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Začátek sekáčů v Dobřanech

Jedenáct účastníků workshopu kosení kosou se sešlo v jednacím sále MKS, aby se přiučilo
správným technikám ručního kosení kosou a její správné údržby.
Lektoři František Baloun a František Šmolík nás během pátečního odpoledne provedli veškerými technikami údržby kosy, které musí znát každý dobrý sekáč. Velká pozornost byla věnována
správnému naklepání, a to hned několika způsoby. Všichni účastníci si tedy mohli vyzkoušet například klepání na rakouský způsob, které se od toho tradičního liší babkou i úchopem samotné
kosy. Chopit se kladiva neváhal nikdo z účastníků, a proto se klepání ostří rozléhalo po náměstí
až do osmé hodiny večerní.
Sobotní louka pod přírodním koupacím biotopem Kotynka se stala cvičištěm začínajících i pokročilejších sekáčů. Sraz byl brzy ráno ještě za rosy, která zajistila, aby byla tráva zkřehlá a šla
dobře kosit. Každý, kdo měl chuť a volné ruce, dostal nástroj a mohl se do toho pustit. Výhodou
byla možnost vyzkoušet si širokou škálu kos s různě nastavenými kosišti. Františkové, kteří mají
v oboru letitou praxi, dokázali naučit základům i naprosté začátečníky. Před obědem tak všichni
odcházeli domů příjemně unaveni a s dobrým pocitem na duši.
Lenka Tomanová, místostarostka
Milena Vladyková, zahradnice
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ŘÍJEN
 do 9. 10. | MěK Dobřany
Burza knih
 do 16. 10. | Dobřanská galerie
Rudolf Vozár & Michael Impellizzeri
 2. 10. | park pod nádražím
Výstava na stromech – zahajovací piknik
 3. 10. | 8:00 | náměstí T.G.M.
Sousedský bleší trh
 4. 10. | start u pergoly: 11:00 (děti 10:20)
Běh Martinskou stěnou
 4. 10. | 14:00 | prostory MC Budulínek
Netradiční draci – modelářský workshop
 5.–9. 10.
Týden knihoven

10. 10. | 9:00–11:00 | školní jídelna
Burza dětského oblečení, hraček
a potřeb pro děti

10. 10. | 13:30–16:00 | na ostrově pod
1. st. ZŠ
Skautské hry

12. 10. | 19:00 | kostel sv. Mikuláše
P.U.D.U. a Alikvotní sbor Spektrum

17. 10. |
Dobřanské posvícení a Havelské
řemeslné trhy

17. 10. | 14:00 | louka u starého mostu
Drakiáda

18. 10. | 10:00–13:00 | školní jídelna
Budulínkovo strašidelné dýňobraní
 21. 10. – 20. 11. | Dobřanská galerie
Truhlaření v dobách našich pradědečků

24. 10.
Den turistických a informačních center

28. 10. | 18:00 | parkoviště u nádraží ČD
Průvod se světýlky

29. 10. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
Klub cestovatelů: Skotsko – Shetlandy

LISTOPAD

6.–12. 11. | Dobřany
MFF Juniorfest

7. 11.
O štít města Dobřany (SDH Dobřany)

12. 11. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
Klub cestovatelů: Japonsko

26. 11. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
Klub cestovatelů: Nepál – Himálaj

29. 11.
Mikulášský jarmark a rozsvícení
stromečku
Výhled je průběžně doplňován. Podněty na
kultura@dobrany.cz.

Vzhledem k aktuální epidemické situaci doporučujeme ověření konání akce v kulturním kalendáři na www.dobrany.cz, u pořadatelů nebo na tel. č. 377 972 725.
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Jak jsme na tom s epidemií?
Stát se 23. 9. 2020 natolik vzchopil, že obce mají od tohoto data jednou týdně přehledná, jasná
a aktuální data o počtu nakažených na svém území. U nás jde cca o  0,5 % lidí, kteří se touto nemocí nakazili, počet nových případů v posledních dnech před uvedeným datem klesal a je naděje
na zklidnění. Pro lidi, kteří jsou v izolaci
a nemají jinou bezpečnou možnost zajistit
Město Dobřany provozuje horké linky
si dovoz potravin a léků, jsme obnovili krizovou linku, která byla v provozu v době
platnosti nouzového stavu. Město tak
dává lidem jistotu, že nezůstanou o hladu a v jiné nouzi. Zároveň si ale budeme
telefonní číslo
hlídat, aby služba nebyla zneužívána. Kapacity a množství ochranných prostředků
Objednávky rozvozu nákupů a léků pro
občany z Dobřan, Šlovic a Vodního
vystačí pro opravdu potřebné, ale nesmí se
Újezdu, kteří jsou v izolaci z důvodu
jimi plýtvat na někoho, kdo nouzí netrpí.
pozitivního testu na Covid.
Telefonní číslo na přiloženém plakátku.
Objednávky jsou přijímány v pracovní
Jako představitel státní správy cítím podny v čase 8:00 - 13:00 hodin. Služba je
poskytována max. 2x týdně na jednu
vinnost vás vybídnout k dodržování praviadresu. Rozvoz probíhá následující
del, jakkoliv je jako občan považuji za často
pracovní den.
velmi zmatená a špatně obhájená. Úplně
za sebe vám přeji především, abyste se
telefonní číslo
nenechali uštvat, otrávit, zastrašit a našli
v sobě ty naše skvělé národní vlastnosti,
Informační linka města Dobřany.
které nám vždy pomohly dostat se ze šlaV provozu PO - PÁ v čase 8:00 - 17:00.
mastyky. Bude-li každý z nás z křemene,
bude celý národ stát pevně jako kus skály,
tak nějak to pravil Jan Neruda. Měl pravdu,
ačkoliv použil slovo kvádr, pod kterým si dnes vybavíme spíše geometrický útvar. A nenechte si
prosím vzít smysl pro srandu!
P. S. Vyjadřuji upřímné poděkování a obdiv organizátorům všech akcí, kteří našli na sklonku
léta odvahu a energii částečně srovnat deficit kulturních a společenských akcí daný právě epidemií. Vrcholem byl víkend, kdy se konal Lívancový běh, Radbuzafest, Timbersport a Zuškobraní.
Zejména poslední akce byla naprosto velkolepou manifestací těch nejlepších tvůrčích pramenů
našeho města, smekám, něco tak houževnatě bojujícího s nepřízní a přitom prakticky ve všech
směrech profesionálního jsme ještě v Dobřanech nezažili.
Martin Sobotka, starosta

i
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Extenzivní sad

Krátce

Tradiční sad je krásným příkladem lidské činnosti v krajině. Ovocné stromy do naší české
kotliny prostě patří a mají tradici i u nás na Dobřansku. Myšlenka extenzivního sadu se
v našich hlavách zrodila již dávno, ale až nyní, díky spolupráci města s místními podnikateli, jsme o velký kus blíž. V září jsme fyzicky zahájili přípravné práce nutné k zajištění
maximální ujímavosti vysazovaných sazenic.

(tom) V rámci podpory třídění odpadu
a ukázky jeho využití dodala firma EKO-KOM,
a. s., do Vodního Újezdu sestavu oplocení pro
kontejnerové stání těchto nádob. Je to jedno
ze vzorových stanovišť umístěných v Plzeňském kraji, na kterém je oplocení vyrobeno
z recyklovaných plastových surovin. Instalaci
provedly Technické služby města Dobřany.

Na samotném začátku spolupráce byla dohoda se zemědělci. Společnost Trigo dlouhé
roky hospodařila nad Dobřánkami na základě
uzavřených pachtovních smluv s vlastníkem
pozemku, tedy s městem. Konstruktivní jednání mezi smluvními stranami přineslo rychlou výpověď pachtu a předání 1,3 ha půdy do
obhospodařování městu. Trigo sponzorsky
pole zoralo, uvláčelo a vyselo městem zakoupenou travobylinnou směs pro suchá stanoviště.
Při orbě došlo k vyorání velkého množství
kamene z podloží, které bylo potřeba pro
kvalitní růst a údržbu květnaté louky z pole
odstranit. Společnost Loma Systems nabídla
ke sběru volné pracovní síly. Její zaměstnanci
se totiž aktivně zapojují do akcí pořádaných
městem. Kvůli odstávce elektrické energie na
firmě se během jednoho čtvrtečního dopoled-

ne podařilo 63 „lomákům“ vysbírat cca 8 tun
kamene. Ruce k dílu přidali i zástupci vedení
města a pracovníci technických služeb. Svoji techniku včetně obsluhy zapůjčil i místní
farmář Josef Jánský. Kamení svážené pomocí
traktorů s valníky bylo převezeno a složeno
na okraj pozemku sadu, kde je volně k dispozici každému, komu přijde vhod.
Samotného sázení ovocných stromů, které
jsou náhradními výsadbami, se dočkáme nejdříve na podzim roku 2021. Na půdě musí vyrůst zapojený travní drn, který pomůže mladým stromkům zajistit příznivější stanovištní
podmínky.
Lokalita byla záměrně zvolena tak, aby zeleň pomohla zadržet dešťové vody, které velice znepříjemňují život lidem z Dobřánek.
Lenka Tomanová, místostarostka,
Milena Vladyková, zahradnice

(tom) Boj s autovraky se zdá být nekonečný.
Pokud ho vlastník sám neodstraní, předá jej
město provozovateli zařízení k odstraňování
vraků, ovšem na náklady vlastníka. Pokud víte
o nějakém odstaveném vozidle (autovraku či
vozidle s „propadlou technickou“), neváhejte
kontaktovat městský úřad, tel.: 377 195 831.
Stačí též poslat fotografii, ze které je patrné,
kde se automobil nachází, na adresu epepa@
dobrany.cz. Je zbytečné, aby zabíralo parkovací stání pro řádně provozovaná vozidla.

Ještě ke smlouvám na zemmel
Na facebookovém profilu OMD se objevil článek
Josefa Weinreba, kterým
reagoval na můj text v DL
o smlouvách na zemmel.
Jako představitel opozice
má právo vyjádřit rozčarování z naší radosti z dobrých výsledků tvrdé práce při vyjednáváních. Nikdo mu nemůže upřít úvahu o tom, zda by neměl
žalovat do Dánska na české manažery mrtvému člověku. Důležité je jeho přiznání, že ve smlouvách nenašel to, co tam evidentně je (viz úryvek na obrázku). Pokud by se tam tyto pojistky
nenacházely, rozhodně bychom smlouvu nepodepsali.
    Martin Sobotka, starosta
Pozn. redakce: Zmíněný příspěvek Josefa Weinreba byl dodán i do redakce a je otištěn na straně 7.

www.dobrany.cz
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Krátce

Křížek „U Barušky“

(tom) I v letošním prvním zářijovém dnu
přivítalo vedení školy a zástupci zřizovatele
žákyně a žáky prvních tříd. Letos tento obřad vyžadoval organizační omezení tak, aby
byla dodržena doporučená epidemiologická
opatření. Pro tento výjimečný den jim město
Dobřany ve spolupráci s Městským kulturním
střediskem, místními spolky, firmou Loma
Systems a Ekokom připravilo zábavné odpoledne na biotopu Kotynka.

Město Dobřany trvale pečuje o drobné sakrální stavby a kulturní památky, které dotvářejí historický vzhled města. Jako jeden z mála se tento
křížek nachází v lese u cesty, konkrétně v polesí
Vysoká, cca 400 metrů vzdušnou čarou jihovýchodně od rybníka. Stavebně se jedná o kamenný
pilíř se soklem a křížem ze stejného materiálu,
který je složený ze tří částí s opaxitovou deskou
a nápisem. Zub času udělal své, několik částí bylo
nutno opravit, vykácet náletové dřeviny a uvolnit tím místo i pro veliký soliterní dub, který
byl u křížku vysazen. Městu se podařilo získat
finanční podporu od Plzeňského kraje ve výši
40 000 Kč, celkové náklady činily 60 974 Kč.
Ke každému místu, kde stojí křížek, se váže nějaký silný příběh. Čtivou formou je popsán v kapitole Kramářská píseň o smrti služky Barbory
v knížce Hříšníci, lumpové a darebáci, kterou vydalo město Dobřany v roce 2011, a je přenesený i na informační tabuli stojící vedle křížku. O události psal dobový tisk – Národní listy, Šumavan, Čas. Níže si můžete přečíst článek z 30. září roku
1911 o vraždě Barbory Koskubové z Šumavanu, týdeníku pro veřejné zájmy českého Pošumaví.
Lenka Tomanová, členka komise pro kulturní a přírodní dědictví

(sob) Nové parcely a Ústavní ulice v novém
i s chodníky, to bude výsledek investice, která
je zahájena letos a protáhne se časově až do
příštího roku. Doplní stávající výstavbu v oblasti Kotynky a umožní chodcům a cyklistům
z Hvízdalky dostat se po nových chodnících
a stezkách do centra obdobně jako z jiných
částí města. Jedinou rušnější komunikací, kterou mají navíc, je Přeštická ulice. Zde přechod
usnadňuje uzpůsobený vjezdový ostrůvek.

Město Dobřany,
náměstí T.G.M. 1, 334 41 Dobřany

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 2/2020

na vznik pracovního poměru úředníka
ÚSC zařazeného do MěÚ Dobřany jako

referent/ka stavebního odboru

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 3/2020

na obsazení pracovního místa
zaměstnance města Dobřany,
zařazeného do Městského úřadu jako

lesní

Více informací: www.dobrany.cz/
mestsky-urad/volna-pracovni-mista
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(tom) Hospodářské výsledky biotopu Kotynka zaznamenaly nový rekord. Tržby dosáhly úrovně 834 tisíc Kč. Návštěvnost byla také nadprůměrná, k lepším výnosům pomohla nová struktura
vstupného, díky které se daří lépe držet počty návštěvníků na úrovni, kdy není tolik přetěžován
čisticí systém koupaliště. Srpnová tržba byla jen o 16 tisíc Kč nižší, než na kolik vystoupala celková suma za předchozí rok. Podrobnější informace přineseme v některém z dalších čísel DL.

Zprávy z radnice

Jak dál s kulturní infrastrukturou
V našem programu jsme slíbili v tomto období zahájit důkladnou debatu, jejímž výsledkem
bude projektování nového zázemí pro kulturu,
sport a spolkovou činnost. Co důležitého se
v této věci zatím odehrálo? Za prvé debata se
širokou veřejností, která splnila účel popustit
uzdu fantazii a nadefinovat si maximální potřeby města. Dále došla řada na setkání se spolky
a institucemi, na kterých bude náplň pro nově
vzniklé prostory. No a nakonec měla možnost
se vyjádřit i široká veřejnost, která měla dodat především data o ochotě navštěvovat akce

Podzimní zalesňování

a vydávat za ně prostředky ze své kapsy. Následujícím úkolem je vybrat kvalitního urbanistu,
který navrhne několik variant, jak uspokojit
průnik zájmů širokého názorového spektra.
Jisté se zatím zdá být jen to, že situace dozrála nejen k přestavbě stávajících objektů, ale
že bude pravděpodobně nutné investovat do
dostavby či výstavby úplně nových prostor. Paralelně s tím vedeme jednání i se soukromými
subjekty, na jejichž základě by mohl vzniknout
sál, který by město a spolky mohly pro stanovený počet akcí využívat zdarma. Máme silné

karty a existují investoři, které tento projekt
zajímá. Kde bude co nového stát, se rozhodne
v dalších jednáních. Proměnných je mnoho, při
vzniku nové budovy se chceme vyhnout podcenění hlukové, provozní a dopravní zátěže
pro obyvatele stávajících nemovitostí. Děkujeme většině Dobřaňáků za to, že o věci neuvažují umanutě a uvědomují si všechny souvislosti
tohoto zásadního rozhodnutí. Bez klapek na
očích a zamilovanosti do jediné správné varianty dojdeme k lepšímu řešení.
Martin Sobotka, starosta

V posledním zářiovém týdnu začali dobřanští lesníci s vysazováním sazenic na holiny, které vznikly těžbou smrku napadeného kůrovcem. Na fotce
vidíme sazenice borovic, které byly ošetřeny repelentním přípravkem proti okusu lesní zvěří. Během podzimu budou dále vysazovány stromečky
jedlí, dubu, buku, javoru a také habru.
Poprvé využijeme nově postavenou sněžnou jámu (ta zvláštní stavba u kostkovky na Martinské stěně). Objekt bude sloužit k dočasnému uskladnění sazenic lesních dřevin, které zde bez úhony v chladu, vlhku a tmě přečkají období, než budou vysazeny v dobřanských lesích.
Díky úspěšně podané žádosti o dotaci na stavbu sněžné jámy městu finančně přispěl Program rozvoje venkova, a to částkou 232 424 Kč. Celkové
náklady činily 577 289,23 Kč.
Lenka Tomanová, místostarostka

Administrativní podpora pro dobřanské spolky
Při plánování úkolů pro funkční období
2018-2022 jsme vyslyšeli obavy představitelů spolků ve městě z toho, že nárůst administrativy a zvýšená odpovědnost dle nového
občanského zákoníku odradí řadu lidí od dobrovolné práce ve prospěch nás všech.
Ve volebním programu jsme proto přinesli i náš návrh řešení, pro jehož prosazení jste
nám poskytli dostatečně silný mandát. Město
uvolní část svých pracovních kapacit pro pomoc se žádostmi o dotace a další činnosti, které spolky zatěžují.
Nyní jsme příslušnou reorganizaci dotáhli
a od nynějška je pro jednání se spolky k dis-

pozici Mgr. Jana Janoušková (janouskova@
dobrany.cz), tel. 377 195 868, se kterou si mohou zástupci jednotlivých organizací domluvit jednání i mimo obvyklou pracovní dobu.
S tímto řešením je spojené zrušení spolkové komise, jejíž předsedové dlouhodobě poukazovali na fakt, že spolky řeší všechny vážné
věci raději přímo se zástupci města, a komise
tak neplní svou funkci prostředníka.
Místo toho budou po odeznění epidemie
pořádána setkání přímo s radou města, kde
budou moci funkcionáři i členové přispívat ke
zlepšení spolupráce mezi neziskovým sektorem a radnicí.

Členy komise informovala dopisem tajemnice komise Bc. Lucie Kučerková, vyjádřila jim
i poděkování za odvedenou práci. Bohužel se
tak stalo vzhledem k její vynucené pracovní
nepřítomnosti s týdenním zpožděním, tudíž
až za šeptandou, což vyvolalo vlnu vášní na
sociálních sítích.
Doufám, že rozumný čtenář chápe, že
v době pandemie občas někdo nečekaně zůstane doma. Stejně tak věřím, že týden zpoždění nepoškodí skvělou komunikaci s předsedkyněmi a předsedy těch spolků, které
kvalitně s městem spolupracují.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Ocenění převzalo 17 osobností
V rámci dvou velkých zářijových akcí na dobřanském náměstí převzalo z rukou starosty a místostarostky ocenění 17 osobností za
skvělou reprezentaci města Dobřany. Jedná se o úspěchy, kterých
zúčastnění dosáhli v posledním roce, a to i přes nepřízeň situace
s koronavirem, jenž zasáhl do mnoha soutěží.
V sobotu 5. září se při Radbuza festu po šesté hodině odpolední na
pódiu vystřídaly tři skupiny reprezentantů či jejich zástupců z oblasti
sportu – kynologie, závody automobilů, rallye historických automobilů,
běh v kombinaci s plaváním, požární sport, kuželky, ping-pong a dřevorubectví. Fourcrossař Tomáš Brožík převzal ocenění osobně na radnici
hned v pondělí, neboť o víkendu jel závod.
V neděli 6. září při ZUŠkobraní byli na velkém pódiu ještě oceněni
umělci - dva talentovaní žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany v oblasti hudby,
konkrétně šlo o sólový zpěv a hru na akordeon. Z reakcí oceňovaných
je znát, že si takového ocenění váží. Město je zase hrdé na každý významný úspěch svých občanů či členů dobřanských organizací, kteří
město pozitivně zviditelňují navenek. Pokud byste rádi někoho nominovali, dejte nám prosím vědět, a to na adresu janouskova@dobrany.cz,
tel.: 377 195 868. Může jít o jednotlivce i kolektivy.
Děkujeme a ještě jednou gratulujeme.
Jana Janoušková
Foto: Jakub Urbanec

Petr Bäuml, Josef Chalupný, Miloslav Auterský s pejskem Verdi SIX-ER,
Zbyněk Holeček (převzal ocenění i za nemocnou Magdalénu Drábikovou
z této posádky), David Kovář

Michaela Provazníková, Josef Fišer, otec oceňovaného Davida Reitšpiese,
Martin Kalina
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Martin Chodl, Veronika Chamolová

Tomáš Brožík

Antonín Hornák, Martin Provazník, Anna Šmídová, Simona Šmídová, chybí Jaroslav Šmíd, za kterého převzaly ocenění dcery

Zprávy z radnice / Jak to vidí opozice

Odpočinková místa v lesích

V poslední době je stále oblíbenější turistika, zejména cyklo, pro kterou jsou vhodné také některé lesní cesty. Město Dobřany klade důraz i na rekreační funkci lesů. Postupně ji posiluje budováním potřebného zázemí pro návštěvníky, opravuje a udržuje cesty. V zářijovém čísle jsme
informovali o tom, že začala instalace dřevěných odpočinkových míst. Součástí každého z nich
je dřevěný přístřešek ve tvaru písmene A, dvě lavice se stolem jako jeden celek. Koše na odpadky jsou umístěny nedaleko z důvodu bezpečnosti a ochrany přístřešku před požárem. Pod
přístřeškem jsou upevněny tabule s mapou Dobřanských lesů a s informacemi o povolených/
nepovolených činnostech na těchto místech i jinde v lesních porostech. Město bylo úspěšné v získání dotace z Programu rozvoje venkova na realizaci všech dvanácti odpočinkových míst ve výši
100 %. Náklady na projekt činily celkem 617 947 Kč.
Lenka Tomanová, místostarostka

Některá místa už jsou, jiná se povolují

Vzorná spolupráce občanů z Tyršovy ulice s městem konečně přinese výsledky. Díky iniciátorům Václavu Skřivanovi a Janu Smolovi se podařilo projednat s majiteli všech nemovitostí
umístění řady nových parkovacích míst přímo v uličním prostoru. Ta nyní čekají na odsouhlasení
příslušných orgánů. Co již funguje, jsou místa, která z iniciativy města vznikla na místě bývalého
sběrného dvora u jízdárny.
Martin Sobotka, starosta

Smlouva na zemmel
není bez rizika
Dovolte mi, abych si trochu povzdechl
nad vyvážeností informací, kterých se nám
v Dobřanských listech (DL) od vedení města
dostává. Poslední článek pana starosty v DL
„Smlouva na zemmel bez rizika“ je tak plný
superlativů, že musí srdce každého dobřanského patriota zaplesat. Společnost Marius
Pedersen (MP) bude investovat stovky milionů (kolik korun to tak asi je) do zlepšení životního prostředí v okolí Dobřan, zadržování
vody v krajině a vytvoření nových možností
pro sport a rekreaci. A do obecní pokladny
ještě společnost vloží dalších až 175 mil. Kč,
za které město vybuduje „něco“, co přinese
pravidelný a významný příjem pro město.
Po přečtení článku mě napadlo, jestli by někdo neměl zavolat do Dánska starému pánovi
Mariu Pedersenovi, který společnost založil,
a doporučit mu, ať se podívá na to, co mu tady
na Vysoké provádějí.
Ale teď trochu vážněji. Každý projekt za
stovky milionů má svá rizika a úskalí a bylo by
slušné o nich informovat. Rada města podepsala smlouvu se společností MP na pronájem
cca 35 hektarů pozemku 1848/2 Na Vysoké na
7 let (část je již vykácena, ale většina je ještě
stále zalesněna). Pro společnost MP se zřejmě
jedná o velký podnikatelský záměr, jehož součástí je vybudování recyklačního zařízení na
recyklaci stavebních odpadů a zeminy s plánem vydělávat na prodeji získaných surovin
a ukládání zeminy. Každá recyklace je chvályhodný proces, ale co když se něco v takto
připraveném byznysu pokazí, co když nám na
našem pozemku zbydou haldy neupravené či
jinak nevhodné zeminy nebo haldy upravené do tvaru, které si město nakonec nebude
přát, třeba do tvaru střelnice. Jaké záruky nám
smlouva se společností MP dává, vyvažuje
správně rizika? Například smluvní pokutu,
která by účinně ochránila město před tím, že
společnost MP nedokončí vybudování zemmelu dle schváleného projektu, v daném termínu,
neodstraní případné vady, či nebude reagovat
na výzvy města, jsem ve smlouvě nenašel.
Za Otevřené město Dobřany
Josef Weinreb

Pozvánka na zasedání
Zastupitelstva města Dobřany
23. listopadu 2020 od 17:00 hodin
hasičská zbrojnice
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Rozhovor
Václav Steiner je velice sympatický mladý muž z Dobřan, který se v průběhu studia na Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole elektrotechnické
v Plzni podílel na úspěšném projektu, za který byl minulý rok i se svým spolužákem Markem Princlem oceněn městem.
novation Realy (SIR) v Praze, což znamenalo
postup do kola mezinárodního, jež proběhlo
online ve škole. Po intenzivní přípravě s mentory se nám podařilo vyhrát i světové finále,
ve kterém klíčenka suverénně převálcovala
projekty dalších deseti zemí z celého světa.
Odměněni jsme byli účastí na konferenci JA ve
Vídni a tím studentská firma skončila.

Proč jsi se rozhodl studovat právě obor
Podnikání v informačních technologiích
na SPŠE?
Již na základní škole jsem byl přesvědčený
o tom, že IT obory mají budoucnost a v kombinaci s podnikáním mi přišlo toto studium
zajímavé. Školu jsem v červnu zdárně ukončil
maturitní zkouškou, v průběhu studia jsem
však zjistil, že IT není zrovna můj šálek kávy,
takže pokud bych se měl znovu rozhodovat,
volil bych jinak.

Mohl bys mi říct, jak vznikl projekt Klíčenka?
Ve třetím ročníku jsme se v rámci předmětu praxe v ekonomice zapojili do projektu
Studentská firma pod záštitou Junior Achievement a měli jsme přijít s nějakým nápadem,
který bychom mohli celý rok rozvíjet, abychom si vyzkoušeli podnikatelskou činnost.
Tehdy byla naše třída rozdělena na dvě skupiny. Po dlouhém přemýšlení a debatách se naše
skupina rozhodla, že vytvoříme čip, který nahradí přihlašování se do školy pomocí Plzeňské karty. Projekt jsme přihlásili do několika

kategorií v již zmíněné soutěži pořádané JA,
ale tyto čipy bohužel neměly na škole velký
úspěch, a navíc nebyly vhodné pro některé
soutěžní kategorie. Proto bylo zapotřebí, abychom náš produkt nějakým způsobem inovovali. S kolegy Martinem Prachařem, Markem
Princlem a Janem Pilařem jsme se rozhodli
pro zdravotní klíčenku, jež by povolaným
osobám (zdravotníkům) umožnila dostat se
do zdravotní dokumentace pacienta pomocí
kódu, což by v případě bezvědomí majitele
klíčenky znamenalo úsporu času, který je
mnohdy v těchto životních situacích rozhodující. Inspirovali jsme se příběhem spolužáka,
jehož dědeček dostal na ulici infarkt a krom
klíčů u sebe neměl vůbec nic. Nemocnice tak
neměla žádné informace, nemohla kontaktovat jeho blízké, ani zjistit, jestli není na něco
alergický, či netrpí vážným onemocněním.
Jak se dál projekt rozvíjel?
Naším prvotním velkým úspěchem byla
výhra národního kola v soutěži o Nejinovativnější nápad se silným společenským dopadem a tržním potenciálem neboli Social In-

Skončila? To znamená, že dál už nebylo
nic?
Bylo. Samozřejmě jsme i nadále přemýšleli,
jak tento nápad dovést k realizaci, proto jsme
oslovili ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, se kterým jsme se po několika dnech
sešli. Náš nápad se mu líbil, dokonce sám navrhoval spolupráci s aplikací Záchranka. Toto
setkání proběhlo v únoru, bohužel poté následovala koronavirová vlna, tudíž se projekt
nikam dál už neposunul.

Plánujete další kroky, které by vedly
k realizaci projektu?
Snažili jsme se, aby projekt mohl reálně
fungovat, ale hlavní překážkou je, že neexistuje jednotná zdravotní databáze, ze které by
se daly potřebné údaje čerpat. Takže prozatím ne.

Jaké jsou Tvé plány do budoucna?
Plánů mám spoustu. Moc rád bych jednou
procestoval svět, velice mě láká Jižní Amerika, Kanada, Nový Zéland, Nepál… Rozhodně
se také nebráním nějakému podnikání, to je
však hudba budoucnosti, zatím nemám s čím
podnikat. Momentálně se aktivně připravuji
na studium na vysoké škole, ale to bych nerad
dál rozváděl.
Vašíku, mnohokrát Ti děkuji za příjemný rozhovor a samozřejmě držím palce,
abys své plány dotáhl do zdárného konce.
Rádo se stalo, také moc děkuji.
Bohumila Nekolová

Pozvánka na Den otevřených turistických infocenter
V sobotu 24. října 2020 se od 9:00 do 16:00 hodin uskuteční v MKS Dobřany Den otevřených turistických infocenter, který je
pořádán v rámci Světového dne pro rozvoj informací.  Akce se koná pod patronací Asociace turistických a informačních center
České republiky (A.T.I.C. ČR), jejímž členem je i to naše.
V galerii Městského kulturního střediska Dobřany můžete zdarma navštívit výstavu Truhlaření v dobách našich pradědečků,
komentovaná prohlídka této výstavy začne v 13:30 hodin. Otevřen bude i kostel svatého Víta. Nenechte si ujít komentovanou
prohlídku centra Dobřan v 15:30 hodin. Po celý den bude probíhat v jednacím sále výtvarná dílna paní Trnkové s výrobou ručně šitého zápisníku
a další papírové tvoření pro malé i velké. Na návštěvníky infocentra čeká malé občerstvení a dárek. Těšíme se na Vás!
Eva Špísová, MKS Dobřany
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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

Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý		
středa
9:00–11:00
čtvrtek

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

HASSEL Sven: Krvavý batalion
Druhá světová válka, východní fronta. Členové
trestaneckého praporu jsou vysláni na misi za
nepřátelské linie v rozporu s „pravidly války“,
převlečení do nepřátelských uniforem. Syrový,
brutální příběh mužů, kteří již dávno nebojují
za neurčité ideály, ale jde jim o holé přežití.

STRNADOVÁ Anna: Nebeské komando

Román podle skutečného životního příběhu.
Autorka jej vypráví ve strhujícím tempu, jako
by se vám před očima odehrával napínavý film.

KNIHY PRO DĚTI

ROZENBERGOVÁ Vanda: Websterovi
Příběhy ze sítě. Pavoučí rodinka Websterových žije v nejvyšším poschodí v zavěšených
útulných kokonech ve výtahové strojovně. Šestiletá pavoučice Lili se toho musí hodně naučit a vy můžete být u toho! Její teenagerský
brácha Hugo ji na výpravách do velkého svě-

ta provází, i když mu ségra občas dost leze
na nervy. V šesti příbězích objevíte skutečnou pevnost pavoučího vlákna, ale i sílu rodiny, kterou spojuje.
BŘEZINOVÁ Ivona: www.bez-bot.cz

Vše začíná jako děsivé drama vážně zraněného mladého lyžaře, který přišel o obě nohy.
Kniha o tělesně handicapovaných je určena
pro teenagery. Je psána vtipně, bez jakéhokoli
moralizování a zbytečného sentimentu. Vtáh-

ne vás do děje velmi lehce. Osloví i dospělé
čtenáře, neboť i jich se příběh hlavního hrdiny
týká tím, že je nadčasový.

ZEMANOVÁ Lenka:
Strasti zkoušeného Standy

Strhující zpráva o předponách s- a z-.
Příběh o strašpytlovi Standovi, který se skamarádí s novou žačkou. Text je vtipně protkán
slovy s předponami s- a z-, takže si na něm
děti upevní jejich použití.

ŠOFR Radomír: Rande s fyzikou

Fyzika je zábavná a přitažlivá. Můžete si ji zamilovat… Kniha je vhodná pro žáky druhého
stupně základní školy a studenty středních škol.
Nechybí v ní ani kvízy a vzorově řešené úlohy.
Internetové odkazy a QR kódy vás zavedou na
web České televize ke krátkým videím s pokusy.

SCHAFFHAUSEN Joana:
Noc, kdy zmizela Bea Nesbitová

Ellery, řadová policistka, pracuje v ospalém
městečku Woodbury, kde občas dojde nanejvýš ke krádeži kola. Nikdo tu neví, že kdysi
byla sedmnáctou obětí sériového vraha a jako
jediná přežila. Když však kolem data jejího
únosu a zároveň i narozenin záhadně někdo
z místních zmizí a ona pak dostane poštou
anonymní blahopřání, pochopí, že někdo její
tajemství zná. Někdo opravdu nebezpečný…

JINDRA Jaromír: Naplněná proroctví

Věštby napříč stoletími vždycky lákaly a lákají
i dnes. Kdo by rád nepoznal, co čeká jeho samotného, nebo dokonce lidstvo? Dvě desítky
příběhů, které vyprávějí přímí účastníci dávných i novějších proroctví, jež se vyplnila.

www.dobrany.cz
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Festival Juniorfest
bude
Každoročně vás v říjnovém vydání Dobřanských
listů podrobněji informujeme o připravovaném
programu Mezinárodního
filmového festivalu pro děti
a mládež JUNIORFEST. Letošní 13. ročník je
stále naplánovaný na původní termín, tj. od
pátku 6. listopadu do čtvrtka 12. listopadu,
ale bohužel v době psaní těchto řádek nedokáže nikdo se 100% platností tento termín
potvrdit.
Poprvé v letošním roce si však vybrané
filmy budete moci exkluzivně pustit i u vás
doma – na vašich televizních obrazovkách,
tabletech či mobilech, a to od 13. – 22. listopadu.
V rámci on-line verze budete mít možnost
zhlédnout atraktivní snímky z uplynulých let.
V nabídce nebudou chybět ani loňské festivalové hity, jako vítězný norský snímek pro mládež Psychobitch či atraktivní islandský film
Falkoni, který zachycuje atmosféru dětského
fotbalového týmu. Pokud jste milovníky animovaných filmů, tak si určitě nesmíte nechat
ujít Kostkovaného Ninju či Detektiva odvedle.
Nabídka filmů platí i pro školy. Proto budou
k jednotlivým filmům připraveny lektorské
úvody a skvěle zpracované pracovní listy.
A jaký bude případný tradiční festival
v kinosálech? Můžete se těšit na exkluzivní
předpremiéru česko-norského pohádkového
příběhu Dračí princezna, pokračování oblíbené pohádky Perinbaba nebo na světovou
premiéru nových dílů Pana Tau, které vznikly
v německé produkci.  Do poroty by měli usednout herec a režisér Jiří Mádl nebo režisér
štědrovečerních pohádek a filmu Snowborďáci Karel Janák.
Za léta konání jsme si všichni zvykli, že každoročně na Juniorfestu osobně přebírají nejvyšší festivalové ocenění významné osobnosti
českého, ale i světového filmu. V letošním roce
se stále ještě můžete těšit, že Zlatou rafičku
převezmou Petr Nárožný a Ivana Chýlková.
Setkání s nimi plánujeme i v dobřanském kině
Káčko. V příštím vydání vás budeme informovat podrobněji o jednotlivých akcích.
Uvidíme, do jaké míry s termínem konání
festivalu zamíchá aktuálně vyhlášený stav
nouze. Proto doporučujeme sledovat webové
stránky www.juniorfest.cz.
Projekt vzniká za výrazné podpory Městského kulturního střediska a Města Dobřany.
Michal Šašek,
výkonný ředitel festivalu
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První zvonění

Začne, nezačne? Bude, nebude? Ale ano, školní rok začal tak, jak má, 1. září. A První zvonění také bylo. Na Kotynce, s burzou kroužků a nabídkou mimoškolních aktivit pro děti, s účastí
místních spolků i pracovníků společnosti Loma Systems. Děti plnily na stanovištích úkoly, jejich
úspěchy byly zaznamenány do „Průvodce po Dobřanech“, v cíli za úspěšné absolvování získaly
drobné dárky a razítko „777 let“ od první písemné zmínky o Dobřanech. Ráda bych poděkovala
všem, kteří věnovali svůj čas dětem a zajistili pro ně sportovní a herní stanoviště. Díky patří zaměstnancům podniku Loma Systems, kteří i letos s nadšením pomáhali na stanovištích. Děkuji
také všem ostatním, kteří na Prvním zvonění přiložili ruku k dílu a pomohli.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Zahájení U3V

Předposlední zářijové úterý byl v prostorách Městského kulturního střediska zahájen další
akademický rok Univerzity třetího věku. Přednášek z oboru Regionální historie a archeologie
Dobřan, které pro své posluchače připravila Západočeská univerzita v Plzni, se budou studenti
seniorského věku v letošním roce účastnit jak prezenčně, tak i distančně. Způsob výuky se bude
odvíjet od platných omezení souvisejících s epidemickou situací. Přítomné "žáky" přivítal starosta města Martin Sobotka a popřál jim studijní úspěchy a hlavně pevné zdraví.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Kultura

Ohlédnutí za akčním zářím
Letošní kulturní rok se odehrává ve znamení omezení a zákazů. Jsou akce, na kterých si téměř nevšimneme nějaké nenormálnosti, akce, kde jsou
omezení viditelná a pak takové, které se kvůli omezení nemohou konat vůbec. Zkušenosti už máme se všemi scénáři…
Počátek září je spojen s několika tradičními akcemi – začátek školního roku a První zvonění na biotopu, Pohádkový les, hudební Radbuza fest,
akce na Šlovickém vrchu a další a další. Téměř o všech najdete nějakou zmínku v tomto vydání.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

V programu Radbuza festu vystoupily kapely Ewa Farna Tribute band,
Electric Therapy, Balage band feat. Tereza (na snímku), Elegie rock a Ozzy
Osbourne revival.

O třetím zářijovém víkendu se v na Šlovickém vrchu konaly tři překážkové
běžecké závody Predator Race (5+, 10+ a 15+ km) v rámci Master Weekend Dobřany.

I pohádkový les doznal pár nepatrných změn, které rozhodně nijak nepoznamenaly jeho atraktivitu. Lesem se letos prošlo více než 350 dětí s rodiči
či prarodiči a o zpestření celé trasy se postaralo 26 dobrovolníků. Děkuji
Věrce „Šíše“ Šístkové za skvělou spolupráci při přípravě této akce a děkuji
také všem pohádkovým postavám, za které se převlékli dobřanští skauti a jejich přátelé, paní učitelky z MŠ Loudů a Petra z Pionýrské skupiny Dobřany.

V neděli 6. 9. se na dobřanském náměstí konal kvalifikační závod pro blížící se Mistrovství ČR 2020 TIMBERSPORTS®.
17. mistrovství České republiky STIHL Timbersport se konalo poslední zářijovou sobotu v areálu Ski Snowpark Harusův kopec u Nového Města na
Moravě. Martin Komárek – 1. místo, Martin Roušal – 2. místo a Martin
Kalina – 3. místo. Gratulujeme.

www.dobrany.cz
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Truhlaření v dobách
našich pradědečků
Dílna sv. Josefa ve spolupráci s Truhlářstvím
postaru pro Vás připravila výstavu o truhlářském řemesle v dobách bez elektrické energie.
Návštěvník tak může nahlédnout do truhlářské dílny z doby našich pradědečků, v níž bude
k vidění různé historické nářadí a pomůcky
starých řemeslníků, doplněné o fotky z dílny sv.
Josefa, kurzů zaměřených právě na tuto ruční
truhlařinu. Srdečně Vás zveme na naši výstavu,
která se koná v Dobřanské galerii od 21. 10. do
20. 11. vždy od pondělí do pátku v čase 9.0012.15 a 13.00-16.00 hod. Pro všechny, kteří by
se chtěli dozvědět víc o truhlaření „postaru“, je
na sobotu 24. října od 13.30 hod. v rámci Dne
informačních center připravena komentovaná
prohlídka s tvůrcem výstavy.
Miloš Kodýdek

Dopis ze zámoří
Pan Leonard Kushner napsal dopis, v němž píše (redakčně kráceno, přeloženo):
„Můj otec Benjamin (Ben) Kushner sloužil po dobu tří let během druhé světové války v americké armádě. Po skončení války byl na šest měsíců umístěn nedaleko Dobřan a s láskou vzpomínal
na pohostinnost a laskavost českého obyvatelstva. Na přiloženém obrázku sedí můj otec v první
řadě zcela vlevo. Mohli byste prosím zjistit, kde byla fotografie pořízena?“

Školní jídelna
v novém školním roce
Po celé léto
školní jídelna vařila
a zajišťovala stravu
pro několik příměstských táborů včetně
domovského tábora
Dětského klubu. Jsem ráda, že v minulém čísle
DL byla jídelna zmíněna v několika příspěvcích, a velmi mě těší, že zazněla i slova chvály
a díků. Děkuji za důvěru a věřím, že budeme
moci zajistit tyto služby i v budoucnosti.
S nástupem nového školního roku vydalo
ministerstvo školství manuál provozu školních jídelen s ohledem na situaci ohledně
koronaviru. Všechny body jsou sice jenom
doporučení, přesto jsme se s vedením školy
rozhodli je respektovat a pokud možno co
nejvíce uchránit jídelnu tak, aby nedošlo k jejímu zavření. Pro naše strávníky to znamená
zrušení oblíbeného salátového bufetu, nápoje
můžeme mít pouze ve vířičích a bylo nutno
striktně rozdělit výdejní dobu, aby nedocházelo ke styku cizích strávníků s dětmi.
Všechny akce, které jsou na tento školní rok
naplánované, budou probíhat za přísnějších
hygienických podmínek, pokud nedojde k celorepublikovému omezení nebo zákazu. Již
v říjnu se můžete těšit na Dýňobraní s ochutnávkovým menu ze školní jídelny. Doufám, že
se tedy 18. 10. uvidíme.
Přeji všem krásný podzim a hodně zdravé
chuti.
Bc. Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany
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Pan Leonard Kushner dále poslal redakci výtisky časopisu Brassard, který vycházel v Dobřanech pro osmou obrněnou divizi. Tento časopis redigoval jeho otec Ben - byl něco jako člen
redakční rady :-)

Pozn.: Brassard je v překladu “páska na ruku”, kterou se označovala hodnost nebo typ vojska.
Typicky “MP” - Military Police (Vojenská policie).
Zmíněná tři čísla časopisu jsou k nahlédnutí:
https://1url.cz/@brassard-01
https://1url.cz/@brassard-02
https://1url.cz/@brassard-03

Kultura

Klub vojenské historie připravuje
Je tomu deset let, kdy jsme se dozvěděli
o plánovaném bourání bývalých stájí v kasárnách a přemýšleli jsme, jak bourání zabránit.
Vždyť to byly (a jsou) jediné budovy, které
zůstaly z celého areálu kasáren stavěných
v roce 1890. A co tedy dělat?   Žádat památkový ústav, zakládat petice, založit klub vojenské historie? Poslední varianta zvítězila
a vyplatila se. Stáje stojí dodnes a díky změně
územního plánu máme jistotu, že minimálně
jedna stát zůstane. Dokonce máme na náměstí i pomník, o který jsme se také
snažili a žádali vedení města.
V kasárenských stájích jsme si
představovali muzeum, dům
Dobřanska či něco podobného, zkrátka stálou expozici
o vojsku v Dobřanech a o historii Dobřan samotných s dalším prostorem na výstavy všeho
druhu (měnící se). Nicméně tento
záměr je již „běh na delší trať“, a tedy zatím v nedohlednu.
Situace se však změnila začátkem letošního roku, kdy jsme dostali od města Dobřany
nabídku skladových prostor, které nutně potřebujeme. Po návštěvě tohoto místa jsme
seznali, že by zmiňovanou stálou expozici šlo
vytvořit i zde. Místnost sice není tak velká,
jak by se nám líbilo, avšak uchvátila nás celá
budova s klenutým stropem a dostupností
z centra města. Tento záměr jsme přednesli
vedení města, kde jsme se shledali s kladnou
odpovědí. Tím však pro nás vyvstal problém,
tak asi jako všude jinde: kde vzít finance na
nájem, elektřinu a samozřejmě nutné vybave-

ní, jako jsou figuríny, zábrany, rámy na obrazy,
vitríny a tak dále.
I tento problém je již vyřešen, na radu vedení města jsme si zažádali o dotaci z Globálního dárcovského a dotačního titulu města
Dobřany (G2DT). Zde bych chtěl poděkovat pí
Kučerkové, která má tyto dotace na starost, za
vstřícnost, rady a trpělivost při jednání a sepisování žádostí. Zrovna tak poděkování patří
pí Grunské ze správy majetku města, p. Švábovi ze správy bytů a v neposlední řadě vedení města, které k tomu všemu dalo
souhlas a naše žádosti schválilo.
V našem klubu jsou přípravy
v plném proudu a v současné
době ve zmíněném objektu
probíhají nutné opravy. Díky
dotačnímu programu G2DT
máme zakoupeny figuríny
a další nákup právě probíhá,
máme hotové zábrany a připravujeme další nutné vybavení. Chystáme
i překvapení, které jsme v Dobřanech a ani
jinde neukázali, a zrovna tak překvapením
zůstává datum a místo otevření. Práce je před
námi ještě dosti - příprava dalšího vybavení,
instalace samotné výstavky (zde bych chtěl
požádat, zda někdo nemá starý dámský kroj
z konce II. sv. války na zapůjčení, či odprodej).
Z mnoha „ještě“, co nám zbývá, je pro náš projekt vymyslet nějaký výstižný název.
Závěrem si přejme, ať se vše povede dotáhnout do zdárného konce, ale to nám snad
potvrdí ohlasy od vás, návštěvníků.
Za KVH Posádkového velitelství v Dobřanech
Miloslav Faifr

Graffiti legálně
s Klubem Echo

Klub Echo pro děti a mládež zřizovaný Diakonií Západ přichystal pro děti a mladistvé na
závěr prázdnin takzvaný Graffiti Workshop.
V rámci projektu „Echo za hezčí Dobřany“,
jenž byl podpořen z Globálního dárcovského
a dotačního titulu města Dobřany, proběhl
workshop na již zmíněné téma, legální graffiti,
které u dětí a mladistvých vzbuzuje stále větší
zájem. Cílem projektu bylo zajímavou a zábavnou formou zvýšit povědomí a informovanost
o legálním a nelegálním graffiti tak, aby se
předcházelo možným rizikům neoprávněného „zdobení” veřejných prostor či soukromého majetku jiné osoby.
Jednalo se o čtyřdenní workshop, v jehož
rámci si děti a mládež vytvářely šablony na
sprejování, samolepky a zkoušely si různé
druhy písma. Součástí byla také prezentace
fotografií a videí o legálním graffiti a diskuze na toto téma. Na závěr byla nachystána
možnost vyzkoušet si legální sprejování pod
vedením odborného lektora. Děti tak mohly
sprejovat na desky a využít již vytvořené šablony. Připravena byla také ukázka legálního
sprejování dalšími zkušenými lektory. Děti
i mladiství projevili velký zájem a velmi často
byli lektory odkazováni na legální plochy pro
sprejování v blízkém okolí, což je učí vztahu
k cizímu majetku a zároveň je i prevencí případného poškozování.
Více informací o akci, ale také o Klubu Echo
je možné najít na facebookových stránkách
Klub Echo pro děti a mládež nebo na www.
diakoniezapad.cz, nebo přímo u koordinátorky zařízení na tel. čísle +420 734 640 492 či
na e-mailu klub.echo@diakoniezapad.cz.
Monika Malátová

Poděkování

Síň tradic vojenské posádky v Klatovech, která by se měla stěhovat do zmiňovaných prostor.

Velké poděkování za péči o květinovou výzdobu patří osobní pokladní paní
Heleně Otáhalové, jejím spolupracovníkům a všem ostatním, kteří pomáhají při
zvelebování nádraží v Dobřanech.
Věra Langová

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

ZUŠkobraní
V neděli 6. září 2020 proběhla na dobřanském náměstí velká akce Základní umělecké
školy J. S. Bacha v Dobřanech. Věnovali jsme ji
významnému výročí - 777 let od první písemné zmínky o Dobřanech. Nazvali jsme ji „ZUŠkobraní aneb Je štěstí si (zase) hrát“. Začátek
školního roku byl v základní umělecké škole
ve znamení příprav na vystoupení pod širým
nebem a ze všech stran se ozývaly soubory
vytvořené právě pro tuto příležitost. Propojili
jsme se napříč všemi obory a připravili pro Vás
program na celé nedělní odpoledne, který probíhal střídavě na dvou pódiích.
Během hudebních, tanečních a literárně dramatických vystoupení mohli návštěvníci také využít stánek výtvarného oboru. Byly zde připraveny různé výtvarné techniky a hotové výrobky
k zakoupení. Součástí „ZUŠkobraní“ byl charitativní prodej výrobků na podporu dobřanských
varhan. Celkem se vybrala částka 8.180 Kč.
Absolutní novinkou a také vyvrcholením ZUŠkobraní byla spolupráce orchestru Macarát

16

|

říjen 2020

s kapelou Bachule, která již nějaký čas dává
o sobě vědět, a to nejen v Dobřanech. Pan Libor Oplt přišel na jaře tohoto roku s nápadem
propojit velké množství hudebníků na pódiu
a dát tak najevo nadšení z toho, že po jarním
odloučení můžeme spolu zase hrát. K tomu
vybral krásnou píseň skupiny Pink Floyd On
The Turning Away. Panu Liboru Opltovi patří
velký dík! Nejenže se několikrát sám zúčastnil
hudební produkce, ale pomohl ZUŠ s organizací na menším pódiu. Světelná show na konci
celého dne byla také jeho práce. Samozřejmě
patří poděkování i jeho zaměstnancům z firmy
Venap Systems ze Vstiše.
Úpravy písně On The Turning Away pro orchestr a Bachuli se ujal David Kovář, který ji se
všemi účinkujícími nazkoušel a také dirigoval.
Pro pěvecké sólo přijal pozvání Filip Brada,
bývalý žák ZUŠ J. S. Bacha. Celé odpoledne moderovali ředitel Jan Vozár a žákyně ZUŠ Anežka
Tetřevová. V podvečer navštívili akci starosta
města Dobřany Martin Sobotka s místostaros-

tou Lenkou Tomanovou a předali ocenění významným osobnostem města Dobřany. Za ZUŠ
přebírali ocenění žáci Veronika Chamolová
a Martin Chodl.
Dlouho jsme zvažovali, jestli ZUŠkobraní
vůbec uskutečnit, protože do poslední chvíle
mohlo přijít nařízení, kterým by se veškerá
naše snaha rozplynula. Rodičům jsme dali na
výběr, zda své děti nechají vystoupit. Dostali
jsme ale mnoho pozitivních ohlasů a bylo vidět, že lidem společné akce chybí. Obavy, které
dnes paralyzují společnost, si málokdo připustil a atmosféra byla opravdu pohodová.
Na závěr patří dík Městskému kulturnímu
středisku, městu Dobřany za finanční podporu
a dále všem žákům, učitelům, rodičům, dalším
účinkujícím, moderátorům, zvukařům a fotografům za husarský kousek – 6. září bylo pouze
šest dnů po skončení letních prázdnin!!!
Mgr. Dana Chodlová,
zástupce ředitele ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
Foto: Jakub Urbanec

Školství, spolky a neziskové organizace

Lívancový běh počtvrté

V sobotu 5. září jsme odstartovali den
plný akcí pro Dobřany. Na louce u skautské
klubovny jsme se začali potkávat v půl deváté, aby mohl být start pro první kategorii
v půl desáté v klidu připravený. Sportovci se
tradičně nemuseli utkávat, jen spolu být, běžet nebo jít. V cíli si pochutnali na lívancích
od Dobřanských bábinek, které nasmažily kolem sedmi set kousků z jedenácti litrů
mléka. Lívancový běh je pro nás příjemným
začátkem nového školního roku a hlavně

další sezóny Budulínka. Zdá se, že se kolem
něj ustálila stejná parta tvůrců, organizátorů a podporovatelů. Děkujeme tímto městu Dobřany a jeho podpoře nejen v podobě
Globálního dárcovského a dotačního titulu,
Dobřanským bábinkám za ranní vstávání,
nadšení a výborné lívance, Liboru Opltovi
za půjčení aparatury, Kubovi Urbancovi za
muziku, focení a natáčení, Šíše za poskytnutí
zázemí skautské klubovny, Vlaďce Duchkové a Blance Kopsové za nasměrování běžců,

Kájovi za rozcvičku, Lucce, Věrce, Káje, Ivetce, Martince, Radovanovi, Kačce, Martinovi,
Aničce za pomoc na trati a běžcům z Dobřan,
Vstiše, Třemošné, Koterova a Prahy.
Těšíme se na příští rok.
Vendulka a Pavla
Podpořeno z Globálního dárcovského
a dotačního titulu města Dobřany

Začali jsme v září ...

Stejně jako každý rok jsme se podíleli na akci 1. zvonění na Kotynce a mimo to připravily děti z Pionýrské skupiny v Dobřanech - oddílů Delfíni
i Delfíňata - na začátku měsíce otevřenou akci pro širokou veřejnost „Začínáme“ – sportovní odpoledne, tentokrát ale kvůli Covidu 19 bez výtvarné
dílny. I když úkoly na stanovištích byly připraveny, upoutávka na akci byla zveřejněna v novinách i na plakátech a nechybělo hlášení v rozhlase, návštěvnost opět výrazně ovlivnil již zmínění koronavirus. Účastníků přišlo málo, a tak obsluha stanovišť byla smutná, že nemá skoro komu pomáhat,
i když počasí bylo nádherné.
Jinak oddíly se začaly scházet na svých pravidelných schůzkách – od té třetí v klubovně v rouškách, někteří členové odešli do jiných zájmových
kroužků, aby místo nich přišli noví.
A k dovršení všeho jsme byli nuceni odložit plánovaný výlet do Fajn parku v Chlumci nad Cidlinou na jaro příštího roku. My se ale nedáme!
Libuše Nejedlá
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Výtvarná dílna
Městské kulturní středisko

ručně šitý zápisník a papírové tvoření

24. 10. 2020 | 9:00–16:00 | jednací sál MKS (náměstí T.G.M. 5, Dobřany)
Lektor: BcA. Jana Trnková | vstupné dobrovolné
Přijďte si užít tvořivé dopoledne na téma papír. Vyrobíme si společně zajímavý ručně šitý notýsek, záložky a krabičky z různých druhů papírů. Ukážeme si
také jak použít různé druhy papíru i jak recyklovat papírové obaly, stránky časopisů, letáky a vytvořit z nich úžasné dárky, pouzdra, notýsky, šperky, ozdoby...
K dispozici budou výtvarné potřeby a papírové zásoby, každý si domů odnese vlastnoručně vyrobený kousek. Vítáni jsou všichni bez rozdílu věku
a zkušeností, stačí dobrá nálada a chuť tvořit, děti do 10 let prosím s doprovodem dospěláka. Lze přijít jen na část podle možností.
Akce probíhá v rámci Dne otevřených turistických center.
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Rybáři
Výbor naší MO se sešel 11. 9. na první schůzi po prázdninách. Probíralo se dění v průběhu prázdnin. Krmení obsádek na rybnících
probíhalo dle dohodnutého rozpisu služeb
členy výboru. Nedošlo k žádnému úhynu ryb
a je předpoklad dobrých výsledků podzimních
výlovů a zajištění potřebného množství násad
do našeho úseku řeky a Židováku dle násadového plánu. Hospodář předložil plán výlovů:
3. 10. Dolní Černoblata
31. 10. Montajch
14. 11. Přestavlky
Technici oznámili nutnost provedení oprav
a výměny pneu našeho vozidla Ford tranzit
(byl zakoupen v prosinci 2011). Dohodlo se,
že bude provedeno v listopadu po výlovech.
Práce na Horní Kotynce finišují a je předpoklad jejich dokončení včas, aby rybník
byl napuštěn a připraven na osazení rybami
z Montajchu.
Konečně po téměř třech měsících jsem se
dostal zase k vodě. Hned po náhozu mi zabral
cejnek. Potom to vzal kapr, ale ten se vyhákl.
Ryby docela braly, chytil jsem ještě plotičku,
perlína, karasa, dalšího cejnka a lína 35 cm.
Toho jsem si vzal. A také jsem na rybku z mrazáku chytil štičku tak 45 cm. Zachytal jsem si,
byl jsem spokojen. Znovu jsem byl u řeky 3. 9.

Dcera jela do Nové Vsi a vysadila mě u vody
již po půl jedné s tím, že pro mě přijede až
v sedm večer. To mi nevadilo. Postupně jsem
povnadil polovinou šišky knedlíku, třemi rohlíky a kyblíkem strouhanky a čekal plno záběrů. Ale ty potvory nebraly. Do čtyř jsem měl
jen dva takové bídné záběry. Jeden jsem netrefil a druhý byla nějaká čudla, kterou jsem
ještě vyhákl. Právě šla okolo Zuzka se psem.
Když jsem si posteskl a zanadával, řekla, že
dole vláčí Kuba a taky se vzteká. Že chytil štiku
53 cm, tu že pustil a že 9x utrhl udici o větve
nebo kořeny. Již táhlo na půl sedmou a žádný
záběr. Začal jsem balit a nechal si jen lehký
proutek. Po náhozu brčko splavalo, pak se zachvělo a položilo se. Zásek a byl to karas tak
0,5 kg. Znovu jsem nahodil a zase karas, ještě
větší. Toho prvního jsem pustil, že se s jedním
nebudu patlat, tak tohohle tedy také. Právě
volala dcera, že již pro mě jede. Tak jsem ještě naposledy nahodil a chytil cejna tak 45 cm.
A ten tedy dostal svobodu také. Dohromady
by to byla várka na salát. Když jsem přišel
domů, ležela v umyvadle hlava větší štiky
od Kuby. Prý měla 82 cm. A jeho kolega prý
chytil 83 cm. Ještě lepší prý byla členka naší
MO Monika Majerová, které se podařilo ulovit
kapra 73 cm. Protože je ale stanovena horní

míra kapra 70 cm, pustila ho zpět do řeky. Ale
s prázdnou přece jen domů nešla, chytila totiž
ještě dalšího pěkného kapra 50 cm.

Hospodář mi říkal, jak rybáři stále chytají
štiky na řece a jak berou štiky a pěkní kapři
na přehradě. Na řece prý mu na velkého karasa zabral větší sumec, ale zajel mu do stromu
a tam ho po delší době utrhl. Také mi řekl, že
přistihl další dva pytláky a musel to řešit s pomocí policie.
Snad nebudou kvůli šíření koronaviru vyhlášena další přísnější opatření a bude možno
uskutečnit v sobotu 10. 10. rybářské závody
pro dospělé a v neděli 11. 10. pro děti na Dolní
Kotynce.
Vladislav Šefl

Zahrádkáři
Přes zhoršující se epidemiologickou situaci jsme v průběhu září zorganizovali dvě akce.

První byla přednáška Ing. Plášila nazvaná
„Co je dobré vědět o včelách a jiném užitečném
hmyzu“, která se měla konat již v dubnu.  Využili jsme lepší situace a přednášku jsme uspořádali v pátek 11. září. Protože jsme na ni získali dotaci od Plzeňského kraje, mohli jsme se
vybavit desinfekcí pro vyšší ochranu. Naštěstí
nám přálo počasí, tak jsme si vzali židle na
prostranství před klubovnou a přednáška se
uskutečnila pod širým nebem. Ing. Plášil sice
není profesionální přednášející, ale dlouholetý
včelař, takže nám dokázal o včelách vyprávět
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velice poutavě. Všichni jsme se shodli, že jsme
spoustu informací slyšeli poprvé. Pro nás, zahrádkáře, z přednášky vyplynulo, že pro včely
je nejlepší podporou pěstovat rostliny s co nejčasnějším kvetením, aby po zimě mohly obnovit zásoby. Mohli jsme se podívat na všechny
včelí produkty a každý dostal ochutnat výbornou medovinu. Ing. Plášil nám věnoval velkou
sklenici medu jako cenu do tradiční soutěže,
která se pořádá vždy současně s naší výstavou.
Ta proběhla ve dnech 18. - 21. 9. za podpory
Městského kulturního střediska Dobřany, a to

nejenom finanční, ale i s propagací jak vizuální, tak v městském rozhlase. Měli jsme obavy,
že budeme mít málo exponátů, ale opak byl
pravdou. Na výstavě se sešlo mnoho nádherných kytic, květinové truhlíky, mnoho odrůd
ovoce, velké množství zeleniny a vzorky bylinek. V pondělí se na výstavu přišly podívat
děti ze základní i mateřské školy. Pro větší
bezpečnost jsme předem domluvili harmonogram, aby se na místě nikdo nepotkal. Věřím,
že i jim se výstava líbila.
Zora Richterová

Sport
Převzato z webu MOTOSPORT KLUB PARDUBICE v AČR

MX Kids Academy Dobřany

provádí

termín a čas lze domluvit
s moštující obsluhou

mobil 605 546 746
Odložení akce BOS
2020 na jaro 2021
Vážení a milí příznivci naší soutěže,
vzhledem k dalším opatřením v souvislosti s šířením virového onemocnění COVID-19
jsme se rozhodli, že X. ročník sportovní akce
Branně orientační soutěž dvojic žactva - Memoriál Václava Lecjakse s podporou Globálního dárcovského a dotačního titulu města
Dobřany (G2DT), která se měla konat dne
10. října 2020, odložíme na jaro 2021.
Doufejme, že situace bude mnohem příznivější a již třetí termín v pořadí bude ten
správný.
Těšíme se na vás, na všechny závodníky.
Dominika Bošková, SND, z. s.

V úterý 7. července 2020 jsme navštívili MX Kids
Academy v Dobřanech u Plzně. Absolvent trenérské
školy, držitel trenérské licence C a místní nadšenec
Emil Končel připravil pro děti z okolí příměstský tábor.
Motokrosový příměstský tábor? Ano, čtete správně! Na trati v Dobřanech se každý den ukáže přibližně dvacítka dětí, kluků i holek, kteří se chtějí naučit
něco nového, a v krvi jim koluje benzin. Možní budoucí závodníci povětšinou začínají na pitbicích,
slečny pro změnu na čtyřkolkách.
Celý den příměstského tábora probíhá v pohodovém tempu a každé dítě si přijde na své. Všední program je pestrý a plný adrenalinu, obsahuje vše od
fotbalu přes ježdění na kole, vybíjenou, karaoke, diskotéky, technické dovednosti až po samotné ježdění
na motokrosové trati.
Každý den příměstského tábora je navíc okořeněn
návštěvou jednoho z předních jezdců. V úterý strávil
celý den s dětmi Patrik Liška, jezdec týmu HT Group Racing. Po obědě se na Patrika navalila
smršť otázek, které směřovaly nejen na jeho závodní kariéru.
„Již od dětství se pohybuji v motokrosovém prostředí. Jako aktivní jezdec jsem přišel v roce 2019
k těžkému úrazu, který nebyl způsoben mou vinou. O vlásek mě minulo přerušení míchy a ochrnutí,
naštěstí mám vše jen rozlámané nebo utrhané, ale chodím. Jelikož jsem začal trénovat malé děti,
zrodil se mi v hlavě nápad udělat motokrosovou školičku pro nejmenší. Ve školičce jsou děti od necelých čtyř let, které začínají na malém péwéčku, až po patnáctileté, kteří nikdy na motorce neseděli,
ale mají k tomu blízko a tento sport milují.
Ze začátku jsem nepředpokládal, že o školičku bude takový zájem, ale k dnešnímu dni má MX
Kids Academy už 67 členů, z toho 38 aktivních. Pro letošní rok jsme připravili i seriál MX Mini Moto
Tomanon CUP, kde je ve všech dětských kategoriích velmi hojná účast. Díky této velké rodině, která
myslím nemá obdoby, jsme společně připravili příměstský tábor, kde jsou i nové děti, které se společně se závodníky začleňují mezi nás. Pracujeme za podpory nadšenců HEC clubu v Dobřanech,
rodičů a našich partnerů, za což všem velmi děkuji,“ komentoval své trenérské začátky a nový
projekt Končel.
Emil Končel se chce ve své trenérské kariéře i nadále posouvat a zlepšovat, proto je rozhodnut
pokračovat dalším studiem k zisku trenérské licence B.
Emilovi držíme palce v dalším rozvoji!

(red) V úterý 1. 9. 2020 navštívil motokrosovou trať na Šlovickém vrchu jediný Český motokrosový team jedoucí MXGP JD Gunnex KTM Racing
team. Team dorazil v čele se svým majitelem Jiřím Jankovským a jezdci Ríšou Šikyňou, Kubou Terešákem a José Antonio Butronem. Bylo se opravdu
na co dívat a motokross na světové úrovni je něco TOP. Jirka Jankovský se na naši trať dostavil se svým týmem již po několikáté a jeho slova hovoří
za vše. „Máte jednu z TOP tratí v České republice a rádi se sem budem vracet, pokud budeme trénovat doma. Udělali jste tu obrovskou spoustu práce
a jdete tím nejlepším směrem.“ Své hodnocení přidal i Richarda Šikyňa. „Je to výborná trať, na kterou vždy rádi přijedeme, bohužel jich takových
moc není, hlavně vydržet v této kvalitě. Jste zde super lidé okolo motokrossu a to je základ.“ Tak se budeme těšit, až kluci opět dorazí, a přejeme
hodně úspěchů v MXGP.
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Sport

Finále českého poháru
v požárním sportu
A je to za námi. Český pohár v disciplíně sto
metrů s překážkami zná své vítěze. Dlouho
očekávaný finálový závod se tentokrát konal
v Ostravě. Ostrava je kolébkou požárního sportu a tohoto úkolu se zhostila jako vždy na jedničku. Díky současné situaci dlouho nikdo nevěděl, jestli se závod vůbec uskuteční, ale vše
nakonec dobře dopadlo. Dopadlo to tak dobře,
že i náš klub si z této vrcholné akce odvezl tři
medaile. Tu první si za osobní rekord (17,84)
a třetí místo v závodě vybojovala Nikola Rašková. Třetím místem získala Nikola potřebné
body do celkového pořadí a celkově vybojovala rovněž bronzovou medaili. Tu druhou placku pro náš klub získal Ondra Šiška. Ondrovi se
v samotném závodě moc nedařilo a vybral si
trochu smůlu. V těch předchozích závodech
však nasbíral bodů tolik, že mu to v celkovém
pořadí vyšlo na krásné druhé místo.
Letošní rok v Českém poháru náš klub
a město Dobřany reprezentovalo šest chlapců
a čtyři děvčata. Chlapci: Ondra Šiška, Vojtěch
Kasl, Jakub Dokulil, Lukáš Pudil, Patrik Snášel
a Matěj Vondrášek. Děvčata: Anička Umnerová, Nikola Rašková, Hanička Balázsová a Magdalena Koptíková. Nejen z medailí jsme živi,
ale hlavně z radosti z pohybu a z lásky k požárnímu sportu.   Za úspěšné tedy můžeme
považovat všechny, kteří se závodů zúčastnili.

Šnekům sezona odstartovala
Realizační tým A mužů
a juniorky:
Trenéři: V. Šlehofer st., D.
Malý, P. Kánský, D. Kovářík
st. Kustod: J. Tauer
Příprava, tréninky, zápasy či nábory. Ano,
další sezóna odstartovala. Takřka všechny naše klubové kategorie zasáhly do nové,
a možná kvůli celosvětové pandemii i nejisté
sezóny.
Muži (A) z Dobřan po loňském nedohraném
ročníku jsou tedy pořád v extralize v roli nováčků. Na úvod to ve vyrovnaném duelu neklaplo
v Mostu. Ten svůj kádr notně posílil a bylo to
znát. Škoda, neboť zápasu by slušela dělba
bodů. Jenže předhánění se ve spalování šancí
bylo naší doménou, přičemž Mostečtí se v gólových šancích nemýlili. Doma s Ústím jsme vše
chtěli napravit, jenže platíme daň za mládí. Mladý mančaft musí prostě dozrát. Myslím tedy na
nejvyšší soutěž, neboť kluci šikovní jsou. Jinými
slovy to, co stačilo v 1. lize, nemusí stačit mezi
elitou v ČR. O tom se neustále přesvědčujeme.
My ale budeme poctivě pracovat dál a tento
drobný handicap musíme permanentně odbourávat. Hlava dělá hodně a nejen ve sportu....
Kdo je sportovec, ví, co se za tím skrývá....
V mládežnických kategoriích jsme do letošních soutěží přihlásili krom dorostu úplně
všechno. Tedy od žáčků až po juniory. Ano, základna hráčů se nám hodně rozšiřuje. Juniorka už má za sebou duel v Praze na Kertu, poté
v Rakovníku a doma s Ústím. Ačkoliv jsme nevyhráli ani jeden duel, jsme minimálně s nasazením či přístupem mladých kluků ke klubovým pravidlům spokojeni. Vzhledem k věkové
skladbě těchto mladíků, kde působí i výborní
loňští žáci, můžeme vidět třeba i budoucí na-

Součástí akce Ostrava bylo i otevřené mistrovství České republiky ve výstupu na věž. Za
Dobřany se zúčastnil Ondra Šiška. Tomu v prvním pokusu ujely startovní bloky, ale i přesto
zaběhl vynikající čas 8,20. V druhém pokusu
si při zálezu do okna brnknul o parapet a asi
to ho stálo medaili. Každopádně zlepšení výkonu (8,02) a celkové čtvrté místo je super.
Martin Provazník, trenér

Chceš patřit mezi nás? Navštiv webové
stránky www.hasicidobrany.webnode.cz,
kde se o nás dozvíš víc.
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A tým po utkání v Mostu

děje. V to samozřejmě i doufáme. Systémovou
prací se těmto předpokladům snažíme jít společnými silami i naproti. Z této kategorie je to
mezi muže skutečně jen nepatrný krůček.....

Realizační tým žáků a přípravek:
Trenéři: P. Úbl, M. Chamola, A. Hradská, K. Pezl,
V. Šlehofer st., M. Hrubý, M. Neumaier, J. Stránský, D. Vaníček a M. Vavrík
Přípravka odehrála své první duely, a to
vítězně, když přehrála Třemošnou a Blovice.
Mladší žáčci doma na úvod prohráli s Plzní
a starší kolegové neuspěli v Prachaticích, kde
nás rozdupala „narostlá a věkem starší děvčata“, to vše ale v souladu s pravidly. Čili netřeba
truchlit, za pár let či měsíců to naši kluci „holkám ze Šumavy“ nepochybně vrátí.
Mládežnické soutěže jsou tedy na úplném
začátku, a proto se o šnečí základně dětí
a mladíků zmíníme více v příštím vydání DL.

Realizační tým B mužů:
Vedoucí týmu: Daniel Čech a Pavel Smola
Na závěr jsem ponechal specifickou kategorii, která možná není pro klub až tak stěžejní,
ačkoliv .....???
Tak tedy - také mužská rezerva rozehrála
2. ligu Západ. Na úvod prohrála s favoritem soutěže z Horní Břízy, následující týden ale porazila domácí A tým Třemošné na jejím hřišti. Zde
asi výsledek není podstatný. Na každý pád zde
šanci budou letos ještě ve větší míře dostávat
mladí junioři „otočení“ kolem starých pardálů.

Více informací o našem klubu najdeš na
www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na fb
stránkách snackdobrany.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer st.

Sport

přípravka TJ Snack Dobřany

B tým mužů

TJ Dobřany – oddíl kopané
Vážení sportovní přátelé,
v druhé polovině srpna začala sezona většině našich mužstev. Start v soutěži se většině
týmu povedl, přálo nám i počasí a na zápasech panovala výborná atmosféra hlavně díky
Vám, našim fanouškům. Zápasy našich mužů
přišlo navštívit vždy minimálně 150 diváků,
kteří si tak mohli užít výborná utkání, ať už
vítězství A týmu v prvním domácím duelu s TJ
Sokol Pačejov, kdy po poločase byl stav 4:0,
ale hostům se povedlo vše zdramatizovat až
na konečných 4:3, nebo druhý domácí zápas

s TJ Sokol Kasejovice s konečným výsledkem
5:1. Činilo se i naše „Béčko“, které na domácí
půdu zavítalo až ve 4. kole, v němž dokázalo
porazit hostující TJ Sokol Soběkury, kdy nám
pomohl velmi výrazně i náš brankář, který za
stavu 0:0 zneškodnil hostům penaltu. Nejlepší start ale předvedla naše družstva mladších
a starších žáků, která ve svých úvodních 3, respektive 2 zápasech neztratila ani bod a jsou
zatím bodově 100% úspěšní
Budeme se na Vás těšit na některém utkání.
TJ Dobřany – oddíl kopané

Den školek v Pebal aréně

Rozpis zápasů
Muži A – I. B třída skupina A
Datum Čas

Domácí – Hosté

10. 10. 15:00

TJ Dobřany A – Přeštice B

24. 10. 14:30

TJ Dobřany A – Vrhaveč

Muži B – III. třída skupina Západ
Datum Čas

Domácí – Hosté

11. 10. 15:00

TJ Dobřany B – Hradec B

25. 10. 14:30

TJ Dobřany B – Záluží

18. 10. 14:30

TJ Dobřany B – Dnešice

Dorost – Krajská soutěž dorostu
skupina B
Datum Čas

Domácí – Hosté

3. 10.

TJ Dobřany – Spálené Poříčí

10:00

24. 10. 10:00

TJ Dobřany – Chrást

Starší žáci – Okresní přebor starší žáci
Datum Čas

Domácí – Hosté

11. 10. 12:30

25. 10. 12:00

TJ Dobřany – Dvorec

TJ Dobřany – Klášter

Mladší žáci – Okresní přebor

A tým vs. TJ Sokol Křimice
Tabulka – I.B třída – skupina B

mladší žáci
Datum Čas

Domácí – Hosté

7. 10.

TJ Dobřany – Chotěšov

17:00

21. 10. 17:00

TJ Dobřany – Štěnovice

Datum Čas

Domácí – Hosté

2. 10.

TJ Dobřany – Vstiš

Starší přípravka
16:30

16. 10. 16:30

TJ Dobřany – Chotěšov

Datum Čas

Domácí – Hosté

2. 10.

TJ Dobřany – Merklín

Mladší přípravka
16:30
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Sport / Klub českých turistů

Tygřík Džungle

Za krásami Českého lesa
Pro náš vícedenní pobyt volíme Poběžovicko se základnou v rekreačním středisku „Rybník“ v osadě Rybník.

Dětský turnaj jednotlivců v pétanque se
hrál v pondělí 28. září na hřištích ve sportovním areálu Džungle. Akce se konala za finanční podpory Městského kulturního střediska
Dobřany. Hrálo se systémem každý s každým.
Trochu bylo znát, kdo chodil trénovat a kdo
ne. Byl to velmi vyrovnaný turnaj, úspěch
střídal neúspěch u každého hráče. Všichni
měli minimálně dvě prohry. Hned několik
hráčů mělo stejný počet výher, a tak o pořadí
rozhodovalo skóre. O vítězi a právu říkat si
Tygřík Džungle rozhodl vzájemný zápas, kdy
Daník Topinka porazil obhájce titulu z loňska, Honzíka Dubana, a tak si právem odnesl
s pohárem vítěze i putovní trofej, plyšového
tygra. Ceny a občerstvení dostaly všechny
startující děti.
Zdeněk Duban

Zásady zveřejnění příspěvků
v Dobřanských listech
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/
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Ubytovali jsme se v rekreačním středisku
Rybník v moderně zařízených dvou- nebo třílůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování volíme polopenzi.
Hned po ubytování se vydáváme na průzkum nejbližšího okolí a zjišťujeme, že se budeme pohybovat v krásné panenské přírodě.
Je zde hezky!
Druhý den po snídani se vydáme na pochod
končící v Bělé nad Radbuzou. Rozdělíme se
na tři skupiny, jednu pěší a zbývající dvě ke
svému pohybu budou používat automobil.
Z důvodu snazšího a delšího pohybu druhá
skupina jedoucí autem zajíždí k sousedům
do Německa, kde navštíví zajímavá atraktivní

místa. Třetí skupina, kterou vede pan Kučera,
využívá taktéž automobil. V této skupině jsou
méně pohybliví členové, ale i těm je dopřáno
navštívit zajímavá místa. Všechny tři skupiny
se schází v Bělé nad Radbuzou. Po společném
obědě se vracíme do Rybníka.
Třetí den se všichni (auty/pěšky) vydáme
na pochod končící u pramenu Radbuzy. Jdeme
cestou vedoucí lesním masivem do mírného
svahu, která končí na prameništi. Samotný
pramen vyvěrá ze skály porostlé různou vegetací a nedaleko odtud stojí dřevěný altán.
Po ochutnávce pramenité vody a malém odpočinku spojeném s občerstvením odcházíme zpět do Rybníka. Zbývající čas využíváme
k odpočinku, ke krátké vycházce do nedalekého lesa a někteří z nás k možnosti koupání
v místní požární nádrži (lesním rybníku). Po
večeři společně posedíme a rozebíráme dosavadní dojmy z pobytu.
Čtvrtý den hned po snídani balíme a zbytek
času k odjezdu využíváme k vycházce do blízkého okolí spojené se sběrem hub, které zde
hojně rostou.

Závěrem: S místem pobytu se loučíme s pocitem, že jsme pobyli v krásném panenském
prostředí. Jsou ještě místa, kde je krásná nenarušená příroda, kde se člověk cítí velmi
dobře. Proto dělejme vše pro to, abychom si
tato místa zachovali i pro budoucí generace.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

Klub českých turistů

Turisté vás zvou
6. října
BEČOV NAD TEPLOU A OKOLÍ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:23
do Plzně a z term. HN busem
v 8:05 do Bečova n/T., zde v 9:27. Půjdeme „Panoramatickou stezkou“, dále je na programu botanická zahrada, hrad aj. Odjezd busem v 14:33
do Plzně term. HN, zde v 15:50, odjezd do Dobřan v 16:20, příjezd v 16:36 hod. Délka trasy
13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

9. října
STOD – KŘÍŽOVÁ HORA – CHOTĚŠOV

Odjedeme busem z Dobřan - čerp. st. v  7:24 do
Stoda /7:41/. Z Plzně se odjíždí busem v 7:05
term. HN (5), Plzeň-Bory v 7:15 do Stoda, zde
v 7:43 hod. Ve Stodě se sejdeme a půjdeme po
červené TZ kolem Šibeničního vrchu na Křížovou
horu. Dále po zelené TZ do Chotěšova. Zpět busem
v 14:21 do Dobřan a Chlumčan. Délka trasy 11 km.
Vedoucí Jirka Nový (odb. poradce F. Nekola).

13. října

HORŠOVSKÝ TÝN A OKOLÍ

Odjedeme z Dobřan - čerp. st. v 7:20 do Plzně-Bor, z Plzně CAN v 8.15 do Horš. Týna, zde
v 9:10. V Horšovském Týně se projdeme po okolí

a zpět pojedeme busem v 14:34 do Staňkova, odtud v 14:53 do Stoda a dále v 15:12 do Dobřan.
Turisté z Plzně odjedou ze Stoda vlakem v 15:12.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

16. října
ŠŤÁHLAVY – ZÁMEK KOZEL – ST. PLZENEC

Odjedeme vlakem z Dobřan v 7:23 do Plzně,
příjezd 7:39. Dále v 8:08 (v případě zpoždění
v 8:27) do Šťáhlav - 8:22/8:42. Půjdeme po TZ
ze Šťáhlav přes zámek Kozel (prohlídka) do St.
Plzence. Zpět vlakem v 13:36 hod. do Plzně a do
Dobřan v 14:20. Délka trasy 10 km. Ved. J. Nový.

20. října

OPLOT – MERKLÍN

Odjedeme z Plzně-Bor busem v 6:30, Šlovice
6:39, Dobřany čerp. st. 6:45, Chlumčany záv.
6:55, Oplot 7:06. Ze zastávky busu půjdeme po
cyklo 2155 do Soběkur, dále po neznačené stezce (Panní hora, Prašný vrch) a po zelené TZ do
Merklína. Zpět busem v 12:55, nebo v 14:00,
14:56 do Plzně přes Dobřany. Délka trasy 10–
12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

23. října

SPÁŇOV – DOMAŽLICE

Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:40, Dobřany

Ohlédnutí za letošní Dobřanskou „50“

7:54 do Klatov /8:28/. Z Klatov busem od nádraží
ČD v 9:00 do Spáňova-rozcestí /9:47/. Půjdeme po
TZ ze Spáňova do Domažlic. Zpět vlakem z Domažlic v 15:27 do Plzně - 16:42, nebo vlakem z Domažlic v 15:29 přes Klatovy do Dobřan. Délka trasy
10 km. Ved. J. Nový (odbor. poradce A. Šlajerová).

27. října

KOZOLUPY – HRAD BUBEN –
MĚSTO TOUŠKOV

Odjezd z Dobřan vlakem v 8:06 do Plzně a odtud
term. HN (5) v 8:30 do Kozolup. Půjdeme na hrad
Buben a dále do Újezdu nade Mží. Odtud busem
v 13:55 do Města Touškova /14:02/ nebo rovnou
do Plzně CAN, zde v 14:21. Zpět busem z M. Touškova do Plzně CAN: 14:22, 14:43, 15:08 a do Dobřan vlakem v 14:40, 15:20, 15:40, 16:20. Délka
trasy 10–12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

30. října

MERKLÍN – ČERNÝ VRCH –
KVÍČOVÁ – MERKLÍN

Odjedeme busem z Plzně-Bor v 6:30, z Dobřan
čerp. st. v 6:45 do Merklína /7:30/. Půjdeme na
Merklínskou hůrku, kolem kostela na Černý vrch
a zpět přes Kvíčovou do Merklína. Zpět busem
v 12:55 nebo 14:00 hod. do Dobřan a Plzně. Délka
trasy 9 km. Ved. J. Nový (odbor. poradce F. Nekola).

Letošní dobřanský pochod jako mnoho jiných akcí poznamenala koronavirová nákaza. Do posledního týdne jsme nemohli s určitostí říci, zda se
bude konat, či nikoli. I přes nejrůznější opatření a vývoj epidemie jsme se nakonec rozhodli tuto tradiční akci uspořádat. Krásné chladnější ráno
19. září jsme na nádvoří pivovaru Modrá hvězda očekávali první natěšené účastníky. Jak je zvykem, na nejdelší trasy se chodí nejdřív, a tak to bylo
i tentokrát. Nejdřív ti skalní, pak rodiny nebo účastníci s dětmi a nakonec opozdilci nebo váhavci. Přišli naši "věrní", kteří chodí každoročně, zdravili
jsme se se známými a vítali jsme i nové tváře. Dostavili se mimo jiné i turisté z Nepomuka a Líní, kteří přinesli pozvánky na jimi pořádané nadcházející pochody, Línští dokonce už i na jejich předvánoční, kterého se pravidelně zúčastňujeme.
Na pěších i cyklistických trasách pak během dne všem přálo pěkné, skoro letní sluníčkově krásné počasí. V cíli jsme nabízeli tradiční občerstvení
- chléb se sádlem a cibulí a teplý čaj, děti a psi se dočkali i drobného pamlsku. Diplom za účast dostal každý. Byla škoda, že byla bezdůvodně zrušena
kontrola spojená s opékáním buřtů, neboť účastníci tak přišli o očekávané zpestření a občerstvení na trase. Tak snad příště. Ohledně počtu účastníků se žádný skokový úbytek ani nárůst oproti předchozím ročníkům nekonal: cyklistů jelo 78, pěší trasy v délce od 6 do 35 km absolvovalo 77 osob,
dětí přišlo 30 a všechny doprovodilo celkem 7 přihlášených psů. Rádi bychom poděkovali našim sponzorům a podporovatelům: Městskému kulturnímu středisku, Dobřanskému řeznictví, prodejně Jablíčko, Dobřanskému pekařství a Pivovaru a restaurantu Modrá hvězda. Za všechny obětavé
pořadatele z řad odboru KČT Dobřany, kteří se po celou dobu poctivě snažili o dodržování předepsaných hygienických předpisů
Ing. Jaroslava Marková.

www.dobrany.cz
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Hluk nejen z letadel
V minulých Dobřanských listech jsem se
inspirovala dvěma články, z nichž první byl
o spokojenosti obyvatel. K průzkumu jsem
se nachomýtnout nestihla, ač mám téma, jež
by si žádalo nápravu. Druhý byl o stížnosti na
hluk letadel. Tak přemýšlím – řešil už někdo
hluk způsobený psem, který je zavřený za plotem u Nádražní ulice vedle teplárny (a nutno
dodat, že štěká opravdu příšerným „hlasem“)?
Věřím, že kdokoli, kdo bydlí v této lokalitě,
dobře ví, o jakém hluku mluvím. Ovčák štěká,
kdykoli někdo projde kolem i po druhé straně
ulice, ať už je 11 v noci, anebo půl šesté ráno,
kdy jdou první lidé na vlak do práce. Takový
zvuk probudí spolehlivě, a usnout se při něm
nedá. Když ruší noční klid opilci či hlasitá
hudba, policie to chvályhodně řeší, klobouk
dolů. Ale copak tenhle pes nikomu nevadí?
Většinu času poslední asi rok a čtvrt, co

problém trvá, jsem žila v bezmocnosti, že
se s tím nic dělat nedá. Na rozdíl od opilců
a hudby jsem u psa měla pocit, že se nemám
na koho obrátit, že to bude všem jedno a že
mi bude řečeno: „Zavřete si okno, nebo se odstěhujte, slečno.“ (Díky za radu.) Až nedávno
mě napadlo zeptat se správce domu, jenž mě
odkázal na městský úřad. Využila jsem toho
a napsala mail o celé situaci. A hned druhý
den mi paní odpověděla, že bude danou firmu
prodávající stavebniny, která má psa na svém
pozemku, kontaktovat. Světe, div se, zdálo se,
že jsem byla za celou dobu snad jediná, kdo si
vůbec na ranní štěkot stěžoval!
Tak přemýšlím, zda ona bezmocnost není
mezi Čechy rozšířeným fenoménem. Každopádně je to smutné. Lidi, my můžeme svět
měnit k lepšímu. Jde o to vůbec se pokusit!
Pár dní se nic nedělo, pak se na plotě objevil

jakýsi šedý potah, snad aby pes neviděl skrz
příčky ven (ač otvorů je tam mnoho), a hlavně
potah nepočítá s tím, že pes většinu času stojí
ve výšce na stole vlevo za plotem, ze kterého
kouká a štěká bez překážek, stačí ho jen pár
vteřin pozorovat při cestě kolem. I kdyby neviděl nic, pořád slyší. Takže hluk trvá. Jestli si
tedy majitel myslí, že tímto situaci vyřešil, je
to bohužel omyl. Existují obojky, které vibrují
proti štěkotu, ale to asi nezvažoval. Nakonec
jsem se zeptala milé paní z úřadu, kdy můžeme očekávat zlepšení, avšak už neodepsala.
Tak přemýšlím, jestli je teprve teď pravý čas
na bezmocnost. Může mě jen těšit vědomí, že
jsem alespoň zkusila, co jsem mohla. Každopádně kdyby to zkusilo více z nás, nejspíš by
byl efekt větší. Ale to už nechám na posouzení
každého, kdo se také chce někdy lépe vyspat.
Kateřina Nejedlá

Vítání občánků
Dne 12. září a 19. září 2020 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci města:
Martin Medveď, Matyáš Frous, Natálie Jeslínková, Šarlota Šilhavá, Jakub Dania, Adéla Bublíková, Vojtěch Vítek, Adam, Al Huseyn, Vendula Schlehoferová, Vojtěch Levý, Markéta Krejčíková, Sofie Štěpařová, Sofie Kalinová, Martin Papež, Adéla Fojtíková, Šimon Kurkin, Anna Potts, Patrik Smola,
Jakub Bukva, Jakub Šefl.
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Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

5. 10. 2020 uplynou dva smutné roky,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
tatínek, dědeček, tchán, švagr,

Děkujeme za cestu, kterou jsi s námi šel,
za ruce, které nám tolik pomáhaly.
Děkujeme za to, že jsi byl, za každý den,
který jsi s námi žil, a za všechno, cos nás naučil.

Tak jak z tvých očí zářila láska a dobrota,
tak nám budeš chybět do konce života.

pan Rudolf Válka ze Šlovic.

3. října 2020 uplynulo 10 let, co nás opustil
manžel, tatínek a velký zahrádkář,

Dne 17. října 2020 uplyne
10 smutných let od úmrtí

pana Petra Žitnika z Dobřan.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi
na člověka s velkým srdcem a pokorou.
Rodina Válkova a Štenglova

S láskou vzpomínají všichni, co tě měli rádi.

Všem, kteří si s námi vzpomenou,
děkuje maminka Jana s rodinou.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 3. 10. 2020 uplyne 37 smutných let,
co nás náhle opustil

10. října 2020 uplynulo 5 let od chvíle,
kdy nás navždy opustil

Dne 24. 9. 2020 uplynuly 2 roky,
co nás opustil náš tatínek,

pan František Netrval z Dobřan.

pan Míra Man.

Moc nám chybíš.
Vzpomíná rodina.

pan Jaroslav Havel.

Vzpomíná manželka
a synové Radek a Petr s rodinami.

pan Václav Smolák.

Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery
Jana a Vendulka s rodinami.

Vzpomínka
Dne 15. 10. 2020 uplyne první smutný rok,
kdy od nás navždy odešel
náš tatínek, dědeček a pradědeček,

PRACOVNÍ DOBA
OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ŘÍJEN 2020

pá 2. 10.
út 6. 10.

14–17

st 14. 10.

9–12

po 12. 10.

Za vzpomínku děkují dcery s rodinami.

14–17

út 20. 10.

14–17

pá 30. 10.

14–17

po 26. 10.
pan Václav Čmolík.

9–12

14–17

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

Řádková inzerce
 
ANGLIČTINA – Individuální
i skupinová výuka, též online
(Skype apod.), tel. 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net
 
Koupím garáž v Dobřanech.
Tel. 734 567 525

 
Starší manželé, nekuřáci, hledají
podnájem v Dobřanech, byt 2+1,
3+1 s výtahem či v přízemí nebo
v rodinném domě. Tel. 604 840 608.
 
Hledám podnájem v Dobřanech,
byt s výtahem přednostně.
Tel.: 737 989 344
www.dobrany.cz
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Nabízíme
Vám jistotu

bilní společnosti...
zaměstnání uchsta
na kariera.rako.cz

Práce v Chlumčane
ra ko .cz

Vyrábíme
keramické
obklady
since 1883

Inz nabor Chlumcany.indd 1
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Pro moderní plně automatizovaný závod
v Chlumčanech hledáme nové kolegy.
Benefity, které oceňují naši kolegové:
závodní stravování, 13. plat
roční výhody 15 400 korun
bezpečnost práce a mnoho dalších!

tel.: 378 022 750
22.9.20 9:30

říjen 2020

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
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz

Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní
a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy
občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména v těchto oblastech:

 bydlení  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.

www.dobrany.cz
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TŘIĎME TAKÉ ELEKTRO

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
KRAJINA VE STÍNU
2. 10. ve 20:00

PRO BALÍK PRACHŮ
9. 10. ve 20:00

ČR, drama/historický, 135 min, 15+,
režie: Bohdan Sláma
Kronika lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené
dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Vstupné: 130 Kč

USA, akční/krimi/thriller, 92 min, 12+, titulky,
režie: Mark Williams
Tom je nechvalně proslulý zloděj, ale city, které chová
k Annie ho přimějí napravit staré hříchy. Rozhodne
se vzdát FBI a odevzdat státu peníze, které ukradl,
výměnou za dohodu a čistý trestní rejstřík.
Vstupné: 120 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
3. 10. v 17:00
Česko, pohádka, 100 min, přístupný, režie: Petr Kubík
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné
kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba
se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin,
jakmile zapadne slunce.
Vstupné: 130 Kč

PÁSMO POHÁDEK
11. 10. v 15:00
70 min, přístupný
Krtek a pramen, Krušnohorské pohádky – Převozník
Petr, Dorotka a pštros, O Mikešovi – Nácíček nakupuje,
Jak se Mach a Šebestová vrátili z prázdnin a další.
Vstupné: 50 Kč

BÁBOVKY
3. 10. ve 20:00

SMEČKA
11. 10. v 18:00

ČR, komedie/drama, 97 min, 12+,
režie: Rudolf Havlík
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo
láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie,
bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.
Vstupné: 130 Kč

ČR/Slovensko/Lotyšsko, drama, 94 min, přístupný,
režie: Tomáš Polenský
V partě dnešních teenagerů se žije podle zákonů vlčí
smečky. Ve škole i v hokejové kabině, kam přichází
nováček David. Autorita dospělých sem nedosáhne,
platí tu tvrdá pravidla a rivalita. Pokud chce někdo
přežít, musí se podvolit – nebo se vzepřít a o svoje
místo bojovat...
Vstupné: 120 Kč

PINOCCHIO
4. 10. v 15:00 / 10. 10. v 17:00

CHLAST
15. 10. ve 20:00

Itálie/Francie/VB, dobrodružný, 102 min, přístupný,
dabing, režie: Matteo Garrone
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia
jako vlastního syna. Pinocchio však není zrovna nejvzornější klučina a nechá se lehce svést k rošťárnám, díky nimž prožívá napínavá dobrodružsví.
Vstupné: 120 Kč

Dánsko, drama, 117 min, 15+, titulky,
režie: Thomas Vinterberg
Existuje teorie, že mírná podnapilost otevírá mysl
světu kolem nás. Povzbuzeni touto teorií se Martin
a jeho přátelé pustí do experimentu spočívajícího
v tom, že si během pracovního dne udržují stálou
hladinku.
Vstupné: 110 Kč

AFTER: PŘIZNÁNÍ
4. 10. v 18:00
USA, romantický, 106 min, 12+, titulky,
režie: Roger Kumble
Láska Tessy a Hardina je osudová a jeden bez druhého nemůže být, ale nespálila se Tessa už příliš? Když
se Tessa dozví, že s ní Hardin začal chodit kvůli sázce, kterou uzavřel s přáteli, je zdrcená.
Vstupné: 120 Kč

LÉTO 85
8. 10. ve 20:00
Francie, drama, 100 min, 15+, titulky,
režie: François Ozon
Pobřeží Francie, léto 1985. Šestnáctiletý Alexis potkává staršího charismatického Davida. Společné
zážitky nabývají na intenzitě, než se vše zvrtne
a Alexis se stává hlavním podezřelým v policejním
vyšetřování...
Vstupné: 100 Kč

KAREL
16. 10. ve 20:00 / 18. 10. v 18:00
31. 10. ve 20:00
ČR, dokumentární, 127 min, přístupný,
režie: Olga Malířová Špátová
Režisérka vstoupila se svou kamerou tam, kde sláva
končí a kde se ze Zlatého slavíka Karla Gotta stává
pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta
svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při
jeho vystoupeních nebo při setkáních s fanoušky, ale
především v jeho domácím prostředí.
Vstupné: 130 Kč

LÉTO PATŘÍ REBELŮM
17. 10. v 17:00
Slovensko/Německo, dobrodružný, 90 min, přístupný,
dabing, režie: Martina Saková
Léto je konečně tady! Jonáš se jako každý rok těší
na svého dědu Bernarda, se kterým vždycky prožil ty

nejlepší prázdniny. Letos je to ale jiné, z dědečka se
stal nerudný chlapík. Jonáš má tedy před sebou velkou výzvu – musí dědovi vrátit chuť užívat si života.
Vstupné: 120 Kč

ŠARLATÁN
17. 10. ve 20:00
ČR/Polsko/Slovensko, životopisný/drama, 118 min,
12+, režie: Agnieszka Holland
Příběh je inspirován skutečnými osudy léčitele Jana
Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc statisíce lidí ze všech
společenských vrstev.
Vstupné: 130 Kč

ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH
18. 10. v 15:00 / 24. 10. v 17:00
Jižní Korea, animovaný, 83 min, přístupný, dabing,
režie: Sungho Hong
Baculka Sněhurka najde pár kouzelných červených
střevíčků, které ji promění na hubeňoučkou krasotinku. Má to ale jeden háček! Střevíce patří zlé čarodějnici a ta, když zjistí, že zmizely, použije veškerá kouzla
a čáry, aby je dostala nazpět.
Vstupné: 120 Kč

SLUŽEBNÍCI
22. 10. ve 20:00
Slovensko/ČR, drama, 88 min, 15+, titulky,
režie: Ivan Ostrochovský
Píše se rok 1980. Michal a Juraj jsou dva studenti bohoslovecké fakulty v totalitním Československu. Každý z mladých seminaristů se musí rozhodnout, zda
podlehne pokušení a zvolí si snazší cestu kolaborace,
nebo si zachová svoji víru a stane se předmětem nátlaku Státní bezpečnosti.
Vstupné: 100 Kč

NIGHTLIFE: NA TAHU
25. 10. v 18:00
Německo, komedie, 111 min, 15+, dabing,
režie: Simon Verhoeven
Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. A pak
to přijde. Zamiluje se. Shodou mnoha náhod potká
Sunny, ženu svého života, a dokonce se mu povede ji
pozvat na rande. Ale kromě toho, že má šanci změnit
svůj život a získat ženu snů, má Milo taky bezstarostného a nezodpovědného kámoše Renza.
Vstupné: 120 Kč

UNDINE
29. 10. ve 20:00
Německo/Francie, drama/romantický, 90 min,
přístupný, titulky, režie: Christian Petzold
Undine je historička, která přednáší o městské výstavbě Berlína. Když ji však opustí muž, kterého miluje, dostihne ji starý mýtus. Musí zabít muže, který ji
zradil, a vrátit se do vody. Nečekaně potkává profesionálního potápěče Christopha a zamiluje se do něj.
Vstupné: 110 Kč
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Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544, e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
6:00–12:00 14:00–18:00
úterý
6:00–13:00
středa
6:00–12:00 13:00 liché týdny
čtvrtek
pátek

6:00–12:00
6:00–12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

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

tel.: 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30–11:00
11:15–12:30
15:00–18:00
úterý
7:30–11:30
11:30–13:00
středa, pátek
7:30–11:00
11:15–13:00
čtvrtek
7:30–11:00
11:15–13:00

pro podniky a objednané

pro pracující a objednané
pro objednané

pro podniky a objednané
pro objednané

MUDr. Alena Špidlenová

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
čtvrtek
7:30–17:00
pátek
7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš

tel.: 724 516 852
pondělí
7:30–14:30
úterý
9:00–17:30
středa
7:00–13:00

MUDr. Hrbáčková

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Interní ambulance

náběry
ordinace

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

Kardiologická ordinace
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

pro nemocné
13:30–15:00
15:00–18:00
11:00–14:30
10:00–12:00
10:00–13:00

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
pondělí
8:30–12:00 12:30–14:30
středa
13:00–14:00 14:00–17:30
čtvrtek
8:30–12:00 12:30–14:30
pátek
7:00–11:00 11:00–13:00
perimetry:
pondělí, čtvrtek 8:00–8:30 po objednání
středa
11:30–13:00 po objednání

Praktický zubní lékař

7:00–12:00
6:30–12:00

MUDr. Tomáš Kolouch

Praktický lékař pro děti a dorost
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
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

čtvrtek
pátek

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

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Odběry krve

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

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

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

Lékárna Devětsil

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

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

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
Úřední dny a hodiny:
pondělí
7:15–11:15
12:00–17:00
(po předchozím objednání 17:00–18:00)
středa
7:15–11:15
12:00–17:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239 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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz,
facebook.com/DobranskeListy. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková. 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. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 960 ks. Typografie: Kalous & Skřivan.
Registrováno: MK ČR E12353. Periodický tisk územního samosprávného celku.

|

říjen 2020

