderního fotra“. Pro nejmenší chystáme pokračování úspěšného amerického animáku „Croodsovi: Nový věk“.
Na konci měsíce července se na 14 dní změní promítací schéma, abyste měli možnost zajít do Káčka a zároveň stihli projekce letního
kina, které se uskuteční 27. – 31. 7. a 3. – 8. 8.
na dobřanském náměstí.
Doufáme, že se brzy vrátíme do zcela běžného režimu a společně si bez omezení naplno užijeme filmy na velkém plátně.
Lenka Šašková
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V úterý 8. 6. jsme si se třídou 3. B zpříjemnili školní den. Vyrazili jsme na stezku s názvem Klapka! Jedem. Čekalo na nás 8 stanovišť s úkoly, které souvisely s filmy dobřanského rodáka, režiséra
Oty Kovala. Na jednotlivých zastaveních jsme zapisovali odpovědi, seznámili se s jeho filmy a
jejich stručnými ději. Nechyběly ani informace o důležitých meznících z jeho života.
Stezka byla pro žáky zajímavá a přínosná. Věděli jste například, že jeho původní židovské jméno znělo Otto Kohn?
V závěru na každého účastníka čekala malá odměna. Děkujeme kolektivu MKS Dobřany, který
celou stezku připravil. Užili jsme si to!
Mgr. Hana Němcová

Školství, spolky a neziskové organizace

Slavností vyřazení deváťáků

Letošní školní rok byl jiný než předchozí, ale i tak se na dobřanské radnici konalo rozloučení s deváťáky. Den před vydáním vysvědčení, tedy 29. června, se všechny tři třídy deváťáků sešly v obřadní síni městského úřadu, kde jim starosta města Martin Sobotka, místostarostka Lenka Tomanová, ředitel ZŠ Jaroslav Šedivý a zástupce ředitele Vladislav Kouřil pogratulovali jak k dokončení
devítileté školní docházky, tak k úspěchům, které za devět let dosáhli. Představitelé města i ZŠ jim
také poděkovali za reprezentaci školy ve sportovních, ale i znalostních soutěžích, předali ocenění
a popřáli mnoho dobrého do dalších školních let. Úspěšní studenti jsou: Julie Švarcová, Alena
Benediktová, Anna Peksová, Anna Šmídová, Veronika Chamolová, Jakub Šefl, Miloslav Faifr, Adam
Bardoun, Jan Eckhardt a Filip Čížek. Cenu za nejúspěšnějšího žáka a žákyni, kteří dostali za celých
devět let nejvíce jedniček, dostali již zmiňovaní Adam Bardoun a Anna Peksová. Myslím si, že se
letos vyřazení deváťáků povedlo, a těším se, až budu v deváté třídě i já.
Anna Umnerová, školní časopis Podlavičník

Stříbrný úspěch
na mezinárodním
pěveckém klání

Ve dnech 21. - 24. 6. se na Slovensku,
v městečku Vráble nedaleko Nitry, konal již
22. ročník Mezinárodní pěvecké soutěže Iuventus Canti. Soutěž byla pro všechny kategorie dvoukolová a zúčastnili se jí mladí pěvci
z celkem 10 zemí, včetně jednoho soutěžícího
z USA. Velmi vyrovnané výkony většiny zpěváků hodnotila pětičlenná mezinárodní porota,
která svou práci neměla snadnou, mimo jiné
i proto, že se ceny nedělily. Pro Veroniku Chamolovou to byla její poslední soutěž za naši
ZUŠ a já věřím, že daleké, vyčerpávající cesty
v tropických teplotách nelituje - přivezla si totiž 2. cenu!
Na soutěž s námi ochotně jela i naše korepetitorka, slečna Hanna Bosovych, čehož si
velmi vážím. Chtěla bych také poděkovat rodičům Veroniky za zázemí a podporu, díky které
jsme mohly vyjet nejen teď na Slovensko, ale
i na řadu dalších soutěží a koncertů, kamkoli
jsme si za dobu jejího studia na ZUŠ vzpomněly. A děkuji i Veronice samotné za krásných,
i když někdy velmi náročných 6 let, nezapomenutelný absolventský koncert a všechno,
co jsem se na místě jejího pěveckého učitele
mohla sama naučit. Ať se jí v Praze na konzervatoři daří a je šťastná.
Klára Vlahačová Kartáková

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Teplické zlato

O předposledním červnovém víkendu proběhl na teplické konzervatoři již 11. ročník
celostátní soutěže Teplické Flautohry, které
se za naši ZUŠ J. S. Bacha zúčastnila žákyně Kristýna Vápeníková pod vedením paní
učitelky Evy Šustrové. Za svůj krásný výkon
a hru srdcem získala zasloužené 1. místo, a to
navzdory všem epidemiologickým omezením
i horkému počasí. Poprvé v historii dobřanské
ZUŠ bylo dobyto 1. místo i v této významné
soutěži.
Mgr. Eva Šustrová,
učitelka ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
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Celostátní akordeonová soutěž „Dobřany 2021“

Ve dnech 19. – 20. 6. 2021 se konal v Dobřanech první ročník celostátní akordeonové soutěže. Tato akce je jediná svého druhu
v České republice a volně navazuje na tradici
národní akordeonové soutěže v Hořovicích.
Téměř 40 let se zde setkávali akordeonisté
všech věkových skupin a úrovní, aby se dozvěděli novinky ohledně nástroje jako takového
a poměřili svoje schopnosti a hudební vyzrálost s těmi nejlepšími našimi hráči. V Dobřanech tomu nebylo jinak. Na první ročník se
přihlásilo 66 uchazečů a z toho dvě dueta.
Velikou radost mi udělala účast interpretů,
kteří mají naše občanství, ale nástroj studují na vysokých školách v Polsku a Švýcarsku.
Dále se zúčastnili studenti základních uměleckých škol, konzervatoří a žáci soukromého
studia. Na vše dohlížela jedenáctičlenná porota vybraná z našich předních akordeonistů
a interpretů, ostřílených i evropskými nebo
světovými soutěžemi. (Jarmila Vlachová, Ladislav Horák, Alena Pustějovská a další) Absolutním vítězem se stal osmnáctiletý žák Konzervatoře Praha Martin Kot, který musel do

své kategorie nastudovat tříkolový program
o délce hodina a půl. Hrál naprosto skvěle,
bravurně zvládnuté technické pasáže střídaly
lyrické plochy a jednotlivá kola byla perfektně sestavená ze skladeb podle závažnosti.
Každá soutěž by měla mít nějakou přidanou
hodnotu a ta „dobřanská“ byla zároveň kvalifikačním kolem pro celosvětové akordeonové
klání Trophée Mondial de la Accordéon - CMA
(mistrovství světa ve hře na akordeon – světový pohár). Každý rok probíhá tento podnik
v jiné zemi a letošní sedmdesátý první ročník
bude hostit Ukrajina). Ze všech účastníků
bylo vybráno 20 soutěžících. Deset z konzervatoří a vysokých škol a deset ze základních
uměleckých škol. Mám obrovskou radost, že
si postup vybojovali i dva žáci ze Základní
umělecké školy Dobřany, a to Daniela Holá
a Martin Chodl, který bude reprezentovat
Českou republiku již potřetí v řadě. Dále naši
ZUŠ a město reprezentovali: Josef, Antonín
a Nikol Šnebergerovi, Samuel Bartoníček,
Lukáš Soukup, Teresie Eisenhammerová,
Anna Sobotková a Ondřej Adámek. Velmi
jim děkuji za přípravu a rodičům za pevné
nervy při cvičení. Také bych zde chtěl poděkovat organizačnímu týmu, který fungoval
naprosto bezchybně a přispěl velkou měrou
ke zdárnému průběhu soutěže. Jsem rád, že
se k nám donesly velmi kladné ohlasy na celou akci, a dá se tak očekávat hojné návštěva i
v příštím roce. Někteří z porotců dokonce hovořili o tom, že by soutěž mohla co do počtu
atakovat 120 přihlášených, což by bylo sice
krásné, ale nechme se překvapit.
Petr Vacek
(Oficiální Delegát CMA, učitel ZUŠ)

Školství, spolky a neziskové organizace

Stezky a další aktivity v naší činnosti
Stezky
Stezku „Zvířecí maminky“ připravil Pionýr
pro všechny děti ke Dnu matek v parku u nádraží ve dnech 8. - 13. května. Na 14 soutěžních kartách měly děti uhádnout, jak se říká
maminkám mláďat vyobrazených zvířátek,
např. house - husa, medvídě - medvědice.
Navíc na každé kartě byl i další úkol, třeba
zarecitovat básničku. V barevně označených
čtverečcích pak byla písmenka do tajenky,
která zněla Květen - lásky čas. Ve spolupráci
s městem byla zajištěna propagace, znění tajenky pak účastníci posílali na email vedoucí
skupiny a týden na to proběhlo slosování tří
nejlepších (Königsmarková, Fišer, Jacková)
a následně byli všichni účastníci pozváni do
klubovny skupiny pro odměny.   Stezka měla
díky studenému a mokrému počasí menší
účast než stezky předcházející, ale jinak byla
hodnocena účastníky kladně a někteří pak poslali i fotky z trasy a z plnění úkolů.
Další stezkou, kterou připravil Pionýr tentokrát ke Dnu dětí, byla „Z pohádky do pohádky“ ve dnech 30. května až 6. června. Ta byla
připravena na Martiňáku a na 19 kartách měli
účastníci volit u každé pohádky jednu ze tří
nabízených odpovědí, u každé bylo jedno písmenko. Z písmen u správných odpovědí pak
postupně vyšla tajenka „Krásná pohádková
říše“. Znění tajenky pak účastníci posílali opět

na email vedoucí skupiny, týden na to proběhlo slosování tří nejlepších (Černá, Ševček,
Antony) a následně byli všichni účastníci pozváni pro odměny do naší klubovny.
Tak jako u předcházejících stezek nám rodiče dětí psali svá hodnocení a poděkování,
posílali fotky a děti výkresy.
Schůzky
No a díky tomu, že byla opět obnovena činnost, máme nejen schůzky, kde jsme si vyrobili náramek, Marťana či astronauta, ale rádi
hrajeme i vybíjenou, skáčeme gumu a tak.
Další aktivitou je chození a ježdění na kolech a sběr kilometrů do soutěže Letíme na
Měsíc, kterou pořádá Pionýr v celé republice.
Posádku tvoří 13 členů a máme za sebou již
3 567 kilometrů.
Výlet
Už 12. června jsme byli na prvním výletě,
tentokrát v Klatovech, ale bylo to prima. Pod
dohledem dospěláků jsme vylezli na věž, katakomby jsme měli i s výkladem a zvládli jsme
i lanové prolézačky v parku. Počasí nám přálo,
a tak se těšíme na další výlet, ale teď hlavně
na tábory. Ať již na stálý v Újezdu u Plánice,
nebo na příměstský v Dobřanech, a kdo chce,
může se přidat.
Takže všem hezké prázdniny a po nich na
shledanou.
Za pionýry v Dobřanech L. Nejedlá

Echo cvičí mozek
i svaly
Pracovníci dobřanského Klubu Echo pro
děti a mládež, zřizovaného Diakonií Západ,
během probíhající pandemie Covid-19 podporovali děti a mladé lidi při distanční výuce,
nabízeli doučování, půjčovali IT techniku a využívali online prostředí nejen k preventivním
aktivitám.
S blížícími se prázdninami jsme usoudili,
že je potřeba procvičit nejen buňky mozkové,
ale i svalové. Proto jsme se rozhodli obnovit
a rozšířit nabídku pohybových a relaxačních
aktivit, které navrátí do života dětí pravidelnost, cílevědomost, dobrou náladu a doplní
energii pro zvládání nároků každodenního života a pomáhají budovat zdravější tělo i mysl.
V Klubu Echo jsme od června letošního
roku otevřeli Klubové fitko, které je dostupné pro děti a mladé lidi ve věku od 6 do 20 let
vždy v pondělí a úterý od 15:00 do 17:00.
Pro zájemce jsou připraveny cvičící i relaxační pomůcky, které mohou děti bezpečně za
dozoru pracovníků klubu využívat v našich
prostorách. Klubové fitko je pro děti a mladé lidi z Dobřan a okolí zdarma, a to díky
podpoře z programu Výboru dobré vůle –
Nadace Olgy Havlové.
Více informací o aktivitách Klubu je možné
najít na facebookových stránkách Klub Echo
pro děti a mládež, na www.diakoniezapad.cz
nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel.
čísle +420 734 640 492 a na e-mailu: klub.
echo@diakoniezapad.cz.
Klub Echo je pro děti a mladé lidi otevřen
od pondělí do středy v čase 12:30 - 17:00 na
adrese Náměstí T. G. M. 282 v Dobřanech.
Bc. Monika Bělohlavá, koordinátorka zařízení

www.dobrany.cz
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MĚSTO DOBŘANY POŘÁDÁ SOUTĚŽ

O NEJKRÁSNĚJŠÍ
KVĚTINOVOU
VÝZDOBU

27.07.

03.08.

KNOFLÍKÁŘI

SAMOTÁŘI

ČR, komedie, 90 min, 12+

ČR, komedie/drama, 103 min, 15+

Film je složený ze šesti povídek, které vyprávějí
své příběhy černě humornou, ironickou, mnohdy
i trpce hořkou formou.

Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní
události, které radikálně ovlivní jejich budoucí
život.

28.07.

04.08.

EMMA.

PANSTVÍ DOWNTON

VB, romantická komedie, 125 min, přístupné, dabing

VB, drama, 122 min, 12+, dabing

Adaptace románu Jane Austenové o dívce, která
si tak dlouho zahrávala s city jiných lidí, až sama
onemocněla citem nejzáludnějším, tedy láskou.

Kronika života starobylého rodu Crawleyů a jejich
zaměstnanců v prvních desetiletích dvacátého
století.

29.07.

05.08.

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL

AFRIKOU NA PIONÝRU

USA, dobrodružný, 123 min, přístupné, dabing

Slovensko, dokumentární/road movie, 109 min, 12+

Martha, Bethany a Fridge se vracejí zpět do hry, aby
našli Spencera, který záhadně zmizel. Zjistí však, že
přežít ve světě Jumanji bude mnohem náročnější.

Pět jezdců na cestě napříč africkým kontinentem
na legendárních a hodně starých motorkách Jawa
Pionýr.

30.07.

06.08.

ŠARLATÁN

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE

ČR, životopisný/drama, 118 min, 12+

ČR, pohádka, 100 min, přístupné

Příběh je inspirován skutečným příběhem léčitele
Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika
desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí.

Čarodějnice Murien uvrhla na princeznu Ellenu
kletbu, která se má naplnit v den Elleniných
dvacátých narozenin, jakmile zapadne slunce.

PŘIHLÁŠKY A NOMINACE

31.07.

07.08.

BÁBOVKY

3BOBULE

zasílejte na mail burianova@dobrany.cz
telefonujte na tel. č. 377 972 725 (MKS Dobřany)

ČR, komedie/drama, 97 min, 12+

ČR, komedie, 100 min, přístupné

Film mapuje současné partnerské i rodinné vztahy,
ukazuje zábavné a trefné situace z každodenního
života, které zná každý z nás.

Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli
vinařství. Všední starosti je však odcizily. Nastává
rozhodující čas vinařského roku – vinobraní.

ZAČÁTEK VE 21:30 | VSTUP ZDARMA

16

DO
BŘ A N Y

obř

ar han
hv

Plzeň-Litice

pronájem nafukovacích atrakcí

LICKÁ
TO
N
FAR OST

nost
far

Římskok

Skluzavka.cz

lic
ato ká

červenec/srpen 2021

14. 6. - 14. 9. 2021
PODMÍNKY ÚČASTI
do soutěže mohou být zařazena okna, balkony,
zápraží i předzahrádky
soutěž je určena pro obyvatele Dobřan, Šlovic a
Vodního Újezda
přihlášení je možné kdykoliv v průběhu konání
květinová výzdoba musí být viditelná z ulice
každý občan se může přihlásit i nominovat
Výsledky soutěže budou publikovány v Dobřanských listech.

VÝHERCI OBDRŽÍ POUKÁZKY A VĚCNÉ
CENY OD POŘADATELE A PARTNERŮ
HLAVNÍ CENA - poukázka v hodnotě 3000 Kč
na květiny a zahradnické zboží od dodavatele květinové výzdoby města.

Školství, spolky a neziskové organizace

Městské kulturní středisko Dobřany pořádá výstavu

řeka RADBUZA
28. 6. - 19. 9. 2021

VODA
&
ŽIVOT
DOBŘANSKÁ GALERIE | nám. T.G.M. 5, Dobřany
PO - PÁ 8:30 - 12:15, 13:00 - 17:00 | SO, NE 13:00 - 17:00

www.kacko.cz
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ČLOVĚK A VÍRA

5. 6. MX MINI MOTO
TOMANON CUP
2.-3. 7. MOTOKROSOVÝ
JARMARK - BLUE
SMOKE - TRIO-D
21. 8. CROSS COUNTRY
O POHÁR MĚSTA
DOBŘANY
16. 10. MX MINI MOTO
TOMANON CUP

Ř
Ě

Ř

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

Foto: Jan Liška, Člověk a Víra
PARTNEŘI:

MPM
Zdravotnická
RESCUE

www.dobrany.cz
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Oslava Dne dětí v Mateřské škole Dobřany

V úterý 1. 6. 2021 proběhla na zahradě naší školky tak trochu netradiční oslava Dne dětí ve spolupráci s místními dobrovolnými hasiči a Policií ČR.
Hned po příjezdu vítaly obě záchranné složky na zahradě děti ze všech tříd. Hasiči i policista věnovali dětem celé dopoledne a trpělivě odpovídali
na jejich zvídavé otázky.
Velkým lákadlem byla možnost prohlídky hasičského i policejního auta a veškeré jejich vnitřní výbavy. Děti si mohly vyzkoušet, jaký je to pocit
mít nasazená pouta, jak je těžká neprůstřelná vesta nebo jak je vidět přes ochrannou hasičskou přilbu.
Kdo si zrovna neprohlížel ani jeden z vozů, rozhodně se také nenudil. Po celé zahradě paní učitelky pro děti připravily různá tematicky zaměřená
stanoviště s hrami a soutěžemi. Nechybělo stavění požárního žebříku, hašení ohně hadicí, „výcviková“ překážková dráha nebo fotokoutek. Předškoláci si připomněli, jaká telefonní čísla mají vytočit, pokud se ocitnou v nebezpečí.
Domů si děti odnesly nejen spoustu zážitků, ale také krásnou dřevěnou káču jako dáreček.
Takto strávené dopoledne bylo pro děti velkým zážitkem a my doufáme, že v příštím roce nás zase policie i s hasiči navštíví.
Za MŠ Loudů Veronika Kaňáková a Štěpánka Hřebcová

Zahrádkáři
Zahrádkáři se po dlouhých osmi měsících konečně sešli na společné akci. Dne 4. června jsme uspořádali posezení u ohně před zahrádkářskou
klubovnou s opékáním klobás a špekáčků, které nám jako obvykle připravila přítelkyně Havlová. Nepodařilo se nám zajistit hudbu, takže jsme pouze poseděli a povídali si, ale i to bylo opravdu vítané, protože po tak dlouhé době bylo hodně co si říci. Účast byla slabší, doufám, že se polepšíme.
Plánujeme, že od září budeme mít všechny naše tradiční akce, a těšíme se, že si je užijete.
Zora Richterová
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Mikroregionem na kole
(jar) V uplynulých několika letech
došlo k nárůstu uživatelů elektrokol
a ruku v ruce s tím dochází také k rozšiřování možností si tato „kola s baterkou“ dobíjet. Bohužel zatím neexistuje
žádná společná databáze těchto míst
a dohledávání je poměrně složité.
Nicméně např. v našem Mikroregionu
Radbuza jich máme od loňského roku
dokonce osm, a to u nás v Dobřanech
(u fotbalového areálu), v Kvíčovicích
(u Kvíčovické hospůdky), ve Zbůchu
(u fotbalového hřiště), v Chotěšově
(u restaurace Pod Klášterem), v Kotovicích (u hasičské zbrojnice), v Tlučné
(u restaurace Na Schůdkách), ve Stodu
(v Nábřežní ulici) a v Holýšově (před
Domem dějin Holýšovska). V těchto
stojanech lze nabíjet nejen kola, ale
také třeba navigace apod. V blízkosti
nabíjecích stanic se nacházejí také informační tabule s mapou cyklostezek a základním nářadím na opravu kol. Další stojany s nářadím lze najít v obcích Štichov, Merklín, Hradec a souhrnný seznam označených cyklotras v území
mikroregionu najdete na www.mikroregion-radbuza.cz/cyklotrasy/.
POZOR
ELEKTRICKÉ
ZAŘÍZENÍ

NEHAS VODOU
ANI PĚNOVÝMI
PŘÍSTROJI

PLZEŇ

VEJPRNICE

TLUČNÁ

NÝŘANY
ÚHERCE

Hospůdka
Na Schůdkách

LÍNĚ

PŘEHÝŠOV

Historická vozidla na
dobřanském náměstí

Jednou ze zastávek jízdy historických vozidel
okolím Plzně, kterou každoročně pořádá Veteran car club Plzeň, jsou i Dobřany. Letošní
31. ročník nebyl z důvodu pandemie propagován, uskutečnil se ale aspoň v omezené formě
bez doprovodného programu. Obyvatelé Dobřan si tak mohli v sobotu 29. 5. prohlédnout
na malou chvíli vystavené automobilové veterány, jejichž majitelé si v Dobřanech dopřáli
polední pauzu.
     Jana Hájková

LHOTA

NÁVOD

1

Nabíječku vašeho elektrokola
zapojte do zásuvky pod policí

2

Pokud po zapojení nabíječky nedojde k nabíjení,
požádejte provozovatele o spuštění stanice.

3

NOVÁ
VES

ZBŮCH

VES
TOUŠKOV

V případě, že se stanice nachází v otevřeném
prostoru, nepoužívejte za deště.

KOTOVICE

Fotbalové hřiště
VODNÍ
ÚJEZD

Hasičská zbrojnice

DOBŘANY

CHOTĚŠOV
Restaurace
Pod klášterem

HRADEC

Fotbalový stadion
VSTIŠ
CHLUMČANY

STOD

STŘELICE

Nábřežní ulice
LELOV
ČERNOTÍN

LÍŠINA

www.turisturaj.cz
www.mikroregion-radbuza.cz

HORNÍ
LUKAVICE

DNEŠICE
DOLNÍ
LUKAVICE

KVÍČOVICE

HOLÝŠOV
Dům dějin
Holýšovska

Kvíčovická
hospůdka

www.topkolo.cz

Univerzita třetího věku

Studujte v ak.roce 2021/22

Dále v nabídce on-line kurzy:

Termín zápisu bude zveřejněn v srpnu.

Zahrádky v nové výstavbě často nevynikají přílišnou invencí ani druhovou bohatostí. Lidé se
omezují na kus trávníku a zátiší s kůrou a jehličnany. Právě proto jsme pro inspiraci u nových
domků vyseli 40 m2 letničkové směsi Strakonická louka - právě začíná rozkvétat. Smíšené letničkové výsevy jsou jednou z cest jak relativně
snadno, rychle a za rozumné peníze dosáhnout
obrovského efektu. Tak třeba se nově příchozí
"nakazí" a za rok to rozkvete i u nich za plotem.
 Sléz v popředí ke směsi nepatří, je to jeden
z mých oblíbených "plevelů", které na každém
záhonu vítám - svoje místo má proto i tady.
Lucie Burianová, zahradnice

www.dobrany.cz

|

19

Školství, spolky a neziskové organizace

Rybáři
Koncem května a začátkem června mi ryby
docela braly, chytil jsem kapry 50, 51 a 46 cm.
Potom se ale zvedla voda, a když zase opadla, nastěhovali se na louku kolotočáři. Potom
jsem již nechodil, dokonce jsem nebyl ani na
zahájení lovu dravců.
Z výtěráku nad Horní Kotynkou se slovilo
1 300 ks rychlené štičky, z toho 1 050 se vysadilo na řeku, 250 ks na Dolní Kotynku. Z dolního rybníku v Přestavlkách se slovilo 3 400 ks
štičky, která se prodala. Na Horní Černoblata
byla zakoupena násada 100 000 ks váčkového
plůdku kapra. Z ÚS jsme obdrželi 15 kg úhoří
násady velikosti 25-30 cm, nasadila se na Židovák. Jen pro zajímavost, 1 ks by stál 48 Kč.
Z ÚS jsme obdrželi Rozbor hospodaření
za r. 2020. Zajímavá je tabulka Hospodářské
výsledky na chovných rybnících ÚS. Na grafu
je znázorněn prudce stoupající celkový výlovek od 150 000 kg v r. 1980 do 508 000 kg
v r. 2010. Od r. 2010 do r. 2015 se vzestup
zastavil a poté začal klesat až na 429 460 kg
v r. 2020. Jako důvod se ve zprávě uvádí nárůst výskytu zimujících kormoránů a to, že se
milovníkům vydry říční podařila úspěšná repatriace prostřednictvím vypuštění nepůvodních zvířat do volné přírody. Škody páchané
těmito zvířaty začínají být fatální a jsou komplikovaně vymahatelné. Naštěstí hospodář
naší MO p. Lev a místopředseda p. Honzík si
zjistili, jak postupovat při vymáhání náhrad
za škody. Důsledně shromažďují prokazatelné
důkazy o škodách a výskytu vyder např. formou fotografií pozůstatků ryb na březích rybníků a snímků z fotopastí. Díky tomu pak můžeme získat alespoň částečnou náhradu škod.
V tabulce prodeje násady kapra za r. 2020 je
MO Dobřany na 1. místě s prodejem 1022 kg
násady ostatním MO.
Na našich revírech bylo za poslední dva roky
uloveno našimi členy i členy cizích MO celkem:
rybník Židovák r. 2019
r. 2020
ks
kg
ks
kg
kapr
366 645
446 743
lín
49
23
16
6
cejn
61
16
256 24
štika
16
28
34
50
candát
23
50
21
45
úhoř
5
3,3
7
6,4
amur
1
1,5
tolstolobik
1
13
karas
4
3,7
31
9
Radbuza 2

kapr
lín
cejn
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r. 2019
ks
kg
530 1056
8
4
26
34

r. 2020
ks
kg
1085 2077
23
15
66
60

červenec/srpen 2021

jelec tloušť
štika
candát
sumec
úhoř
bolen
amur
karas

4
106
20
3
30
5
1
19

3,5
170
40
26
19
10
3
4

167
30
2
10
1
49

252
46
20
8
3
19

Jelikož došlo k rozvolňování proticovidových opatření, bylo rozhodnuto uspořádat
11. 9. VČS od 14:00 v hasičárně, následně pak
18. 9. na Dolní Kotynce rybářské závody pro
dospělé a v neděli 19. 9. pro děti. Startovné
pro dospělé bude 300 Kč, v ceně je zahrnuto
občerstvení – klobása a 1 pivo nebo limonáda.
Vladislav Šefl

Čes ký ry b á řský sv az
místní organizace Dobřany

pořádá 19. – 23. července 2021

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Zažijte s námi týden plný překvapení a zábavy
 Zúčastnit se mohou všechny děti od 7 let, které mají rády aktivity spojené s vodou a nebojí se pobytu v přírodě.
 Začátek příměstského tábora bude 19. července 2021 v 8:00 hod. v klubovně Budulínek,
U Trati 1014, 334 41 Dobřany.
 Na Vaše dotazy Vám rádi odpoví vedoucí příměstského tábora.
 Aktuální informace najdete na webových stránkách Rybáři Dobřany a také
na Facebooku.
 Vedoucí tábora David Šmůla, tel.: 730 976 203 a Karel Ryšavý, tel.: 603 211 810.
Akce je podpořena z Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany

Dobřanský myslivecký kroužek

Děti z dobřanského mysliveckého kroužku a doprovázející rodiče se pod vedením Pavla Krákory po nucené covidové přestávce opět sešli na víkendových vycházkách. V měsíci červnu jsme
zvládli ještě tři venkovní setkání. Od naší klubovny v ČOV jsme vždy ráno za čerstva vyrazili do
okolních luk, polí a lesů. Našimi cestami a cíli byly Šlovický vrch a chata Hubertka, důl Dobré Štěstí a Martinská stěna. Počasí bylo letní a slunečné. Při vycházce jsme si občerstvili své teoretické
znalosti i praktické dovednosti a jako tradičně jsme poseděli u ohýnku a poobědvali špekáčky.
Teď si užijeme prázdniny a na podzim se se opět těšíme na shledání.
Za děti z kroužku
Bára Sýkorová

Sport

Memoriál Václava Lecjakse
V průběhu měsíce června proběhl v dobřanském fotbalovém areálu 2. ročník memoriálu V. Lecjakse. Oproti loňskému ročníku
se memoriál rozšířil o skupinu B, a tak po
3 červnové víkendy mohli sportovní příznivci sledovat v Dobřanech 3 zápasy za víkend.
Po celou dobu turnaje navštěvovaly jednotlivé
zápasy stovky diváků a panovala zde přátelská atmosféra.
Posledního kola se zúčastnil dokonce zástupce Plzeňského deníku, který referoval
o nejpovedenějším zápase, předvedeném naším A mužstvem v rámci turnaje: Fotbalový
Memoriál Václava Lecjakse má za sebou poslední zápasy. Skupina A měla na programu svá
utkání v sobotu. Po zápase plzeňských žen se
domácí Dobřany utkaly s nejtěžším soupeřem
ze skupiny, a to Lhotou. Účastník krajského přeboru proti domácímu týmu tvrdě narazil, když
si odvezl porážku 0:3.
„Samozřejmě vítězství proti soupeři, který
hraje o dvě soutěže výše, vždy potěší. Je to ale
zatím jen příprava. Pomohlo nám to, že Lhota
neproměnila první šanci, a my naopak ano.
Poté jsme přidali do půle druhou branku a po
pauze jsme byli, musím říct, lepším týmem na
hřišti,“ mohl být spokojený trenér Dobřan Josef
Kožíšek.
Kdo naopak má o čem přemýšlet, je lhotský
kouč Petr Nykles. „Utěšovat mě může pouze
to, jak říká můj kamarád Michal Bublík: ‚Kdo
vyhrává v přípravě, špatně trénuje.‘ Dobřany
zaslouženě vyhrály. Domácím stačila k vítězství v utkání bojovnost a chuť vyhrát. To jsem
bohužel u nás vůbec neviděl. Zatímco oni běhali
a makali, my jsme do toho utkání vstoupili tak,
že jsme si mysleli, že se nemůže nic stát a že se
Dobřany samy porazí,“ čertil se Petr Nykles.
„Přesto jsem rád, že mi to utkání ukázalo určité věci. Pokud někteří nezaberou a nezačnou
makat, tak nebudou hrát za áčko. Takto se
v přípravě o sestavu nebojuje,“ řekl rázně trenér Lhoty.
Vítěz prvního ročníku, TJ Keramika
Chlumčany, obhájil vítězství, i když ještě před
koncem posledního zápasu v 70. minutě prohrával v Chotěšově 2:0, nakonec se povedlo
skóre během 10 minut otočit, a předhonit tak
v tabulce Lhotu, která v souběžně hraném
utkání v Dobřanech prohrávala 3:0. Skupina
B se rozhodovala také v posledním kole, kde
si to v přímém souboji o první místo rozdaly
TJ Sokol Dolní Lukavice a TJ Sokol Lužany na
hřišti v Lukavici. Hostující tým si v utkání pojistil první místo vítězstvím, a mohl tak slavit
vítězství v turnaji ve skupině B.
O druhý ročník turnaje byl velký zájem
a bylo nutno odříkat týmy (FK Holýšov nebo

TJ Přeštice). Již nyní je rozhodnuto o pořádání
3. ročníku v příštím roce. Pokud proběhnou
soutěže bez přerušení (z důvodů pandemie),
odehraje se turnaj v rámci příprav v průběhu
července roku 2022.
Děkujeme všem návštěvníkům i týmům za
účast a hlavně lidem, kteří pomáhali s organizací a přípravou turnaje.
Dobřany A – Chlumčany

Konečná tabulka skupina A
1. TJ Keramika Chlumčany
2. TJ Sokol Lhota
3. TJ Dobřany „A“
4. TJ Chotěšov
Konečná tabulka skupina B
1. TJ Sokol Lužany
2. TJ Sparta Radkovice
3. TJ Sokol Dolní Lukavice
4. TJ Dobřany „B“

7 bodů
5 bodů
4 body
2 body
9 bodů
5 bodů
4 body
0 bodů

Aleš Rajt
předseda fotbalového oddílu

Dobřany B – Dolní Lukavice

Převzato z FB TJ Dobřany Fotbal

TJ Dobřany mladší přípravka – mistři okresu!
V Žákavě proběhl finálový turnaj mladších přípravek. Na hřišti se potkalo všech 17 týmu z Plzně jihu. Dobřany si díky výsledkům z podzimní části soutěže zahrály skupinu o 1.–8. místo. Do
semifinále postoupily ze čtvrtého místa a vyzvaly první Blovice, které porazily těsně 1:0. Ve finále
si pak poradily s FK Nepomuk 4:1.
Všem moc gratulujeme, ať vás fotbal stále tolik baví!

www.dobrany.cz
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První závody sezony přinesly medaile

Velikého úspěchu dosáhlo družstvo dorostenek SDH Dobřany a také dorostenec
Ondra Šiška. Ondra jel na krajskou soutěž
v roli velkého favorita. Postup na mistrovství
republiky bylo pro něj velkým snem. Ondrovým konkurentem byl Lukáš Pudil, který je
v dobřanské tréninkové skupině, ale závodí
za SDH Holýšov. Oba kluci splnili požární test
bez chyb, a proto se o postupu rozhodovalo
na dráze. A tak to má být. V prvním pokusu
Ondru zklamal rozdělovač, ale v tom druhém
si s jistotou postup pohlídal. Na čas 18,57
s nedokázal odpovědět ani Lukáš (19,12 s),
ani nikdo jiný. Ondra tak bude 4.–5. 6. 2021
reprezentovat Dobřany na mistrovství České
republiky v Zábřehu.
V kategorii mladších dorostenek náš oddíl
SDH Dobřany reprezentovala Míša Jungová,
která obsadila 5. místo (24,55 s).
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Další postup na mistrovství republiky si
z naší tréninkové party vybojovali Tadeáš Voříšek v kategorii mladší dorostenec a David
Drnek v kategorii starší dorostenec, oba startovali za SDH Letkov.
Těsně postup utekl Jakubu Dokulilovi (SDH
Hradec u Stoda).
V úplně jiné roli odcestovalo na krajskou
soutěž družstvo dobřanských dorostenek.
Velkým favoritem soutěže byla úněšovská
děvčata, která jsou mistryněmi republiky
a ambice na obhajobu mají i letos. Každý je
však porazitelný a holky byly připraveny
velkému soupeři nedat nic zadarmo. Soutěž
začala štafetami 4x100 m, kde úněšovská
děvčata drží národní rekord. Jsme velice
mladé družstvo, a tak jsme se snažili dohonit
rychlost soupeřek technicky. Nácviku předávek a zdolávání překážek jsme věnovali dost

času a to se nám vyplatilo. Po prvním zaběhnutém pokusu jsme se ujali vedení v soutěži.
Úněšov 69,96 s, Dobřany 67,27 s. V druhém
pokusu nás Úněšov překonal časem 67,14 s,
ale za špatnou předávku bylo družstvo diskvalifikováno. S jistotou prvního místa ve
druhém pokusu si děvčata vylepšila čas na
66,91 s. Vítězství bylo potvrzeno nejlepším
časem dne. Následovala disciplína, ve které
nikdo nesmí udělat chybu, a to je test. Ani
jeden ze zúčastněných družstev chybu neudělal a soutěž pokračovala požárním útokem. V této disciplíně jsme si věřili a doufali,
že i zde soupeře potrápíme. Bohužel trocha
nervozity zapříčinila nezvládnutí prvního pokusu. Do druhého jsme nastoupili s klidnější
hlavou a vírou, že se to povede. Povedlo se, čas
(32,74 s) sice na favoritky z Úněšova nestačil,
ale my byli spokojeni. Bohužel přišel verdikt
rozhodčího - neplatný pokus za slovní pomoc
vedoucího strojníkovi. I když to pravidla nezakazují, tak nás rozhodčí přesvědčil, že toto
konat nesmíme.  Bodový součet s Úněšovem
se vyrovnal na 4:4 a rozhodoval běh na 100 m
s překážkami, což je dominanta Úněšovských,
ale i zde jsme nechtěli dát kůži lacino. Nejlepší naše stovkařka Nikola Rašková zaběhla
18,02 s, Anna Umnerová 19,07 s, Julie Princlová 21,39 s, Magdaléna Koptíková 20,91 s,
Hana Balázsová 22,85 s, Markéta Zedníková
24,54 s. Časy krásné, osobní rekordy a super
přístup celého družstva, ale na favorita to nestačilo. Přesto krásné druhé místo je pro nás
ocenění dobré práce. Celý den holky držely
při sobě a povzbuzovaly se. Přes úmorné vedro vydržela dobrá nálada až do konce. Na příští krajské soutěži se budeme prát o postup
znovu. Příprava na ni začíná 9. července, kdy
startuje Český pohár v Ostravě ve stovkách.
Martin Provazník, trenér

Sport

Závodníci požárního sportu se pilně chystají
na sezonu

Čekatelé

První červnovou sobotu se na
dobřanském stadionu uskutečnil
měřený trénink naší tréninkové skupiny. Náplní krásně stráveného dne
bylo ladění formy dorostenek a dorostenců na krajskou soutěž. Přípravy se zúčastnili i starší kluci, kteří
trénují na Český pohár. Aby trénink
měl úroveň, tak se kolega Pepa Sak
nabídl, že přijede s elektronickou časomírou. Tréninku se tak zúčastnily
i dívky z Úněšova, které Pepa vede.
Aby toho nebylo málo, tak pár svých
svěřenkyň přivezl i Karel Nolč z Chválenic. Logistiky a dalších organizačních prací se ujal tým
Umíků (Jaruš a Petr Umnerovi). Všechno dobře šlapalo a závodní příprava ostřílených borců
i úplných nováčků se vyplatila.
Martin Provazník, trenér

Pacient se jel na Šlovičáku už potřetí
Třetí ročník závodu v offroad trialu s názvem Dobřanský Offroad Pacient se na Šlovickém
vrchu uskutečnil poslední květnovou sobotu. Byla to jedna z prvních offroadových akcí po
uvolnění opatření a všichni účastníci i diváci si ji patřičně užili.

„Byli jsme mile překvapeni, jaký byl zájem soutěžících a diváků. Soutěžilo celkem 48 posádek
v pěti kategoriích, a to pro auta do 3,5 tuny podle technických parametrů rozdělených na Extra
soft, Soft, Medium a Hard. Samostatnou kategorií byli závodníci na Buggy,“ vysvětluje pořadatel
závodu Bohumil Štván. Všichni závodníci museli projet čtyři trialové sekce s brankami a odlišnou
obtížností pro jednotlivé kategorie. A jak už to na Šlovičáku bývá, tak terén byl kamenitý, členitý
a místy bahnitý.
Do závodu se také započítával Speed trial, tedy jízda mezi brankami na čas. Na závěr se už tradičně uskutečnila divácky velmi atraktivní disciplína - Mud trial - jízda v bahnitém terénu na čas.
Pro zpestření nechyběl ani dámský trial, kam se přihlásilo šest odvážných žen.
„Potěšilo nás, že závodníky přijel pozdravit i starosta Dobřan, pan Martin Sobotka. Bez podpory města bychom takovou akci nemohli uspořádat. Díky ale patří také sponzorům akce,“ dodává
Bohumil Štván. Pokud to situace dovolí, tak se čtvrtý ročník uskuteční příští rok opět v květnu.

V současné době má náš sbor dva dorostence, kteří se připravují na vstup do zásahové jednotky SDH obce. Ondřej Kops a Filip
Umner čekají na dovršení 18 let věku a právě
absolvují takzvaný základní výcvik. V rámci
tohoto se účastní řady školení, výcviků a cvičení, a to nejen na domovské stanici. Naposledy oba hoši vyrazili do Libereckého kraje
na dokončení rescue campu, kurzu o dvou
víkendech. Ten započal prvním vzdělávacím
víkendem v září a na pokračování v podobě
druhého víkendu si museli účastníci vinou
koronavirových opatření počkat až do konce června. Během kurzu se zúčastnění blíže
seznámili s prací v jednotkách a s organizací
požární ochrany jako takové. Dále se podrobně probírala řada témat, jako předlékařská
první pomoc, vyhledávání osob v terénu či
civilní ochrana. Důraz byl vždy kladen jak na
teorii, tak zejména na praxi. Na konci celého
pobytu všichni obdrželi certifikáty o absolvování.
Závěrem patří velký dík organizátorům
této ojedinělé akce.
Filip Umner, SDH Dobřany
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Zkrácená sezóna končí
Realizační tým pro extraligu mužů:
V. Šlehofer st., D. Malý, P. Kánský a D. Kovářík
Mužský A tým dostal jako jeden z mála výjimku a mohl hrát ještě v období pandemie
soutěžní zápasy, resp. extraligu. Samotná soutěž byla zkrácena a každý tým měl možnost
odehrát zkl. část pouze jednokolově. Pro nás
to znamenalo 11 zápasů, přičemž šest duelů
jsme odehráli již na podzim. Také na nás zbyla horší varianta, když jsme hráli 5krát doma
a šestkrát venku... Jakoby někdo nahoře pořád
tahal za nitky.... Na to už jsme ale za ta léta
zvyklí.
V pěti jarních duelech jsme se lepšili každým zápasem. Poslední tři kola zvládli kluci
na výbornou a ve všech případech to bylo za
3 body. Zejména poslední derby duel v Plzni
má pro nás hodnotu, neboť v plzeňské hale
jsme zvítězili po výborném výkonu dobřanského Ondřeje Jáska v brance. Bylo tomu tak
prvně v historii klubu v extralize mužů. Ano,
v mládežnických kategoriích jsme na Košutce několikrát vyhráli, ale v té nejprestižnější
mužské soutěži je to pro nás přece jen něco
„víc“. Nehledě na to, že u „souseda“ nevyhrává
jen tak někdo, spíše tomu bývá z většiny případů naopak, i proto má naše výhra velkou
váhu. Tři vítězství v řadě s Kovem a Letohradem doma, následně ve zmíněné Plzni sice neumetly cestu do play off, nicméně nám dodaly
nový elán a chuť do další práce.
Je také třeba být realista a podívat se na to
také z druhé strany... Dobřany prioritně hrály
druhou nejvyšší soutěž, pamatuji si ji osobně
snad už od sezóny 1999/2000.
V té aktuální nejvyšší, tedy v extralize, se
měří s městy, které vystupují spíše jako výběry krajů či blízkého okolí. A to u nás i vzhledem k zmíněnému sousedovi z Plzně jde
uskutečnit hodně těžko... Těm, kdo tomuto
sportu a těmto termínům rozumí, netřeba
více vysvětlovat...
Na každý pád platí, že my zde v klubu máme
jinou koncepci a celý sportovní proces praktikujeme maličko jinak. Vychovali jsme si
spoustu svých kluků od žákovských kategorií
a s těmi chceme prioritně reprezentovat naše
malé, ale hrdé město. Navíc kádr se nám „pomaloučku“ stabilizuje, v létě možná i posílíme
(záleží, jak budou kluci pracovití...), opět tvrdě
potrénujeme a na podzim do toho vlétneme
znovu. Věříme, že už se odehraje kompletní
sezóna. Ta ale ještě neskončila hráčům V. Šlehoferovi ml., M. Malechovi, N. Kaňákovi a také
D. Braunovi. Prvně jmenovaný byl nominován
na sraz reprezentace ČR mužů do Litomyšle,
kde náš národní tým odehraje dva duely se
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Mužský A tým po výhře v Plzni
Slovenskem. Zbylí tři hráči Dobřan obléknou
dres repre ČR U21 rovněž v Litomyšli v dvojutkání proti Slovákům.
Co se týká mužů, pak chystáme opět novinku, která i tentokrát přepíše klubovou historii.
Jelikož máme dost šikovných mladíků a jejich
skok z mládeže rovnou do mužské extraligy
není jaksi ideální variantou, využijeme nejspíš nabídku hokejbalového svazu a mužský
rezervní tým, „Benfiku“, přihlásíme do 1. ligy.
Tedy do soutěže, kterou jsem již zmínil a kte-

Přípravka v Nižboru

rou z drtivé většiny hrával v klubové historii či
v minulosti náš elitní tým A.
Mládežnické kategorie na jaře spíše trénovaly, než hrály. Snažili jsme se dětem najít
soupeře a odehrát i přípravné duely, aby také
děti nezapomněly soutěžit, vyhrávat, ale i prohrávat. Je přece všeobecně známo, že prohra
vás posouvá vpřed, pokud ji tedy vezmeš za
správný konec.
Starší žáci odehráli duel na novém stadionu v Praze v Hostivaři. Domácí pražský celek

Sport / Klub českých turistů
platí za klub se širokou mládežnickou základnou. Aby také ne, když samotná pražská čtvrť
je několikrát větší než Dobřany. I tak se naši
mladší kluci srdnatě prali se soupeřem. Z výsledku 3:8 si neděláme hlavu, třeba se to časem obrátí.
Mladší žáci odjeli k přípravnému zápasu
do Blovic, kde tentokrát kralovaly Dobřany.
Ano, kluci měli radost. Jenže ani výhru 6:2
nelze přeceňovat. Děti se stále vyvíjí a nejen
výkonnostně rostou. Je třeba nadále poctivě
pracovat.
Přípravka vyrazila na turnaj do Nižboru.
Soupeři našim Šnečkům byly týmy z Kladna, Plzně a domácí tým z Berouna. Naši opět
vzdorovali ve všech duelech, ale v souboji
o 3. místo byli úspěšnější Kladeňáci. I v tomto
případě hrála roli věková a nakonec i výšková
převaha soupeřů. Výsledek pro náš klub není
stěžejní a už vůbec ne v této kategorii.
Spíše cílíme snahu k tomu, aby děti hokejbal zaujal, a to ze všech možných pohledů.
Posledním týmem, který odehrál zápasy,
byla naše již zmíněná mužská rezerva alias
„Benfika“.   Muži B doma sehráli vyrovnaný
duel s Berounem a to samé platilo i odvetě
v Berouně. Jedna porážka o gól a v Berouně
remíza s následnou prohrou po nájezdech.
Vítězství přišlo doma v zápase s hokejisty

B tým po utkání v Klatovech
Klatov, resp. s jejich juniory. Tedy v zkl. hrací
době prohra, remíza a výhra. V tomto případě
šlo o to, abychom ještě více obehráli mladé
kluky mezi chlapy. To si myslím, že se podařilo. V extraligovém A týmu mužů nastupuje pravidelně Jan Matoušek, Tomáš Duchek
a také jeho mladší bratr Aleš. Mezi muži se
rovněž prosazují Jiří Stránský, Michal Neumaier, Lukáš Hrubý a gólman Matěj Malotín.
Asi ale netřeba uvádět všechny mladé hráče,
poněvadž i mezi staršími žáky nám rostou
další talenti, kteří budou svůj potenciál nadále rozvíjet. V to pochopitelně věříme.
Za klub TJ Snack Dobřany  
Václav Šlehofer starší

Po stopách J. S. Koziny
Tentokrát jsme se vypravili na Chodsko, kde hodláme navštívit známá místa spojená s životem J. S. Koziny.

foto: František Bouček

Z dobřanského nádraží odjíždíme vlakem
směr Plzeň – Domažlice. Po příjezdu do Domažlic přecházíme na autobusové nádraží,
odkud hodláme odjet busem do obce Újezd
a dále pokračovat po vytyčené trase končící
v Trhanově. Bohužel máme smůlu, vzhledem
ke zpoždění vlaku nám autobus ujel. Po krátké
poradě se rozhodneme projít celým městem
a posléze se vydat po plánované cestě.
Cesta od nádraží, vedoucí podél hlavní silnice, nás přivádí k městské bráně, kterou vstupujeme na domažlické náměstí. Celé náměstí
je lemováno historickými domy, procházíme
podloubím, prohlížíme si výlohy obchodů
a obdivujeme krásně upravené a udržované
domy. Procházíme kolem Chodského hradu,
domažlické věže, opouštíme historickou část
města. Pokračujeme cestou vedoucí podél sídliště k domažlické nemocnici. Zde opouštíme
Domažlice a přejdeme na silnici, která nás dovede do obce Újezd.
Zde nás čeká první zastavení, a to rodný
statek J. S. Koziny. Do statku vcházíme selskou
bránou, dostaneme se do dvora, zde se nás
ujme místní průvodkyně. Po krátkém přivítání nás seznamuje s historií a životem místních
obyvatel, provede nás celým statkem. Z jejího
obsáhlého komentáře se dozvídáme mnoho
nového o životě J. S. Koziny a jeho rodiny.
Po prohlídce statku pokračujeme po trase,
kde dalším zastavením je místo zvané Hrádeček. Po značně namáhavém výstupu staneme
na místě, kde je z betonu zhotovena socha
„Chodský pes“, opodál se nachází budova
„Chodská chalupa“. Odtud je krásný pohled do

údolí a na okolní kopce. Po prohlídce scházíme cestou vedoucí do Trhanova. Součástí této
cesty je n. st. Letecké stopy 2. světové války.
Na přilehlých tabulích se dozvídáme o těchto
událostech více. Po zdolání táhlého sestupu
nás cesta přivádí do Trhanova. Cestou k zámku míjíme několik informačních tabulí, kde
se dočteme o historii zámku, jeho majitelích,
místním panství a o slavné historii, chodské
rebelii a bojích za uznání privilegií osvobozujících chodský lid od roboty.
Vzhledem k délce pochodu a značnému
vedru jsme dost unaveni. Proto přivítáme
možnost odpočinku a občerstvení v místním
hostinci. Po dobrém obědě odjíždíme busem
do Domažlic a dále vlakem do Dobřan.
Závěrem: Je dobře se seznámit s ne vždy
lehkým životem našich předků a uvědomit si,
že je nutné za dobrou věc a spokojený život
někdy i bojovat a přinášet oběti.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

KČT – odbor Dobřany
ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem Dobřany
pořádá

XXXIX. ročník turistického pochodu

Dobřanská 50
18. 9. 2021

pěší turistika / cykloturistika / psí stopou

www.dobrany.cz

|

25

Klub českých turistů

Turisté vás zvou
ČERVENEC
pá 2. července
ŠŤÁHLAVY – ZÁMEK KOZEL
– ST. PLZENEC
Odjedeme vlakem z Dobřan v
7:18 do Plzně a dále v 8:08/8:27 do Šťáhlav.
Půjdeme po TZ přes Kozel do St. Plzence. Zpět
vlakem v 13:14 nebo 13:32 do Plzně, do Dobřan v 14:20 nebo 14:40. Délka trasy 10 km.
Ved. J. Nový.

út 6. července
ÚTERSKÝ POTOK OD PRAMENE
AŽ PO MĚSTEČKO ÚTERÝ
Z Dobřan odjedeme vlakem v 7:18 do Plzně.
Odtud z term. HN v 8:05. Jdeme z Bezvěrova
k rybníku Blažejský – NS Sv. Blažeje – NS Davidova – Studánky – Kaple – Úterý. Zpět busem
z Úterý v 12:08 nebo 13:13 do Plzně a dále do
Dobřan. Délka trasy 13 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 9. července
BABYLON – DOMAŽLICE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:21 do Plzně /6:38/, dále vlakem v 7:11 do Domažlic /7:59/. Odtud busem v 8:15 na Babylon
/8:30/. Půjdeme po červené a zelené TZ do
Domažlic. Zpět vlakem do Plzně v 14:01 nebo
14:35. Do Dobřan přes Klatovy v 14:28 nebo
15:30. Délka trasy 10 km. Ved. J. Nový

út 13. července
PO STOPÁCH JOSEFA LADY – ONDŘEJOV
HVĚZDÁRNA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:05, z Plzně HN
v 6:22 do Prahy /7:51/. Odtud odjezd v 8:01
do Senohrab. Trasa: památník Josefa Lady –
Hrusice – Na Šmejkalce – Ondřejov pila – Ondřejov hvězdárna – Lensedly – Hrušov – Senohraby. Zpět vlakem v 14:08, z Prahy v 15:13
a dále do Dobřan, zde v 16:54. Délka trasy
12 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 16. července
STOD – CHOTĚŠOV – DOBŘANY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně
/7:38/ a dále v 8:20 do Stoda /8:49/. Půjdeme po TZ kolem řeky do Chotěšova - 5,5 km.
Po občerstvení půjdeme do Dobřan - 7 km,
popř. busem z Chotěšova v 12:46 nebo 14:42
do Dobřan. Délka trasy 5,5 km nebo 12,5 km.
Ved. J. Nový.
út 20. července
KAPUCÍNSKÉ SKÁLY – ROZHLEDNA
VOCHLICE
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5:21 do Plzně,
dále v 6:04 do Blatna, odtud odjezd v 7:21 do
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st. Ležky. Dále jdeme: Ležky -   Skály - Lubenec – Libyně – rozhledna Vochlice – Lubenec.
Odtud zpět v 13:21, z Blatna v 14:45, z Plzně
v 16:20. Délka trasy 13 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 23. července
PLASY – LOMANY – DOL. BĚLÁ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:21 do Plzně
/6:38/. Odtud vlakem v 6:55 do Plas /7:32/.
Půjdeme po TZ z Plas přes Lomany do Dol.   
Bělé. Zpět busem v 13:50 do Plzně /14:32/.
Z Bor do Dobřan busem v 15:15. Délka trasy
11 km. Ved. J. Nový.
út 27. července
Z KACEŘOVA DO LIBLÍNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6:05, busem ze
stanice stav. stroje v 6:23 do Kaceřova, zde
v 7:10. Jdeme: Kaceřov – NS kaňonem Horní
Berounky – Čivice – Řebčice – Břízko – mlýn –
Liblín. Zpět busem v 14:40, v Plzni stav. stroje
v 15:40. Do Dobřan v 16:20 nebo v 16:40 vlakem. Délka trasy 10 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 30. července
KOŠUTKA – KOLOMAZNÁ PEC 2 – TŘEMOŠNÁ
Odjedeme busem z Dobřan čerp. st. v 7:20
na Bory. Dále MHD na konečnou tramvaje č.
4. Půjdeme po TZ ranč Šídlovák, Kolomazná                             
pec, Pod Krkavcem a Záluží do Třemošné.
Zpět vlakem v 12:31 nebo 13:24. Délka trasy
10 km. Ved. J. Nový.

SRPEN

út 3. srpna
Z CHUDENIC DO KOLOVČE
Z Dobřan odjedeme v 6:55 do Švihova, (z Plzně HN v 6:38) a dále busem v 7:49. Chudenice - Bolfánek – osada      Kaničky – Koloveč.
Zpět busem z Kolovče v 14:12 do Klatov
a dále v 15:30 vlakem. Délka trasy 14 km. Ved.
J. Šmatlák.

pá 6. srpna
KLADRUBY NS – PROHLÍDKA KLÁŠTERA
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:21 do Plzně
/6:38/ a odtud v 7:07 do Stříbra /7:36/, dále
busem v 7:45 do Kladrub /7:52/. Projdeme
NS v délce 6 km a půjdeme na komentovanou
prohlídku kláštera v délce 45 min. Vstupné
je hrazeno z odboru KČT. Po obědě zpět busem v 14:33 do Stříbra /14:44/ a dále vlakem
v 15:27 do Plzně /15:52/. Do Dobřan v 16:20.
PS: Prohlídka 11:00 - 11:45 hod. Ved. J. Nový.
út 10. srpna
PO STOPÁCH HUDEBNÍHO SKLADATELE
A. DVOŘÁKA

Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:05 do Plzně,
dále busem term. HN v 7:53 do Rožmitálu,
zde v 9:04 a v 9:10 do Vranova busem. Jdeme:
Strýčkovy - zámek Vysoká -  Bohutín Vysoká
pec, odtud do Příbrami busem v 13:55. Dále
vlakem v 15:00 nebo v 16:00. Délka trasy
11 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 13. srpna
BUKOVEC – DOLAN. MOST – CHRÁST
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 do Plzně
/7:38/. Potom MHD (zastávka U Prazdroje v 7:48, 8:13) do Bukovce. Půjdeme výše
uvedenou trasou do Chrástu. Zpět vlakem
v 12:33, 14:23 do Plzně 12:55,14:55. Z Plzně
do Dobřan v 15:20. Délka trasy 11 km. Ved.
J. Nový.
út 17. srpna
Z RAKOVNÍKA DO KRUŠOVIC
Z Dobřan odjedeme vlakem v 6:05, z Plzně HN
v 6:22 do Berouna. Dále v 7:57 do Rakovníka.
Jdeme: rozcestí Balšanská – Merklovo pramen
– Krušovice. Zpět z Krušovic busem v 14:32
do Rakovníka. Odtud vlakem v 15:02, z Berouna v 16:54. Délka trasy 13 km. Ved. J. Šmatlák.

pá 20. srpna
EJPOVICE – STARÝ PLZENEC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:18 /Doudlevce 7:33, Plzeň hl. n. 7:41/ do Ejpovic /7:50/.
Půjdeme po žluté TZ do St. Plzence. Zpět vlakem v 13:36 do Plzně /13:47/, do Dobřan
v 14:20. Délka trasy 10 km. Ved. J. Nový.

út 24. srpna   
Z TACHOVA DO LESNÉ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:05 do Plzně.
Odtud busem term. HN odjezd v 6:42, v Tachově v 8:50. Jdeme: Tachov – Studánka – Pastvina – Lesná. Z Lesné busem v 14:35 do Tachova, dále v 15:10 do Plzně busem. Vlakem
do Dobřan v 17:40. Délka trasy 10 km. Ved.
J. Šmatlák.

pá 27. srpna
DOBŘANY – MAR. STĚNA – DOBŘANY
Sejdeme se u kruháku v 8:30. Projdeme výše
uvedenou trasu. Délka vycházky 7 km. Ved.
J. Nový.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme za každého počasí.

Případné změny najdete ve vývěsní skříňce
u Komerční banky.

Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 5. 6. 2021 tomu bylo 20 let,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek, tchán, dědeček,

Dne 14. 7. 2021 tomu bude 20 let,
co nás navždy opustil
milovaný a pracovitý manžel, otec,
dědeček a strýc,

Dne 5. 8. uplyne 15 let od chvíle,
co nás navždy opustil
milující manžel, otec a kamarád,

pan Jaroslav Skála.

pan Adolf Kraus.

pan Rudolf Kasl.

S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

S láskou vzpomíná rodina Kaslova
a rodina Terelmešova.

S láskou vzpomínají manželka s dcerami,
vnouček Honzík a ostatní příbuzní
a kamarádi, co ho měli rádi.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 14. 7. 2021 to bude 1 rok,
co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček,

Dne 9. 7. 2021 uplyne 10 smutných let,
co nás navždy opustila naše drahá
maminka, babička, sestra, teta a tchýně,

Dne 1. července uplynulo 10 smutných let,
co nás navždy opustila

paní Jiřina Drechslerová,
roz. Benediktová.

paní Anna Kvíčalová,
roz. Benediktová.

pan Antonín Jonák.

Za tichou vzpomínku děkují manželka,
dcery s rodinami a vnoučata s rodinami.

S láskou vzpomínají děti, vnoučata
a sestry s rodinami.

Vzpomínka
Dne 28. 8. uplyne 6. rok,
co nás navždy opustil
manžel, tatínek, dědeček, bratr, strýc
a kamarád,

pan Eduard Martínek.

Vzpomeňte s námi. Rodina

S láskou vzpomínají děti, vnoučata
a sestry s rodinami.

Vzpomínka
Dne  16. 7. 2021 uplyne
25 let, co nás navždy
opustil

Dne 7. 9. 2021 uplyne
20 let, co nás navždy
opustila

Dne 26. 10. 2021  uplyne
6 let, co nás navždy
opustil

pan Eugen Házi.

paní Marie Háziová.

pan Karel Házi.

Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami a ostatní příbuzní.

www.dobrany.cz
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Inzerce

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45

Měsíčník pro Dobřany, Šlovice, Vodní Újezd a okolí

Inzerce
v Dobřanských listech
e-mail: listy@dobrany.cz

Velikost inzerátu
1 strana (186 x 263 mm)
1/2 strany (186 x 128,5 mm)
1/4 strany (91 x 128,5 mm)
1/8 strany (91 x 63 mm)

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech je financováno městem Dobřany.

Dobřany

Řádková nekomerční inzerce max. 92 znaků

5 400 Kč
2 700 Kč
1 350 Kč
675 Kč
zdarma

vyměním, daruji, hledá se, koupím...

Řádková komerční inzerce max. 92 znaků

50 Kč

prodej, služby...

Společenská rubrika

zdarma

Slevy
 opakovaná plošná inzerce
2 výtisky
3 a více výtisků
11 výtisků (roční)

15 % z celkové ceny
25 % z celkové ceny
30 % z celkové ceny

 nabídka pracovních míst

25 % z ceny inzerce

 souběžná inzerce ve vývěskách MKS

5 % z ceny inzerce

Podklady pro inzerci
INDD, AI, EPS, PDF - písma musí být převedená na křivky
Obrázky: TIFF, JPG, BMP - rozlišení 300 dpi (obrázky musí být dodány zvlášť - nevložené do textu)
Texty: DOC, DOCX, ODT, TXT

Dobřanské listy vychází v nákladu 2 960 ks a jsou distribuovány zdarma do každé domácnosti v Dobřanech, Šlovicích a Vodním Újezdu.

HLEDÁ ŘIDIČE
Nutností řidičský průkaz skupiny C + profes. + kartu řidiče
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: +420 606 726 842

Řádková inzerce
 
ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online
(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

 
Přenechám hrob na hřbitově v Dobřanech (paní Tomanová).
K dispozici od srpna 2021. Více informací v infocentru
v Dobřanech, tel. 377 972 725.

 
Daruji 2 funkční LCD televizory, úhlopříčky 130 a 122 cm,
je nutné dokoupit si set top box. Tel. 737 335 560.

HLEDÁ ZÁVOZNÍKA
NA POPELÁŘSKÉ VOZIDLO

Ranní směny
Parkování vozidel: skládka Vysoká u Dobřan
Nástup možný ihned
Kontakt: + 420 606 726 842
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Pronajmu garáž v Dobřanech v Plzeňské ul., tel. 606 077 306.

 
Daruji 3 krásné malé králíčky, tel. 607 325 112.

Příspěvky do DL musí být zasílány elektronicky na e-mail
listy@dobrany.cz do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány
v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků (vč. mezer),
nerozhodne-li redakce v individuálních případech jinak. Plné
znění Zásad pro vydávání zpravodaje, ceník inzerce a návod na
kontrolu publikovaných textů najdete na
www.dobrany.cz/kultura-vzdelani-sport/dobranske-listy/

Popis pracovní činnosti:







Elektromontér

Servis a opravy elektrického a strojního zařízení
Údržba trafostanic VN/NN
Elektromontážní práce na distribučních vedeních NN a VN
Montáž a kompletace elektrorozvodných skříní a kabelových svazků dle
technické dokumentace pro nové stroje a zařízení

Montáž a kompletace trafostanic a technologií VN/NN
Požadujeme:







SOU/SŠ elektro







5 týdnů dovolené

Odborná způsobilost dle 50/1978 Sb.
ŘP sk. B
Znalost čtení výkresové dokumentace a schémat zapojení

Praxe v elektromontážních činnostech výhodou
Nabízíme:
Po zaškolení kariérový postup
Kompenzace nákladů na dojíždění
Rozšíření odborné kvalifikace formou školení
Možnost závodního stravování
V případě zájmu využijte, prosím, níže uvedených kontaktů:

Renata Steinerová

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
Plzeňská 565, 332 09 Štěnovice
Tel: 377 150 109, 602 475 972
steinerova@streicher.cz

www.dobrany.cz
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Chcete využít příležitosti být u startu nového
projektu?
Pro logistické centrum v Dobřanech hledáme
kolegy a kolegyně na pozici skladník/skladnice

Co Vám nabízíme?
– stálou práci ve dvousměnném provozu
na hlavní pracovní poměr
– příjemné a bezpečné pracovní prostředí
v nových prostorách
– možnost získat/obnovit si průkaz VZV
– 5 týdnů dovolené
– čtvrtletní/roční prémie
– příspěvek na stravování 75 Kč za den
– příspěvek na penzijní nebo životní připojištění
– příspěvek na očistu oděvů 1 050 Kč
– nástup možný ihned nebo dle domluvy

Čeká vás práce s moderní technikou, pickování, balení zboží,
spolupráce při nakládce či vykládce a kontrola zboží. Pokud máte
praxi v oboru, uvítáme vaše zkušenosti. Pokud jste v logistice
nováčkem, rádi vás zaučíme. Stačí, že máte chuť u nás pracovat, jste
spolehlivý, bezúhonný a umíte s kolegy táhnout za jeden provaz.
Odpovězte na inzerát https://schenker.jobs.cz,
případně kontaktujte
jana.zizkova@dbschenker.com, 735 793 064.
Těšíme se na vaši odezvu!

Firma Hrubý autodoprava s.r.o. přijme
since 1883

ŘIDIČE SKUPINY
C+E

Hledáme
Operátory
výroby

do Chlumčan

33.000

pro rozvoz zboží obchodního řetězce Penny Market
Mzda: 40.000 – 50.000 Kč
Náborový příspěvek: 60.000 Kč
Informace: tel. 733 145 331
e-mail: r.benesova @hruby-autodoprava.cz

Kč

olené
5 týdnů dov
13. plat
týdně
37,5 hodin / 900 / rok
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ORNICE
ZA ODVOZ
Smluvně přenechám v roce 2021 dle podmínek
ZPF ornici z Dobřan v objemu ca. 300 m3.
Bližší informace na tel. č. 603 239 953 nebo
ornice@obalar.cz

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
DIVOKÝ SPIRIT
8. 7. v 17:00

CHYBY
15. 7. ve 20:00

ČAS
23. 7. ve 20:00

USA / animovaný / 89 min / přístupný / dabing
režie: E. Bogan, E. Torresan
Když byla Lucky Prescottová malá, její mamince, neohrožené krasojezdkyni, se stala nehoda. Holčička se
proto z rodného Miradera odstěhovala do civilizace
k tetě Coře. Po sérii nešťastných příhod se Lucky
vrací do Miradera, kde potká mustanga Spirita, tvora
stejně divokého a nespoutaného, jako je ona sama.
Vstupné: 120 Kč

ČR, SR / romance / 99 min, 15+,
režie: Jan Prušinovský
Ema je energická pětadvacetiletá prodavačka v supermarketu. Tomáš je třicetiletý pokrývač. Jedna
noc, od které ani jeden z nich nic zásadního nečekal,
rychle přeroste ve vztah, lásku a společné bydlení.
Náhodné setkání s minulostí ovšem nečekaně odstartuje sérii událostí, která obrátí jejich životy naruby.
Vstupné: 130 Kč

USA / horor / 15+ / titulky
režie: M. Night Shyamalan
Většina z nás se bojí stárnutí. Představa, že bychom
se ocitli na místě, kde čas běží mnohem rychleji, než
je obvyklé, by proto asi každého vyděsila k smrti.
Vítejte v noční můře servírované hororovým mágem
M. Night Shyamalanem (Šestý smysl).
Vstupné: 120 Kč

BOŽE, TY SEŠ HAJZL
16. 7. ve 20:00

ČR / rodinný, dobrodružný / 90 min / přístupný
režie: F. A. Brabec
Rodinný film o světě viděném očima toulavého psa
Gumpa.
Vstupné: 140 Kč

UBAL A ZMIZ
8. 7. ve 20:00
ČR / komedie, krimi / 99 min / 12+ /
režie: Adam Hobzik
Tři kamarádi, Mireček, Vilém a Dužan, si přivydělávají pěstováním a prodejem kvalitní trávy. A dostanou
nabídku, která se neodmítá: prodat kompletní úrodu
za jednu noc. Jenže když uzavřou obchod s nebezpečným Bulharem a jeho pravou rukou, zjistí, že jim
někdo vykradl pěstírnu.
Vstupné: 130 Kč

LUCA
9. 7. v 17:00
USA / animovaný / 100 min / přístupný / dabing
režie: Enrico Casarosa
Luca zažívá v malebném městečku italské riviéry
nezapomenutelné letní prázdniny. Prosluněná dobrodružství prožívá se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené
tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa.
Vstupné: 120 Kč

BLACK WIDOW
9. 7. ve 20:00 (dabing)
13. 7. ve 20:00 (titulky)
USA / akční, dobrodružný / 134 min / 12+ /
režie: Cate Shortland
Black Widow se konečně dočkala svého prvního sólového dobrodružství, které však bude úplně jiné, než
jaké doposud poznala. Skupina velmi nebezpečných
lidí odhalila její téměř zapomenutou minulost, a proto
se musí vydat na cestu napříč světem, zatímco je pronásledována neúprosným zabijákem Taskmasterem.
Vstupné: 130 Kč

Německo, Belgie / komedie, drama / 98 min / 12+ /
dabing / režie: André Erkau
Co dělat, když zjistíte, že už vám v životě nezbývá tolik času? Budete jako chudinka brečet v koutě a čekat
na zázrak, anebo to nejlepší z vašeho plánovaného
života vměstnáte do těch posledních dní? Šestnáctiletá Steffi má jasno. Navzdory vyděšeným rodičům
a tlaku okolí udělá něco naprosto impulzivního.
Vstupné: 120 Kč

POD HVĚZDAMI PAŘÍŽE
20. 7. ve 20:00
Francie / drama / 86 min / přístupný / titulky
režie: Claus Drexel
Život Catherine není poslední dobou jednoduchý, její
samotářský život se skládá ze shánění jídla a toulání
se po zmrzlých pařížských ulicích. Když se jednoho
zimního večera vrátí do svého úkrytu, najde tam plačícího chlapce, který neumí ani slovo francouzsky.
Vstupné: 120 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
22. 7. v 17:00
USA / animovaný / 95 min / přístupný / dabing
režie: Joel Crawford
Nejslavnější pravěká rodina se vrací! V pokračování
úspěšné animované komedie Croodsovi zjistí, že
hrdinové doby kamenné to fakt nemají jednoduché.
Nestačí, že jim na každém kroku hrozí sežrání od hladových potvor. Oni navíc museli potkat rodinu, která
je lepší než ta jejich. Tedy aspoň to tak vypadá.
Vstupné: 120 Kč

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
27. 7. v 19:00

EXPEDICE DŽUNGLE
29. 7. v 16:00
USA / dobrodružný, rodinný / přístupný / dabing
režie: Jaume Collet-Serra
V hlavní roli dobrodružné výpravy do amazonské
džungle se představí Dwayne Johnson jako charismatický kapitán lodi a Emily Blunt jako odvážná
průzkumnice na své misi.
Vstupné: 130 Kč

PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
29. 7. v 19:00
30. 7. v 19:00
ČR / komedie / 100 min / přístupný / režie: Patrik Hartl
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí
tak, jak si představovali. Rozhodnou se vyřešit svou
krizi provokativní hrou s téměř nesplnitelnými úkoly.
Pokusí najít v sobě odvahu udělat pořádnou kravinu
jako zamlada. Nebo aspoň odvahu za všech okolností
říkat to, co si opravdu myslí.
Vstupné: 140 Kč

CROODSOVI: NOVÝ VĚK
30. 7. v 16:00
USA / animovaný / 95 min / přístupný / dabing
režie: Joel Crawford
Nejslavnější pravěká rodina se vrací!
Vstupné: 120 Kč

RAYA A DRAK
15. 7. v 17:00

GUMP – PES, KTERÝ NAUČIL LIDI ŽÍT
22. 7. ve 20:00
23. 7. v 17:00

LETNÍ KINO NA DOBŘANSKÉM NÁMĚSTÍ
27.–31. 7. / 3.–7. 8. ve 21:30

USA / animovaný / 150 min / přístupný / dabing
režie: P. Briggs, D. Wellins
Kdysi dávno ve světě Kumandry žili lidé a draci
v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry Druuni
ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu lidí obětovali.
Nyní, o 500 let později, jsou Druuni zpět a válečnice
Raya, se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu,
aby našla posledního draka a Druuny zastavila.
Vstupné: 120 Kč

ČR / rodinný, dobrodružný / 90 min / přístupný
režie: F. A. Brabec
Rodinný film o světě viděném očima toulavého psa
Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví.
O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro
ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných
psích hrdinů a lidí kolem nich.
Vstupné: 140 Kč

NA SRPEN PŘIPRAVUJEME:
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA
ZÁTOPEK
SHOKY & MORTHY: POSLEDNÍ VELKÁ AKCE
KRÁLÍČEK PETR BERE DO ZAJEČÍCH
AINBO: HRDINKA PRALESA
TLAPKOVÁ PATROLA VE FILMU
Sledujte www.kacko.cz a FB 3D kino Káčko

www.dobrany.cz
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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
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
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro dospělé,
poradna pro sportovce
MUDr. Radana Salvétová

tel.: 606 370 308, 374 449 944
www.salvetgroup.estranky.cz
pondělí
7:30–11:00
11:15–12:30 pro podniky a objednané
15:00–18:00 pouze po tel. domluvě
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
Pokud má pacient zvýšenou teplotu nebo příznaky
onemocnění dýchacích cest, je návštěva ordinace
možná pouze po předchozí telefonické konzultaci.

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

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

Praktický zubní lékař

pro nemocné
13:30–15:00
15:00–17:00
11:00–14:30
10:00–12:00
10:00–13:00

MUDr. Lada Cvachovcová

středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

tel.: 775 057 007, www.kozni-brodska.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová | MUDr. Martin Straka
tel.: 775 002 155
úterý
7:30–14:30
14:30–16:30
pátek
7:30–14:30

Kardiologická ordinace
MUDr. Tomáš Kolouch
tel.: 730 778 658
pondělí
úterý
středa, čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:00–15:00
8:00–18:00
8:00–15:00
7:00–11:00

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
úterý (sudé)
7:00–13:00
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
pondělí
8:00–15:00
úterý
6:30–17:00
středa
6:30–14:00
čtvrtek
8:00–13:00

Odběry krve

Oční optika

Dagmar Strejcová

MUDr. Hrbáčková

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

tel.: 720 061 001
pondělí–pátek 6:00–12:00

MUDr. Petr Bureš

7:30–14:30
9:00–17:30
7:00–13:00
7:00–12:00
6:30–12:00

Kožní ordinace

EUC Laboratoře s.r.o., ODBĚRY KRVE

tel.: 604 129 239
pondělí, čtvrtek 7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
pátek
7:30–13:00
tel.: 724 516 852
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

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
11:30–13:00 po objednání
Vyšetření pouze po telefonické domluvě.

náběry
ordinace

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
volně pro objednané
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30
středa
13:00–14:00 14:00–17:30

tel.: 727 900 748
e-mail: optikastrejcova@seznam.cz
pondělí
9:00–15:00
středa
9:00–17:00
pátek
7:30–15:00

Lékárna Devětsil

Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek 8:00–12:30 13:00–17:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00–15:00
úterý, čtvrtek
8:00–18:00 na objednání
středa
8:00–11:00 na objednání
pátek
7:30–11:30 na objednání

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33, Dobřany, tel.: 377 972 754, 732 114 040
úterý
8:00–11:00
čtvrtek
8:00–11:00
pátek
8:00–11:00
Chlumčany, tel.: tel.: 377 973 124
pondělí, středa 8:00–11:00
Nouzový provoz ordinace, upřednostňujeme
telefonické konzultace.

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

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

Sběrný dvůr

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

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
vstup vchodem od pošty
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

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
Provozní doba:                 
pondělí–pátek
8:30–12:15 13:00–17:00
sobota, neděle
13:00–17:00

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239 Voda – poruchy: 800 120 112
El. proud – poruchy: 800 850 860
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
Dobřany V OBRAZE – mobilní aplikace
Odchyt psů – 724 004 389

Dobřanské listy 7–8/2021. Periodický tisk územního samosprávného celku. Pro město Dobřany vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336,
náměstí T. G. M. 5, Dobřany. Vychází: 11x ročně. Náklad: 2 960 ks. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany,
telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka: vždy do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány v maximálním
rozsahu cca 2 500 znaků (vč. mezer). Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů. Tisk: Kalous & Skřivan. Registrace: MK ČR E12353.

ZÁVOD SVĚTOVÉ SÉRIE

VE FOURCROSSU HORSKÝCH KOL
9.7. KVALIFIKACE

10.7. START ZÁVODU

14:00
15:00
17:00
18:00
20:00

15:00
17:30
18:00
20:00

REGISTRACE
TRÉNINK
DĚTSKÝ ZÁVOD
KVALIFIKACE
WARM UP

TRÉNINK
OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
HLAVNÍ ZÁVOD
VYHLÁŠENÍ
AFTERPARTY

DIFFERENT COMMUNITY
DJ FISHBEAN | DJ NIXON | DJ HELLY

10.7. DOBŘANY
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BIKEPARK DOBRANY

BOWLING
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