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Univerzita TŘETÍHO VĚKU právě začala

Slavnostní imatrikulací dne 21. 9. 2018, která se konala za účasti zástupců Západočeské
univerzity a vedení města, složilo studentský slib 27 nových studentů Univerzity III. VĚKU,
která se tímto rozšířila z Plzně do nové pobočky v Dobřanech.
Zahájení studia na vysoké škole vždy začíná slavnostní imatrikulací a zakončeno je slavnostní
promocí. Takto bylo zahájeno i studium nových studentů a studentek na Univerzitě III. VĚKU
v Dobřanech. Na studijní obor „Regionální historie a archeologie Dobřan“ se přihlásilo 27 studentů a studentek, což je při otevření nové pobočky opravdu vysoké číslo. Studium je tříleté, a i když
není zakončené získáním titulu, přesto jsou v průběhu studia kladeny na studenty požadavky
v podobě písemných prací a zkoušek. Vyučování, které bude zahájeno 9. 10. 2018, bude probíhat
v odpoledních hodinách v zasedací místnosti radnice města.
Smyslem Univerzity III. VĚKU je především pomoci starším občanům rozšířit si znalosti ve studovaném oboru, zachovat si všeobecný přehled, orientovat se v nových informacích a pracovat
s moderními informačními technologiemi. Největším přínosem je sociální interakce mezi lidmi,
vznik nových přátelství a sociálních vazeb.
Děkuji za pomoc a vstřícnost paní Mgr. Magdaléně Edlové, které byla a je záštitou tohoto studia, a garantovi studia PhDr. Josefu Hložkovi, Ph.D.
Přejeme studentům hodně úspěchů ve studiu.
Dagmar Terelmešová, místostarostka
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Zprávy z radnice

Dům č. p. 145 na náměstí je zkolaudován
Bývalý dům stavební firmy Lecjaks, který město ještě v minulém volebním období vykoupilo
v domnění, že jde o rekonstruovanou stavbu, je zase stabilní. Před dvěma lety se při kontrole
střechy zjistilo, že trámy vinou neodborné izolace předchozím vlastníkem ztrouchnivěly a dům
by mohl v krátkém čase představovat bezpečnostní riziko. Připravil se projekt na jeho opravu,
v rámci jeho zpracování vyvstala další skrytá vada. V dávnější historii někdo vystavěl nosné zdi
tak, že nebyly nad sebou. Statické posouzení vedlo k závěru, že kromě sklepa, fasády a části stropů nad přízemím se všechno musí vybudovat znovu. Náklady se vyšplhaly nad deset milionů Kč,
město šlo cestou 6milionové dotace, aby zmírnilo škody. Práce jsou až na několik dodatečných
úprav dokončené, nejvíce se na návrat do opravených prostor těší prodejci ponožek.
Martin Sobotka, starosta

(sob) Značky zakazující tranzit kamionů jsou
už na místě.

V sídlišti Hornická prokoukne další kus
veřejného prostranství

Oznámení
Od prvního listopadu se do podatelny Městského úřadu mohou přijít zapsat do pořadníku zájemci o výrobu palivového dřeva formou
samovýroby v městských lesích na rok 2019.
Bude evidováno prvních 45 uchazečů. Kompletní podmínky a ceník najdete na webových
stránkách https://www.dobrany.cz/mestodobrany/lesy/.
Lenka Tomanová, místostarostka

Průzkumné vrty
vzbuzují nadšení
S tvrdou vodou, která poškozuje rozvody
v Dobřanech a komplikuje vytápění, by mohl
být konec. Nové dva průzkumné vrty přinesly
skvělé výsledky, jejich vydatnost je tak vysoká, že zvládnou po většinu roku pokrýt celou
spotřebu. Tvrdost vody v nich je až neuvěřitelně nižší, než je tomu u vrtů, na kterých stojí
zásobování v současnosti. Radnice zariskovala a už dopředu objednala projekt vyzbrojení,
připojení a řízení nových zdrojů tak, aby se
zbytečně neztrácel čas.
Martin Sobotka, starosta

Soutěž na nové kotle
se chýlí k závěru
Čistší vzduch a ekonomičtější provoz teplárny mají přinést nové kotle v centrální
výtopně na Pančavě. V soutěži byly podány
uspokojivé nabídky, v současnosti se čeká na
dokončení formalit. S instalací nových kotlů
se počítá příští rok mimo hlavní topnou sezónu.
Martin Sobotka, starosta

2

|

říjen 2018

V říjnu se začne s úpravou prostoru nad prodejnou v ulici Stromořadí. Vzniknou zde mimo
jiné nové zpevněné plochy, které umožní parkování aut místních obyvatel i návštěv. V oblasti již
byl opravený vodovod, tudíž lze investovat do povrchů. Návrh této akce byl s předstihem projednaný s lidmi, kterých se týká. Všechny jejich připomínky byly rozumné, tudíž je projektant
zohlednil. Projekt navazuje na parkoviště pod prodejnou, které přispělo ke zklidnění situace
v této lokalitě.
Lenka Tomanová, místostarostka

Ceny stavebních prací letí strmě vzhůru
Město v prvním pololetí tohoto roku vysoutěžilo řadu investičních akcí, které měly být financované z 20 milionů, jež měly dorazit v červenci jako dotace na rekonstrukci stadionu pod nádražím. Podařilo se dostat na 79-91 % cen dle rozpočtu od projektantů. I když se dotace zdržela
o půldruhého měsíce, firmy jsou ochotné stavby dokončit za nabídnuté ceny. Je to veliká výhra,
neboť nyní se cenová úroveň vyšplhala na hladinu 120 % projektantských rozpočtů. Město se
s tím setkalo například u vytoužené rekonstrukce domu v Pobřežní 434 (zateplení včetně výměny oken a nové střechy). Ještě že se vše vysoutěžilo s předstihem, stejný objem prací by dnes
vyšel nejméně o šest milionů dráž.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Jízda přátelství

Dne 25. 8. 2018 proběhla v pořadí už druhá jízda přátelství mezi městem Dobřany a německým
Obertraublingem. Jejím letošním cílem byla Chodská chalupa v Újezdu u Domažlic. Ačkoliv se
právě ten den po dvou měsících horka silně ochladilo, jízdu nevzdala ani česká, ani německá
strana. Děkujeme „Přátelům šlapek“ za reprezentaci města a účast. Skvělá parta cyklistů, která
se zúčastnila už podruhé, je příkladem toho, jak sport spojuje lidi, a to i na mezinárodní úrovni.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Výlov návesního rybníka ve Šlovicích
(trd) V sobotu 15. 9. proběhl ve Šlovicích výlov návesního rybníka, aby
mohla být zahájena jeho rekonstrukce. Vyloveno bylo asi na 50 kaprů,
5 tolstolobiků, několik karasů, 5 úhořů, 2 okouni a jeden candát. Největším
kouskem byl sumec o délce 116 cm.
Některé ryby se staly součástí potravního řetězce, některé změnily rybník
a čekají na jarní návrat do opravené
nádrže.

UPOZORNĚNÍ
PRO NÁJEMCE HROBOVÝCH MÍST NA VEŘEJNÉM POHŘEBIŠTI V DOBŘANECH
Vážení nájemci,
upozorňujeme, že se blíží konec splatnosti nájemného za pronájem hrobových míst
a schránek v kolumbáriích na veřejném pohřebišti v Dobřanech za letošní rok.
Nájem za rok 2018 je nutné uhradit nejpozději do 31.12.2018.
Prosím, zkontrolujte si, zda máte uzavřenou řádnou nájemní smlouvu na pronájem
hrobového místa (§ 25, odstavec 1 zákona č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví) a zda
nejste v prodlení s úhradou nájemného za předcházející roky.
V případě nejasností nebo dotazů použijte následující kontakt:

MěÚ Dobřany, správa majetku města, 1. patro, dveře č. 203
Věra Hessová, telefon: 377 195 844, e-mail: hessova@dobrany.cz

Zeleň, sucho a Dobřany
Chválím Městský úřad za lepší komunikaci
o zeleni.
Mailem jsem prosil o méně časté a ne tak
nízké sekání travnaté plochy, zachovávání
stromů včetně výmladků, aby se méně asfaltovalo a betonovalo oproti dosavadnímu
stavu…
Mail byl rychle předán zahradnici, paní Vladykové.
Odpověděla rychle, souhlasila s podstatným, jasně a se selským rozumem argumentovala pro občasný nutný kompromis.
Prý odpůrci chtějí časté sekání... prosím,
uvědomte si, že klima je už nevratně poškozené, vláhy bude napořád nedostatek a jen
zdravá, zelení pokrytá a dýchající půda napomůže.
Parkoviště jsou zapotřebí, ale ta budoucí by
měla umožnit vsakování deště a být zastíněná
stromy.
Prosím spoluobčany, všechny, i bez iluzí,
každá odpovědná duše přispěje moc:

• neodhazujme plasty a nedopalky
(plasty znečišťují, ucpávají kanalizaci, dusí
živočichy, rozkládají se na mikroplasty – nevyčistitelné!)
... sám denně seberu kolem 5 plastových odpadků jen při 2-3 malých procházkách venku

• „ 5 nedopalků v litru vody už zabíjí 50 % testovaných zvířat!“ 1

• „ islandský president pravidelně při běhání
sbírá plasty!“ 2

•v
 e vedrech minulých měsíců vždy ráno a večer jsem zalil alespoň pár litry vody některý
z blízkých mladých stromků (vždy jen voda
chycená do kbelíku při opláchnutí obličeje,
rukou…)
Díky za každou pozitivní změnu a Vaši pomoc! 			
Jiří Šmejkal

1

https://wave.rozhlas.cz/toxicke-nedopalky-na-zemi-problem-ktery-si-vetsina-kuraku
-radsi-nepriznava-5218848
2

https://icelandmonitor.mbl.is/news/nature_and_travel/2018/03/26/icelandic_president_found_plogging_at_presidential_/
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Rozhovor
Knihovna v Dobřanech má dlouholetou tradici. Málokdo z nás asi ví, že je tomu více než 135 let, kdy byl zahájen její provoz. Současná knihovna sídlí
ve stejné budově jako Základní umělecká škola J. S. Bacha, v ulici Stromořadí 439 a její vedoucí Bohuslava Kubelková si našla čas na rozhovor v době
finišování příprav na Týden knihoven.

Druhá otázka se týká Tvého druhého
„výročí“. V roce 2017 jsi dosáhla 10 let
působení ve vedoucí pozici. Jak hodnotíš
tuhle etapu?

Právě se chystáte na Týden knihoven.
Můžeš čtenářům Dobřanských listů přiblížit, oč jde?

Knihovna má se svém fondu přes 50 000
knih. V loňském roce se zaregistrovalo 586
čtenářů, knihovnu navštívilo 12 456 čtenářů
a ti si vypůjčili přes 20 000 dokumentů.
Knihovna je organizační složkou Města
Dobřany. Jak bys zhodnotila spolupráci
s městem?

Podporu od města jsme měli vždy. Díky
tomu můžeme např. nakupovat knižní novinky a tím si udržovat čtenáře i v době, kdy

čtení klasických knih není moc populární,
dále můžeme pořádat akce pro školy, školky
i veřejnost.

V knihovně pracuješ 21 let, což znamená, že tě tahle práce baví. Co máš na ní
ráda?

Mám ráda nejen komunikaci s lidmi, ale
také vymýšlení nových projektů.
Dlouhodobě a rádi spolupracujeme se ZŠ
Dobřany (netradiční dějepis, naučné lekce,
Listování), MŠ Dobřany (motivační projekty
na podporu čtenářské gramotnosti). V letošním roce nám nově přibyla MŠ Merklín. Dále
spolupracujeme s MKS Dobřany a se ZOO Plzeň.
Tato činnost je nejen pro mě, ale určitě i pro
mé kolegyně velice inspirativní a obohacující.

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho spokojených čtenářů.
Jaroslava Umnerová

9

Týden knihoven je celorepubliková akce, jejímž garantem je SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Myšlenkou této akce
je propagace a zviditelnění knihoven. V letošním roce je to již 22. ročník. Naše knihovna
se také každoročně účastní. Kromě registrace
nových čtenářů, amnestie dlužníků a prodloužené výpůjční doby se snažíme veřejnosti
nabídnout i něco navíc, např. v letošním roce
budeme pořádat veselé malování na zeď a jako
doprovodný program společenské hry pro děti.
Jaké je složení čtenářské veřejnosti?

Největší skupinu čtenářů tvoří lidé důchodového věku, poté děti, studenti a v poslední
řadě pracující.
Vím, že knihovna poskytuje řadu služeb.
Můžeš je čtenářům přiblížit?
Knihovna poskytuje výpůjční služby pro
dospělé i děti, meziknihovní výpůjční služby,
provoz internetu.
Naše knihovna je také pověřena výkonem
regionálních funkcí, což znamená, že máme

4
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zleva Lucie Korotvičková, Bohuslava Kubelková, Alena Sloupová

2
8
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V roce 2007 byla vedením knihovny pověřena Bohuslava Strejcová a v roce 2009 došlo
ke změně, od té doby je vedoucí Bohuslava
Kubelková. Byť se může zdát, že po 2 letech se
něco změnilo, není tomu tak, jsem to stále já :)
Teď vážně… Jako vedoucí jsem se musela
spoustu věcí naučit, rozhodovat o financích,
hlídat rozpočet, kontrolovat práci podřízených, ale díky dobrému kolektivu, který mi byl
oporou, jsem vše zvládla.

Jak už jsi zmínila, knihovna prošla před
pár lety rekonstrukcí. Vznikly krásné prostory pro všechna oddělení ... Kolik máte
knih a čtenářů?

0

Změn bylo dost. V první řadě proběhla rekonstrukce celé budovy, byl zmodernizován
systém půjčování knih, změnil se i způsob nakupování nových knih. Několikrát se obměnil
i kolektiv.

na starost 22 obecních knihoven v okolí (např.
Stod, Štěnovice, Nová Ves, Vodní Újezd, Šlovice …). Pro tyto knihovny nakupujeme knihy,
připravujeme pro ně školení a jsme jim nápomocni v provozních záležitostech.

20

Milá Bohunko, v loňském roce to bylo
20 let od doby, co jsi nastoupila do Městské
knihovny. Jak moc se knihovna změnila?

Téma měsíce: Šlovický vrch

Den otevřených závor 2018
První zářijovou sobotu se na Šlovickém vrchu konal další ročník Dne otevřených závor. Kromě tří spolků, které zde trvale
působí (HEC klub, OFF klub, oddíl fourcrossu), mohli příchozí navštívit přírodovědné stanoviště a také na vlastní kůži zakusit sílu vojenských obrněnců BVP a jejich práci při potlačování agresivních křovin. Zpestřením dne byla přehlídka dřevorubeckých dovedností v rámci závodů série Timbersports.
Chladno a déšť nám po tříměsíčním suchu dělaly radost, zároveň se silně vtírala otázka: „Proč zrovna dnes?“ I přes nepříznivé počasí si však na Šlovičák lidé cestu našli. Kdo přišel hned dopoledne, mohl být svědkem odhalení zbrusu nového
loga Šlovického vrchu, jehož autorkou je Gabriela Klinkovská. Je na něm vyobrazen listonoh letní schovaný v kole terénního
vozidla. Symbolicky tedy propojuje nejoblíbenějšího reprezentanta zdejší přírody a ty, kdo se o jeho přežití starají – fourcrosaře, motokrosaře a offroaďáky.  
Moje poděkování patří Jarce Umnerové, Zuzce Peksové a Gábině Klinkovské za pomoc s organizací, Kubovi Urbancovi díky za parádní fotky (viz
facebook Šlovický vrch).
Ondřej Peksa

Na Šlovickém vrchu už jsou zabydleni divocí koně
Po dlouhých přípravách v poslední zářijový den přesně v 16:54 hodin poprvé vstoupil
na dobřanskou půdu divoký kůň z Exmooru.
Šestihlavé stádo mladých hřebců do lokality
Šlovický vrch bezplatně zapůjčila společnost
Česká krajina. Zvířata jsou potomky zakládajícího stáda, které bylo přivezeno do rezervace
velkých kopytníků ve středočeských Milovicích v roce 2015 v rámci projektu financo-

vaného z Operačního programu Životní prostředí. Pastva koní v biologicky mimořádně
hodnotné části bývalého vojenského prostoru
pomůže k posílení biodiverzity a rozšíření výskytu významných ohrožených rostlin a živočichů. Tento projekt je spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí, prioritní
osy Ochrana a péče o přírodu a krajinu. Koně
si nyní budou čtyři týdny zvykat na nové pro-

středí v aklimatizační ohradě s přístřeškem
a napajedlem. V sobotu 27. října v 10 hodin
se slavnostně otevřou vrata a koně budou vypuštěni do celé pastviny. Jste srdečně zváni.  
Lenka Tomanová, místostarostka

Exmorští hřebečci strávili na Šlovičáku první, evidentně klidnou noc a při
ranním fotografováním vypadali velmi spokojeně.

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

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 7.

(V předchozím díle vzpomíná pan Zymák na rozhodnutí rodiny odstěhovat se z Dobřan do vnitrozemí a soužití s německými spoluobčany v Dobřanech.)
Jak probíhal v Dobřanech po válce odsun
Němců a obnova Dobřan, jsem nezažil. Pro můj
ročník byla povinná tříměsíční akce v pohraničí
v Přimdě v Horském pastvinářském družstvu
a po návratu domů byl odsun Němců z Dobřan
už ukončen. Hlavní fáze organizovaného odsunu byla rozvržena v roce 1946 na tři etapy.
První etapa se netýkala osob pracujících v průmyslových podnicích v pohraničí, v zemědělství a v lesnictví a měla být skončena do srpna,
ale můj pobyt v Přimdě zastihl ještě německé
obyvatelstvo na podzim roku 1946. Druhá etapa měla zahrnout všechno zbývající německé
obyvatelstvo s výjimkou antifašistů, smíšených
manželství a specialistů včetně rodinných příslušníků. A ve třetí etapě se mělo zvážit vystěhování kvalifikovaných pracovníků a specialistů.
Postoj veřejnosti nejen československé, ale
částečně i zahraniční k poválečnému vysídlení
Němců ovlivnily a do určité míry možná i inspirovaly přesuny obyvatelstva, které Němci v průběhu války sami provedli. S myšlenkou vystěhování německé menšiny z republiky přišli v létě
1939 představitelé domácího odboje. Původní
koncepcí bylo potrestat a vystěhovat aktivní
funkcionáře a členy nacistické strany, kteří se
kompromitovali kolaborací s nacismem. Představa německého plošného odsunu je pozdější, odbojově zahraniční, spojená s E. Benešem
a domácí odboj jí byl do značné míry překvapen. Beneš sice dosáhl v roce 1943 příslibu
americké a britské vlády včetně souhlasu So-
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větského svazu s plošným odsunem, ale výhrady na západě později sílily.
Vypjatou protiněmeckou atmosféru poválečné doby charakterizuje dobový tisk bez ohledu
na politické přesvědčení, rovněž souhlasné stanovisko měly i známé osobnosti. Např. ministr
zahraničí Jan Masaryk vyjádřil srozumitelný
příměr: „Po staletí jsme se snažili žít s Němci
pod jedním deštníkem a vždycky jsme promokli.
Teď je toho dost.“ Známý novinář Ferdinand Peroutka vyjádřil svoje stanovisko v prvním poválečném roce kategoricky: „...kdybychom neuměli
využít této příležitosti vyskytnuvší se jednou za
tisíc let, nezasluhovali bychom později ani soustrasti, kdyby se děje opakovaly.“ Současně se
netajil i obavami z budoucího vývoje a později
už v západním exilu hodnotil odsun jako chybu.
Po návratu z Prahy koncem června 1945 nebyla již v naší ulici řada německých rodin, které
jsem znal z minulých let. Byl to zvláštní pocit,
ta představa, že příslušníky těch rodin už asi
nikdy neuvidím. S některými generačními německými vrstevníky se stýkal ještě před válkou
můj dědeček a chodíval s nimi vždy v neděli po
obědě na vycházky.
V první polovině roku 1953 jsme s mou ženou
Lídou zhodnotili ne právě záviděníhodnou osobní situaci a rozhodli jsme se podat si žádost o poskytnutí novomanželské půjčky. Podmínky byly
výhodné, při narození dětí se měly odepisovat
ze splácené částky určité obnosy. Zjistil jsem si,
zda moje předchozí onemocnění plicní tuberku-

lózou není půjčce na překážku a 11. ledna 1953
jsme požádali ONV v Přešticích o půjčku dvacet
čtyři tisíce korun. Dostali jsme z ONV výměr, že
nám byla půjčka povolena s tím, že je nutno ji
vyzvednout nejpozději do 30 dnů, u nás to bylo
datum 12. května, jinak celá půjčka propadá.
(Pokračování příště.)
Své vzpomínky zpracoval pan Ing. Václav Zymák,
CSc., ve školním roce 2017/18 dle otázek projektového týmu vedeného Mgr. Michaelou Hlaváčovou a Mgr. Jaroslavem Šedivým

Kultura
UNGER G. F.:
Divoké časy
Jubilejní vydání kultovního westernu.

KNIHY PRO DĚTI

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

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
COTTERELL T. A.:
Co Alice neřekla
Mladá sochařka, která
si potrpěla na starší
muže, byla nalezena
mrtvá. Manžel Alice Ed je v podezření,
protože v době smrti
byl u ní. Alice přesto
poskytne svému manželovi alibi. Věří mu
však? Jak daleko byste zašli, abyste udrželi
tajemství?
ŽURAVLJOV Vasilij Vitaljevič:
Cizinecká legie
Všední život francouzské cizinecké legie.
Zajímavé čtení. Posuďte sami.

CIPROVÁ Oldřiška:
S cejchem ďábla
Když na Karlštejně vládla Kateřina Bechyňová.
Mladá Kateřina z Lažan
je obdařena neskutečnou krásou. Pochází
z urozeného rodu a její
věno je obrovské. Proč
tak rychle vyhověla žádosti o ruku stárnoucímu Janu z Bechyně?
Brzy po svatbě však začne vycházet najevo,
jaká to temnota se skrývá pod krásnou tváří…

RUNDELL Katherine:
Střechy Paříže
Prožijte se Sophií napínavé noční dobrodružství na pařížských střechách!
Když je Sophii rok, přežije jako jedna z mála
ztroskotání zámořské
lodi. Ujme se jí další
přeživší, výstřední svobodný mládenec Charles, a vychová ji jako svou vlastní dceru. Jeho
neotřelé výchovné metody (psát po zdech je
dovoleno!) se ale nelíbí úřadům, a tak když je
Sophii dvanáct, uprchnou společně do Paříže.

HANNIBAL James R.:
Ztráty a nálezy
Třináctiletý Jack Buckles má neobyčejné
nadání, umí nacházet
ztracené věci. Nejen
zapomenuté rukavice
nebo druhou ponožku, ale i věci, u kterých se jejich majitelé
vzdali naděje, že je ještě někdy objeví. Jediné,
co se mu však nedaří, je najít svého otce, který
beze stopy zmizel.

FAVILLI Elena:
Příběhy na dobrou
noc pro malé rebelky
100 krátkých příběhů
o mimořádných ženách
z minulosti i současnosti.
Umělkyně, sportovkyně, političky, vědkyně
a další. Seznámíte se s královnou Alžbětou I.,
tenistkou Serenou Williams nebo s módní návrhářkou Coco Chanel. Každý příběh doprovází portrét.

LINDGREN Barbro:
Oranžáda, Mazarén
a Dartaňan
Garáž přestavěná na
štičí rybníček? Nejlepší kamarád zloděj?
Pipi Dlouhá punčocha
by se od Oranžády,
Mazaréna a Dartaňana mohla ledacos přiučit. Nejklasičtější švédská crazy knížka čeká na vás.

Dobřany znají vítězky

letní soutěže o nejkrásnější
okno nebo balkon

Letos bylo vyhlášeno již druhé kolo letní
soutěže O nejkrásnější okno nebo balkon,
kterou pořádá město Dobřany ve spolupráci
s Městským kulturním střediskem. S velkou
radostí udělila letošní porota titul nejkrásnějšího okna paní Jitce Křížové. Péče, kterou
musela svým převislým muškátům v tomto
horkém létě věnovat, přinesla svoje ovoce.
Kategorie nejkrásnější balkon má také svoji
vítězku. Paní Marie Pešková obhájila vítěznou
pozici z loňského roku, a tak se opět zapsala
do historie této soutěže. Tentokrát jí vítězství
zajistily přenádherné surfinie.
Slavnostní předání cen místostarostkou
Lenkou Tomanovou se letos uskutečnilo přímo u rozkvetlých oken a balkónů. Vše doprovázela milá nálada, povídání o zahrádkaření
a radost z vítězství.
Mockrát všem zúčastněným děkujeme
a přejeme městu více krásných rozkvetlých
okének a balkonů.
Milena Vladyková, zahradnice

Jitka Křížová

Marie Pešková

SKAUTSKÉ
HRY
27. října 2018 | 13:30–16:00
skautská klubovna na ostrově
pod I. st. ZŠ Dobřany
www.dobrany.cz
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Děkujeme za Ú/úsměvy

Pohádkový les

Milí čtenáři,
dovolte nám touto cestou poděkovat vedení kulturního střediska v Dobřanech a všem,
kteří se podíleli na akci pracovně nazvané
„S úsměvem do kina“, která proběhla dne
1. 8. 2018 a které se zúčastnili pacienti a terapeutický tým Psychiatrické nemocnice.
Vedení kulturního střediska se velmi mile angažovalo a umožnilo nám a našim pacientům
zhlédnout zcela mimo program kina nový český film s tématikou závislosti „Úsměvy smutných mužů“. Všem zaangažovaným bychom
rádi poděkovali za jejich aktivitu a úsměvy,
které celou akci provázely.
S poděkováním za terapeutický tým
Mgr. Dominika Štýbrová

Na Martinské stěně ožily postavičky z pohádek a připravily pro děti veselé odpoledne.

Informační centrum
opět rozšiřuje sortiment
služeb

V září jsme se stali prodejním místem jízdenek pro autobusového přepravce FliXBUS.
Jízdenky můžete u nás rezervovat, volně koupit nebo vyzvednout již rezervované. Zelené
autobusy jezdí na mnoha tuzemských linkách,
ale také v celé Evropě. Více informací v našem
centru nebo na flixbus.cz
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci se skauty a mateřskou školou připravilo pro
děti Pohádkový les na Martinské stěně. Počasí nás nezklamalo, bylo nádherně. Na start pochodu
přišlo přes 380 dětí s rodiči. Cestou na účastníky čekali králíci z klobouku, Fiona se Shrekem,
šmoulové v plné sestavě včetně Gargamela, čert a Káča a také oslík s muzikantem, hostinským
a kouzelným dědečkem z pohádky Obušku z pytle ven. Nechyběla princezna se zlatou hvězdou na
čele, Karkulka, vlk a babička. V neposlední řadě v lese čekala Beruška s Ferdou Mravencem, duo
čarodějnic s Mařenkou a mimoň. Doufáme, že se akce líbila a pochod lesem vás zaujal. Těšíme se
na vaši účast v příštím roce. Velké poděkování patří všem skautům, skautkám, kamarádům a učitelkám Janě Maxové, Janě Šiškové a Aleně Palkoskové. Díky, bez vašeho nasazení by to nešlo. 
Šíša
Dovoluji si připojit se k poděkování, a to zejména Šíše - Věrce Šístkové, která je naším partnerem pro celou akci. Z reakcí v cíli bylo patrné, že se procházka lesoparkem povedla.
Věrko, děkuji za spolupráci, bez vás by to nešlo!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Milovníci „Rybovky“
(České mše vánoční
J. J. Ryby), čtěte!!!
Na letošní poslední adventní neděli 23. 12.
2018 chystáme v kostele sv. Mikuláše od
17.00 hodin uvedení České mše vánoční skladatele Jakuba Jana Ryby. Dílo zazní v podání
orchestru, sboru a sólistů. Ti z vás, kteří by si
rádi zazpívali ve sboru, zveme na pravidelné
zkoušky Pěveckého Uskupení Dobřanských
Učitelů každou neděli od 18.00 do Základní
umělecké školy J. S. Bacha v Dobřanech.
Výtěžek z adventního koncertu společného
projektu několika subjektů bude věnován nadačnímu fondu „Přátelé dobřanských varhan“.
Bližší informace: Jan Vozár -  736 472 478  
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vstupné:

Městské kulturní středisko Dobřany
srdečně zve na představení DIVADLA ÚSMĚV Ludmily Frištenské

80 Kč

KOBLÍŽEK NA CESTÁCH
21. října 2018 od 15:00 hodin v kině Káčko
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5 nebo na www. kacko.cz.

Kultura

Radbuza fest

(jar) Druhou zářijovou sobotu se konal tradiční hudební festival Radbuza fest. Na pódiu se vystřídalo pět kapel, které potěšily svým umem na dva tisíce
lidí z Dobřan i okolí.

Poděkování
Jménem účastníků a hlavně jménem nastávajících studentů Univerzity III. věku skládáme hluboký obdiv a díky za organizaci imatrikulace, která
se konala 21. 9. 2018 v kostele sv. Víta v Dobřanech.
Překrásné kulturní vystoupení p. Vozára a pí Kláry Vlahačové-Kartákové doplnilo důstojný průběh slavnostního slibu, který přítomní uchazeči
o studium složili do rukou představitelů ZČU v Plzni za účasti p. starosty Martina Sobotky a pí místostarostky Dagmar Terelmešové.
Na studia jsme se přihlásili proto, že máme zájem dále se vzdělávat. Věříme, že naše studijní výsledky neudělají našemu městu ostudu, a těšíme
se na dva roky pilné studijní práce.
Děkujeme hlavní organizátorce pí Mgr. Dagmar Terelmešové.
Za studenty Zdena Blažková

www.dobrany.cz

|
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Bachovský
koncert
při svíčkách

Vystoupí žáci
a učitelé
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

10. benefiční koncert na podporu stavby nových varhan v Dobřanech

23. 10. 2018 / 19:00
kostel sv. Mikuláše, Dobřany
Koncert je věnovaný k 333. výročí
od narození osobnosti J. S. Bacha
Přátelé dobřanských varhan, nadační fond / č. ú. : 279515107/0300

dobranskevarhany / info@dobranskevarhany.cz / tel. : (+420) 605 935 041
w w w.d o bran skevar h any.cz

Vstupné
dobrovolné
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www.dobrany.cz

|

11

Kultura

JUNIORFEST se blíží. Do Dobřan zavítají Daniela Kolářová
a Jaromír Hanzlík!
Necelý měsíc a půl dělí Dobřany a další čtyři města od zahájení Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST 2018.
Festival bude v Plzeňském kraji probíhat od 9. do 15. listopadu. Kino Káčko bude opět po roce hostit filmové projekce, doprovodný festivalový program a známé osobnosti českého a zahraničního filmu. Na co se návštěvníci mohou těšit, prozrazuje ředitelka festivalu Judita
Soukupová a výkonný ředitel Michal Šašek.
Právě uvedení zrestaurované verze Cesty do pravěku přilákalo
na festival jednu slavnou filmovou osobnost, že?
Michal Šašek: Ano, máte pravdu. V letošním roce přijal účast v mezinárodní porotě celosvětově uznávaný režisér úspěšného animovaného
snímku KungFu Panda John Stevenson. Tento muž se podílel například
i na tvorbě všech dílů Shreka nebo snímku Madagaskar. Ve filmovém
světě je to velké jméno a jsme šťastní, že jej budeme moci na festivalu
hostit. Osobně bude přítomen uvedení již zmiňované Cesty do pravěku,
neboť se pokládá za velkého obdivovatele tvorby Karla Zemana.

Jaké další slavné osobnosti v letošním roce festival navštíví?
Judita Soukupová: Od roku 2009 každoročně udělujeme nejvýznamnějším osobnostem českého filmu a televize nejvyšší festivalové ocenění Zlatá rafička. V předchozích letech tuto cenu osobně převzal například Viktor Preiss, Jiřina Bohdalová nebo Pierre Brice. V letošním roce
jsme se rozhodli udělit toto ocenění Jiřímu Strachovi (10. 11. odpoledne) a Ivě Janžurové (13. 11. v podvečer).
Michal Šašek: Proč to však Judita zmiňuje. V letošním roce jsme se
poprvé rozhodli zajistit případným zájemcům autobusovou přepravu
z Dobřan do Horšovského Týna zdarma, neboť ocenění za účasti dalších známých osobností tradičně udělujeme v historických prostorách
erbovního sálu Státního hradu a zámku Horšovský Týn.
Samozřejmě bude nutná včasná rezervace. Proto neváhejte a již nyní
nás kontaktujte na tel. 602 697 596 nebo na e-mailu info@juniorfest.cz

Dobřany budou letos hostit festival již po sedmé, chystáte pro
filmové návštěvníky nějaké novinky?
Michal Šašek: Letošní program jsme obohatili o několik skutečně
speciálních akcí. Je to už neuvěřitelných padesát let, kdy se poprvé na
filmovém plátně objevil Jaromír Hanzlík po boku Daniely Kolářové. Jednalo se o film Slasti Otce vlasti. V 70. a 80. letech se z nich stala jedna
z nejpopulárnějších filmových a televizních dvojic. Společně se objevili
nejen ve filmu Léto s kovbojem nebo v televizním filmu Podnájemníci,
ale také ve filmech pro děti Lucie, postrach ulice, ..a zase Lucie. Snad
se vše podaří a společně tuto dvojici během festivalu přivítáme v dobřanském kině Káčko. O přesném termínu budeme veřejnost včas informovat.
Judita Soukupová: To však není jediná významná akce v Dobřanech.
V neděli 11. listopadu 2018 se můžeme společně těšit na mimořádnou
událost. Kino Káčko v tento den bude středem pozornosti všech tuzemských médií, neboť Ondřej Beránek, ředitel Muzea Karla Zemana, se
rozhodl uvést na našem festivalu v premiéře digitální zrestaurovanou
verzi filmu Cesta do pravěku. Předchozí zrestaurované filmy Karla Zemana Baron Prášil a Vynález zkázy byly premiérově uvedeny na nejprestižnějších světových festivalech. Skutečně si toho velmi vážíme.
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Skutečně je toho v letošním roce hodně. Co doporučujete fanouškům festivalu?
Judita Soukupová: Přidejte si nás na Facebooku mezi přátele – MFF
Juniorfest nebo sledujte webové stránky www.juniorfest.cz, kde naleznete podrobné informace o letošním programu.

DABINGOVÝ WORKSHOP PRO DOSPĚLÉ
vedený legendární Olgou Walló
sobota 13. října 2018 | kino Káčko, Dobřany
 2 bloky s přestávkou: 9:00–12:00 a 13:00–16:00
 omezený počet účastníků!!!
 zdarma
Rezervace nutná na soukupova@juniorfest.cz

Dobřany

Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu
města Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Další úspěch žáků ZŠ v jednotné přijímací
zkoušce na SŠ
Letos již potřetí uspěli žáci našeho devátého, případně i pátého, ročníku v jednotné přijímací zkoušce na střední školy. Obdrželi jsme výsledkovou sestavu Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání, které je v České republice z pověření MŠMT organizátorem této zkoušky, o úspěšnosti
našich uchazečů o přijetí na čtyřleté studijní obory (40 žáků z celkem 56 končících v 9. ročníku)
a na osmiletá gymnázia (10 žáků 5. ročníku). Absolventi naší školy opět dosáhli nadprůměrných výsledků ve srovnání s republikovým průměrem. V českém jazyce byl republikový průměr
62,4 % (vloni 60 %), naši deváťáci dosáhli průměru 73,3 % (vloni 74,6 %) a v matematice byl
státní výsledek 35,8 % (vloni 46,3 %) a naši absolventi byli na 46,2 % (vloni 62,1 %).
Také žáci 5. ročníku, kteří zkusili štěstí v přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia, byli se svými
výsledky nadprůměrní: český jazyk ČR 51,4 % (vloni 55,4 %), ZŠ 64,0 % (vloni 63 %); matematika ČR 41,7 % (vloni 53,7 %), ZŠ 48,0 % (vloni 65 %). Přesto nebyli všichni přijati, z deseti
přihlášených uspěli čtyři. Souviselo to s počtem přihlášených na jednotlivé školy, na některých
byl skutečně velký převis poptávky nad nabídkou.
Oboje považujeme za velký úspěch a i touto cestou za něj děkuji našim (bývalým) žákům a jejich vyučujícím.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Hokejisté v jídelně
Ve středu 26. 9. čekalo na všechny děti
v jídelně překvapení. Extraligoví hokejisté
z klubu HC Škoda Plzeň přijeli do Dobřan
na podporu projektu Zdravá školní jídelna.
Ochutnali společně s dětmi oběd a pak rozdávali přes hodinu podpisy. K vrcholovému
sportu patří bezesporu zdravá a vyvážená
strava, proto jsme se rozhodli motivovat
děti touto cestou. Děkuji paní Kabátové
z klubu HC Plzeň za podporu a organizaci,
hokejistům Romanu Vráblíkovi, Miroslavu
Indrákovi, Dominiku Frodlovi, Denisi Kindlovi a Petru Kodýtkovi za trpělivost při rozdávání několika stovek podpisů. Doufám, že si to děti
užily, a věřím, že to nebyla poslední akce v tomto duchu.
Bc. Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

Kulturní kalendář
ŘÍJEN
6. 10.

Sousedský bleší trh

7. 10.

Drakiáda

8. 10.

TvořenÍČKO – Dekorování
látkové tašky

13. 10.

Burza dětského oblečení,
hraček a potřeb pro děti

15. 10.

TvořenÍČKO – Výroba
náramků

20. 10.

Posvícení a Havelské trhy

22. 10.

TvořenÍČKO – Dekorování
hrnků

27. 10.

Skautské hry

28. 10.–28. 11. Vojsko v Dobřanech

1918–1938 – výstava
v Dobřanské galerii

28. 10.

Průvod se světýlky

28. 10.

VIDEOMAPPING –

LISTOPAD

světelná show

2. 11.

UNDERGROUND COMEDY

20. 11.

Ani za milion! – divadlo

3. 11.

9. –15. 11.

Hororový ostrov
MFF Juniorfest

MKS Dobřany pořádá

KURZ – VÝROBA
BAREFOOT MOKASÍNŮ
(kožené boty přesně na nohu)

Mateřské centrum Budulínek Dobřany pořádá

Kdy: sobota 13. 10. 2018 od 9,00 do 11,00 hodin
Kde: jednací sál MěKS Dobřany
Příjem oceněných a popsaných věcí (originální značka a cena na každém kusu oblečení) + jmenný
seznam věcí přineste v pátek 12. 10. 2018 od 16 do 18 hodin.
Omezen počet položek – max 100ks (větší množství pouze po telefonické domluvě předem).
Podrobná pravidla najdete na místě prodeje nebo https://mcbudulinek.webnode.cz/
Další informace : Lucie Korotvičková – 724 352 063

17.–18. 11. 2018 | 9:00–18:00
jednací sál MKS Dobřany

přihlášky a informace:
peksova@dobrany.cz do 7. 11.
cena: 2300 Kč

(veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě)

www.dobrany.cz
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Lívancový běh
Dobřany

Navzdory mocnému souběhu několika akcí
v Dobřanech a okolí v sobotu 8. 9. 2018 zahájil
Budulínek, z. s., svou další sezónu na louce za
fotbalovým hřištěm Lívancovým během.
Potkali se tu běžci tří věkových kategorií. Ať
v běžeckých outfitech nebo sandálech, chrti

nebo požitkáři, malí nebo velcí, všichni s očekáváním, a jak se zdálo i s radostí. Kdekdo
se skvěle zhostil i role fanouška. Letošní rok
udělal pořadatelkám velkou radost také v počtu - druhý ročník měl zapsáno 81 běžících
dvounožců a jednoho psa. S nadějí pohlížíme

do dalšího září, naše řady se jistě rozrostou.
Už teď máme v hlavách smělé plány, těšme se
na zářijový výběh v roce 2019. Velké díky patří
stálicím z Budulínka, které při nás stály, našim
dětem i ostatním členům rodin jako platným
pomocníkům, holkám Žďánských, které se velkoryse podílely na tombole, Mírovi Homrovi
za zázemí, technickým službám a Michalovi
Pokornému, že zas s ničím nebyl problém,
městu Dobřany, bez jehož podpory v podobě

Spolek Budulínek ve spolupráci se školní jídelnou
srdečně zve na podzimní akci pro děti a rodiče

ve školní jídelně
Soutěž o nejzajímavěji vyřezanou dýni.
Ochutnávka polévek a jiných dobrot ze školní jídelny.
Strašidelná diskotéka, strašidelné kostýmy vítány.
Soutěž o nejlepší kostým.
Omezený počet dýní bude možno zakoupit na místě.
Doporučujeme vzít si s sebou vyřezávací pomůcky, dobrou náladu
a spoustu nápadů.

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
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Globálního dotačního titulu by byl náš rozpočet velmi omezený, a zvukařovi a fotografovi
Kubovi. ZUŠce děkujeme za zvukovou podporu a díky s poklonou patří Dobřanským bábinkám za brzké vstávání a smažení lívanců.
VaP

RuKa JUDO, z. s.
Vás zve
pojďte si s námi zasportovat na akci

ODPOLEDNE SE
SEBEOBRANOU
20.10.2018 odpoledne v nových prostorech
spolku – Sokolovská 1010
(naproti služebnímu vchodu do Káčka)
* určeno pro děti a rodiče - přijďte si v rozmezí
14 – 17 hodin poslechnout, podívat se
i vyzkoušet, co vše se může skrývat pod pojmem
SEBEOBRANA, doporučujeme sportovní oblečení,
cvičíme naboso *
Těšíme se na Vás 😊😊

Akce je podpořena z Globálního dotačního titulu města Dobřany.

Školství, spolky a neziskové organizace

Pohádkové náměstí, 2. 9. 2018
I když už dávno nejsem malé dítě, sebral
jsem odvahu, pláštěnku, batůžek a vydal jsem
se v zamračeném nedělním odpoledni na náměstí do Dobřan. Spolek Přátelé Koinonie zde
totiž ve spolupráci s mnoha dobrovolníky pořádal akci pro děti „Pohádkové náměstí”.
Navzdory tomu, že zrovna nepanovalo letní počasí, se u pohádkových stanovišť sešla
notná dávka různorodých účastníků. Počínaje
dětmi, rodiči, prarodiči, hasiči, nejrůznějšími
pohádkovými postavami, králíky z klobouku,
nebo třemi prasátky až po Anděla Dobřánka,
či zlověstnou Ježibabu si všichni mohli splnit
nevšední úkoly, nebo si třeba sjet po obří nafukovací skluzavce.
Vrcholem celého programu, který začal ve
14.00 hodin, však bylo pohádkové představení, a to ne jen tak ledajaké. Do děje nás perfektně vtáhlo trio Pepíček, anděl a čert, které
se společně vydalo „do světa”. Přes mnohé
nástrahy a šlamastiky se nakonec Pepíček
naučil, že spíš než čerta je lepší poslouchat
andílka, a díky pomoci dětí vyvázl ze spárů
Ježibaby, která jej div neuvařila v obrovském
hrnci. Na závěr se všem dostalo dárečku

v podobě andělíčka na provázku, jenž dětem
připomíná, že je Dobřánek vždy doprovází
a chrání.
Jakmile program skončil a lidé se začali
rozcházet, pocítil jsem na tváři první kapky

deště, které do té doby musely nahoře držet
snad jen boží ruce…
Díky organizátorům a všem pomocníkům
za krásné zážitky a příští rok zase na viděnou!
V. Novák

Slavnostní otevření Zahrady Anežky České, 23. 9. 2018

V neděli 23. 9. 2018 v 15 hodin proběhlo
v areálu dobřanské fary slavnostní otevření
zahrady Anežky České.
Pozvání přijalo mnoho významných hostů,
jako plzeňský biskup Tomáš Holub, starosta
města Dobřany Martin Sobotka, ředitel místní Základní školy Jaroslav Šedivý, Jitka Dlouhá, projektantka samotné zahrady, a také Jitka Davídková, autorka sochy Anežky České,
jež je dominantou celého prostoru. Každý
z nich nás povzbudil svými slovy, v nichž
jsme se shodli na jednom, a to že naše práce
na tomto projektu nebyla marná, ale plodná
a přínosná. Bůh totiž vždy vede své dílo od
počátku až do konce a obnova naší zahrady
byla velkou zkušeností důvěry, přátelství

a hezké spolupráce, která vznikla mezi námi
a všemi dobrovolníky.
I při oslavě samé jsme byli mile potěšeni
štědrostí těch, kdo bydlí kolem nás. Dobřanská pekárna zajistila chléb, o květinovou
výzdobu se postaralo květinářství LB Design, Modrá hvězda nabídla pivo, příjemnou
atmosféru při společném posezení navodili
naši přátelé ze ZUŠ J. S. Bacha a spol., takže
radostný zvuk dud, akordeonu a houslí se rozléhal po celém areálu. Nechyběl ani kreativní
koutek pro děti, kam občas zabrousil i někdo
z „dospěláků”.
V bývalé stáji byly instalovány dvě fotografické výstavy, které zpracoval Francesco
Meneghini, představený Koinonie Jan Křtitel

v Liticích, a L´udka Košudová, zasvěcená sestra z Dobřan. Z krásných fotek bylo zřejmé, že
děti i v dnešní době umějí pracovat a rády pomáhají. Druhá část výstavy vypovídala o tom,
jak se rodila socha: z dubového kmene pod rukou zručné řezbářky vznikla postupně lidská
tvář, ruce i tělo.
Celý průběh slavnosti byl radostný a víc než
pohodový. Dokonce i počasí, které dopoledne
vypadalo nepříznivě, se nakonec proměnilo
v příjemné a slunečné...
Jsem velmi vděčná za všechno, čemu nás
Anežka Česká doposud naučila, a věřím, že se
za nás bude i nadále přimlouvat.
Děkuji za důvěru, povzbuzení, doprovázení
a přátelství!  
Lenka Šparglová
Koinonia Jan Křtitel – Dobřany

www.dobrany.cz
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provádí od 2. září

KAŽDOU NEDĚLI
OD 15 HODIN

mobil 605 546 746
16
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Tábor na Polánce 2018

Zahrádkářský koutek
Tak tu máme podzim. Je to vrchol naší činnosti, čas na hlavní sklizeň. Proto se v tomto
čase pořádá zahrádkářská výstava. Letos se
urodilo hodně jablek, tak jsme na výstavě
mohli porovnat velké množství odrůd, které
nám poskytl pan Sedláček ze svého sadu, ale
i ostatní zahrádkáři.
Těm, kteří mají velkou úrodu jablek, připomínám, že se moštuje každou neděli, případně po telefonické domluvě s moštařem i jiné
dny. Tel. 605 546 746.

I letos jsme se my, mladí ochránci přírody a naši kamarádi, sešli na táboře v Polánce u Nepomuka v počtu 42 dětí a 12 vedoucích a instruktorů. Tématem táborové hry byly postavy Asterixe
a Obelixe a jejich 12 úkolů. Během 14 dní musely děti přesvědčit Césara, že jsou správní Galové,
a splnit všech 12 úkolů. S těmito úkoly jim pomáhal zázračný lektvar, na který ingredience sbíraly
4 vesnice, a odměnou za splněné úkoly jim byly měšce s mincemi. Na konci tábora si děti za nasbírané mince vybraly odměnu. Jako každý rok si táborníci osvojovali i různé dovednosti a znalosti
(přírodověda, uzlování, azimut ...). Všichni odjížděli z tábora spokojeni a těší se na příští rok, až
se zase setkají se svými kamarády. Děkuji všem dětem a vedoucím za hezky strávených 14 dní
v přírodě a také za podporu z grantu města Dobřany.
Zveme zájemce o členství v našem oddíle MOP Strážci při Českém svazu ochránců přírody
Dobřany na oddílové schůzky, které se konají každý pátek v klubovně na Ostrově od 16:00 do
17:00 hod. Hrajeme různé hry, chodíme na výlety a poznáváme přírodu. Více informací na www.
strazci-dobrany.cz.
Petr Mištera - Plátek

Cyklovýlet
V sobotu 29. 9. se uskutečnil
zřejmě poslední letošní cyklovýlet
dobřanských vyznavačů tohoto
sportu. Ráno v 5:53 jsme odjeli
vlakem na Špičák. Sešlo se nás 16
a v Přešticích nás doplnili ještě 3
cykloturisté. Jelikož byla opět výluka, přestoupili jsme v Nýrsku do
autobusu a vystoupili již na Špičáckém sedle. Nadmořská výška
982 m nás přivítala teplotou 2°C.
Nic příjemného. Mladí se rozhodli
pro cestu pod Pancířem na přehradu u Nýrska a nás starší čekala cesta na Černé jezero a následně okolo vodopádu Bílá strž do Hamrů. Poměrně slušná zima nás donutila k tomu, že jsme chvátali co nejrychleji na občerstvovací stanici do Bězděkovského pivovaru. Po
dobrém obědě a  doplnění tekutin se pokračovalo přes Švihov při řece Úhlavě do Přeštic. Tam jsme
absolvovali ochutnávku přeštického piva a pak po nové cyklostezce z Přeštic do Dolní Lukavice
pokračovali do Dobřan. I přes počáteční zimu se výlet podařil a všichni v pořádku dojeli do cíle. Tentokrát jsme ujeli 87 km.  Všichni se těšíme na příští rok a další vyjížďky za krásami okolím Dobřan.                          
Josef Hájek a Josef Polívka

Práce na zahradě
Využijme posledních pěkných dní na sklizeň a úklid zahrady. Odpad ze zahrady většinou můžeme dát na kompost. Pozor na
dozrálá semena plevelů a rostliny napadené
plísní – ty na kompost nepatří, stejně jako listí
z ořešáku a břečťanu.
Radost si můžeme udělat vysazením nových cibulek - tady je opravdu mnoho možností. Když už budeme dosévat trávník vysušený v létě, můžeme pod něj vysadit sněženky,
ladoničky i jiné velmi rané cibuloviny, které
stihnou odkvést před prvním sečením.
Nové stromy a keře vybírejme s rozmyslem.
Možností je dnes opravdu hodně a chyba ve
výběru se projeví třeba až za několik let. Tady
se opravdu vyplatí plánovat s metrem. Do malých městských zahrad jsou určené sloupcové
jabloně, keřové višně apod.
Podzimní hnojení má obsahovat více draslíku (K) pro vyzrávání rostlinných pletiv, aby
byly rostliny odolné proti mrazu. Je to důležité
právě v této době, dokud ještě rostliny přijímají živiny. Pokud máme pod stromy trávník,
je zapotřebí hnojivo dostat pod něj ke kořenům stromů. Po obvodu koruny stromu uděláme asi půlmetrovou díru a do ní nalijeme
rozpuštěné hnojivo.
Zora Richterová

www.dobrany.cz

|

17

Školství, spolky a neziskové organizace

Rybářské závody
v Nové Vsi

Skokani ligy

Dne 15. 9. 2018 proběhly na rybníku na
návsi v Nové Vsi už druhé Dětské rybářské
závody. Ačkoli byl loňský rok ve znamení
špatného počasí, organizátor akce Adrian
Terelmeš zářijový termín konání závodů
nevzdal.

Počasí tentokrát malým rybářům a rybářkám přálo a bezprostředně po zahájení
i sv. Petr. Závodníkům se podařilo ulovit několik pěkných ryb, největší ryba ulovená během
závodů byl úhoř přes 60 cm dlouhý. Potom si
ale asi všechny ryby udělaly dodatečně prázdniny a úlovky už byly pouze malé. Snad trochu
mohl malým rybářům zlepšit náladu opečený
buřtík.
Každé závody, tedy i tyhle, mají svého vítěze, tyto vítězku.
1. místo - Bára Tvrdíková
2. místo - David Šmůla
3. místo - David Vítovec, který chytil i největší úlovek závodů
Závodů se zúčastnilo 27 rybářů a rybářek
do 15 let. Mezi závodníky byli i čtyřletí rybáři
a rybářky.
Děkujeme městu Dobřany za finanční podporu, hlavnímu sponzorovi závodů Rybářským potřebám U Habakuka a panu Karlovi
Kulemu za vybavení pro malé závodníky. Děkujeme dětem za účast a rodičům za doprovod. Především patří naše poděkování rodičům i dědečkům a babičkám za to, že vedou
svoje děti k lásce k přírodě a rybářskému
sportu.
Těšíme se na další, třetí ročník Dětských
rybářských závodů v Nové Vsi v září v roce
2019!
Adrian Terelmeš
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Ve dnech 31. 8. - 2. 9. 2018 proběhlo podzimní kolo II. ligy skupiny „A“ v LRU-muška na
řece Volyňce ve Lčovicich u Volyně. Náš tým
s názvem „BOMBARĎÁCI“ dorazil ve složení
Patrik Benda, Miloslav Trousil ml., Jiří Pech ml.
a Martin Havlík. Zpočátku to vypadalo, že se
závod odloží na jiný termín z důvodu nepřízně
počasí, řeka se před závodem zvedla a zakalila, ale pořadatelé rozhodli, že i přesto nechají
muškaře poměřit své dovednosti. Vše začalo
v pátek prezentací a vylosováním sektorů,
vzhledem ke znalosti závodních úseků z minulých let jsme věděli, co nás čeká. Přes noc
na první závodní den dorazil vydatný déšť,
který vydržel po celý průběh soutěže. Vše vypadalo, že závod bude o pár rybách v rotaci.
Na začátku prvního dne závodu byla aktivita
ryb spíše sporadická, ale později se řeka zača-

la zlehka čistit a pstruzi a lipani na to patřičně
zareagovali. Nebyl žádný problém na hojně
zarybněné Volyňce za první část kola zapsat
okolo 30 ryb, avšak na první příčky v sektoru
bylo potřeba ryb 50 až 70, což se nám poštěstilo, ryb se chytalo opravdu hodně. Mohli jsme
tak promíchat celkovou výsledkovou listinu.
Podzimní kolo jsme nekompromisně zakončili
1. místem z celkově 12 účastněných týmů, což
nám po nepříznivém jarním kole na řece Jizeře, kde jsme průběžně skončili na 8. příčce, pomohlo se doslova katapultovat na stupně vítězů. S označením od pořadatelů „skokani ligy“
jsme si za druholigovou sezonu 2018 odvezli
krásné 2. místo. Do vyšší soutěže tedy nepostupujeme, ale i tak je to velký úspěch pro náš
tým a první malý krok na cestě za I. ligou.
Za MO Dobřany Jiří Pech ml.

V září se konečně mírně ochladilo, zejména
noční teploty klesly na 15 až 10°C, občas již
také i něco málo sprchlo. Ochlazení se projevilo
na zvýšené aktivitě ryb. Berou prý dobře kapři
i cejni. Na mobilu mi ukazovali obrázek p. Čmolíka s úlovkem cejna 65 cm o váze 3,5 kg. To je
již kapitální úlovek (snad to zase není fór jako
onehdá s těmi dvěma kapry). Kluci Kuba a David se teď 15. a 16. 9. chlubili štikami 58,62
a 57 cm. Předtím prý lovili několik kaprů a cejnů, největší cejn měl 50 cm.
V pátek 14. 9. se konala první schůze výboru
naší MO po prázdninách. Bylo konstatováno, že
obsádky na našich rybnících bez újmy přežily
mimořádná vedra letošního roku a že neuhynuly ani ryby přesazené do Kotynek z rybníka
Vysoká, který musel být sloven v polovině srpna
kvůli drastickému úbytku vody. Po ochlazení se
opět začalo krmit na rybnících. Naplánovaly se
již podzimní výlovy rybníků: 19. 10. Dolní Černoblata, 27. 10. Horní Černoblata a 3. 11. Montajch.
Při kontrole na Židováku zjistil hospodář
značný nepořádek u vody. Bohužel jsou mezi

námi jedinci a zdá se, že jich je dost, kteří kolem
sebe pohazují obaly od potravin, pet lahve a podobně. Potom se stává, že rybář, který na tom
místě chce následně lovit, musí podle rybářského řádu tyto odpadky ještě před zahájením lovu
posbírat, nebo je k tomu donucen rybářskou
stráží a může mu být i odebrána povolenka.
Také dětský rybářský kroužek 2018/19 se
poprvé sešel ve čtvrtek 13. 9. v klubovně Budulínka na seznamovací schůzce. Přišlo 9 dětí z 12
přihlášených. Vedení kroužku převzal p. David
Šmůla. Přejeme mu, aby se mu dařilo udržet
vysokou laťku úrovně kroužku, kterou nasadil
jeho předchůdce David Šefl, kterému děkujeme
za to, jak práci s dětmi pozvedl. I nadále prý
bude v případě potřeby pomáhat.
V sobotu 15. 9. uspořádal p. Terelmeš dětské
závody na rybníku Návesní v Nové Vsi pro děti
místní i z okolních obcí. Ryby ale prý moc nebraly. První místo obsadila absolventka našeho
kroužku Bára Tvrdíková, na 2. místě stanul Davídek Šmůla.
Vladislav Šefl

Rybáři

Sport

Vezeme body z prvního divizního
turnaje sezony

V sobotu 14. 9. se uskutečnil
první bodovací divizní turnaj
mládeže Plzeňského kraje a pro
dobřanské hráče stolního tenisu
byl znovu úspěšný. Hned po rozlosování základních skupin, něco
po deváté hodině ranní, se začalo
hrát. Na našeho jediného účastníka divize A Jakuba Šperla čekalo
silné plzeňské trio Bednář, Důra
a Závora. Kubovi se povedlo porazit hned prvního jmenovaného
a ve skupině skončil třetí. V divizi
A se Kuba nakonec udržel a zahraje si ji i příště. Svého zástupce měl
náš oddíl i v divizi B. Zde se Oliverovi Langovi sice moc nedařilo
a sestoupil, ale některé jeho výkony byly povedené. V divizi C jsme měli zástupce rovnou dva, a to Filipa
Umnera s Markem Šimkem. Začneme u druhého jmenovaného. Marek
se ve skupině umístil na třetím místě a ve spodním pavouku stejně jako
Kuba svou divizi udržel. Filip postupoval turnajem poměrně hladce,
svou skupinu vyhrál. Komplikace nastaly po pohodovém play off až ve
finále s přeštickým Bradou. Po dramatickém boji nakonec Filip zvítězil
3:2 na sety a už podruhé ve své kariéře se stal vítězem divize C.
Filip Umner

Antonín Hornák opět běhal
pro nadaci Terezy Maxové

Nastoupit ráno na vlak, dojet do Prahy. Dojít na vrch Vítkov a začít
běhat. Potom si sednout na vlak a dojet večer do Dobřan. Další den
znovu. Pravidelní čtenáři našich listů již vědí: dobřanský borec Antonín Hornák opět běhal pro nadaci Terezy Maxové. V roce 2015 naběhal
26 km, rok poté 75 km, loni rekordních 102 km a letos 100,5 km.
Celkem tak “naběhal” přes 12 tisíc korun, které nadace transparentně rozdělila potřebným - viz:
www.teribear.cz/zakladni-informace/komu-jsme-pomohli/

www.dobrany.cz
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Sport

Šneci dobře odstartovali
1. liga – muži: 2017–18
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík st., vedoucí: Jaroslav
Tauer

Letní přípravnou fázi (od 31. 7. třikrát v týdnu)
jsme zakončili domácím turnajem zde v Dobřanech.
V nové hale jsme změřili síly s Č. Budějovicemi,
Novým Strašecím, Stříbrem a s největším tahákem
– výběrem ČR Masters. Úvodní buly turnaje nesoucího název Souboj měst v sobotu 1. 9. vhodil starosta města Dobřany pan Martin Sobotka. Náš klub vyslal do bojů dva
týmy, a to zcela záměrně.... (více odtajňovat nebudu, to zůstane v kabině), přičemž hlavním úkolem bylo zaměřit se především na souhru
dvojic, trojic či celých formací. Turnaj ovládli hráči z Českých Budějovic před druhou reprezentací ČR Masters. První domácí výběr Dobřan
skončil třetí, když v souboji o pomyslný bronz porazil Nové Strašecí.
Druhý výběr Šneků porazil o 5. místo Stříbro. Pokud bych se měl ohlédnout za celým přípravným obdobím a jeho vrcholem v podobě výše
uvedeného turnaje v našem krytém stánku, pak se dá konstatovat, že
to kluci zvládli na výbornou. Ano, jsou, byly a budou nedostatky, ale ty
najdete všude, tedy nejen ve sportu. Další víkend už se hrálo naostro
a pěkně o body do tabulky v 1. celostátní lize. Do Dobřan přijely Pardubice, které se nikterak neschovávaly za to, že by rády celou soutěž
opanovaly. To náš velmi mladý tým nabudilo ještě jednou tolik. Termín
velmi mladý tým zmiňuji proto, že jsme od letošní sezóny zakomponovali ještě více dravého mládí z naší líhně a nahradili tak zkušenost.
Myslím, že předaných zkušeností v praxi od starých pardálů již bylo
dost a dost, nyní se musí předvést „mladíci“ - především pak kluci z naší
klubové produkce, když si celý sportovní proces prošli i třeba pěkně od
mladších žáků. Věkový průměr tohoto týmu je do 20 let, což už samo o
sobě leccos vypovídá. Zpět k úvodnímu zápasu sezóny. Pardubice sice
ukázaly úplně jinou herní tvář než na jaře, když odsud z Dobřan tehdy
odjížděly s debaklem 0:7, ale ani tentokrát na náš mančaft nestačily.
Naše první výhra v sezóně při skóre 5:2 nám dala jasný signál, že by to
mohlo klapat. Charakter ukázali kluci v Brně, kde jsme ve druhém kole
nové sezóny 18/19 otočili nepříznivý vývoj z 0:1 na konečnou výhru
2:1 za tři body. Ve třetím zápase jsme v neděli 23. 9. doma potvrdili
úvodní dvě vítězství dalším kvalitním výkonem, který zde v Dobřanech
odnesla velmi nebezpečná Jihlava coby loňský finalista 1. ligy.  Stačila
zde vzdorovat pouze úvodní část, kdy byl stav 1:1. Pak už kralovali Šneci a výsledkem 6:1 se vyšvihli do čela tabulky. Jasně, sezóna je dlouhá
a těžké chvíle přijdou, to za těch x let dávno víme, jenže právě když se
nedaří, poznáme, čeho jsme či budeme v letošní sezóně schopni. Věřím,
že kluci, jak již bylo uvedeno, vyrůstající zde třeba i od žáčků, určitě vědí
a i znají cestu, po které se musí za úspěchem šlapat.

Tabulka 1. ligy k 24. 9. 2018
1. Snack Dobřany
2. HBC Prachatice
3. SK Jihlava
4. Polička
5. Svítkov Pardubice
6. Jindřichův Hradec
7. HBC Praha-Hostivař
8. SHC Opava
9. Přelouč
10. HBK Bulldogs Brno
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3
2
3
3
2
2
2
2
1
2

3
2
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
1
1
1
1
1
2
1
2

13 : 4
9:4
11: 8
16 : 7
8:8
4:7
6 : 12
3:5
3:6
1 : 13

9
6
5
4
3
3
3
0
0
0

Muži TJ Snack Dobřany po výhře doma s Pardubicemi:
Zleva stoji: Páv, Kobr, Skála, J. Kovářík, Voves, O. Šlehofer, V. Šlehofer ml.,
Sloup, Remiáš, trenér - D. Kovařík st., Málek a Malotín
Pod nimi zleva: Truchlý, Čech, Matoušek, Hrubý, trenér – V. Šlehofer st.,
T. Duchek, D. Kovařik ml., Neumaier.
Ležící: Marek
Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st., vedoucí: Jaroslav Tauer

Naše nejstarší mládežnická kategorie také odstartovala výborně
a třemi výhrami jde ve šlépějích té mužské. Pravdou je, že právě zde
a souběžně mezi muži nastupuje spousta kluků. Pochopitelně tady
platí, že kluci odehrají v sezóně spoustu těžkých duelů. Bez ohledu
na výsledek zápasů se mladíci právě počtem odehraných duelů herně
posouvají, to je jasná a neoddiskutovatelná věc, navíc po několik let
i v praxi vyzkoušená. Máme striktně nastavenou vizi či koncepci a v té
poplujeme dál.

Extraligová "Juniorka" TJ Snack Dobřany ve Stříbře:
Zleva stojí: vedoucí J. Tauer, Matoušek, Vaníček, O. Šlehofer, J. Brtník, Čech,
Truchlý, Neumaier
Pod nimi zleva: Hůrka, na rameni Česák - hráč naší přípravky, trenér V. Šlehofer st., Gawenda, A. Duchek, T. Duchek a Malotín
Ležící zleva: J. Brtník a Hrubý

Sport
Tabulka extraligy juniorů k 24. 9. 2018
1. Elba Ústí n. L.
3
3
0
2. TJ Snack Dobřany
3
3
0
3. HBC Praha-Hostivař
3
2
1
4. HC ŠD Písek
3
1
1
5. Kert Park Praha
5
2
0
6. Č. Třebová
2
1
0
7. Letohrad
3
1
0
8. HBC Plzeň
2
1
0
9. Autosklo Pardubice
2
1
0
10. ALPIQ Kladno
3
1
0
11. Hradec Králové
2
1
0
12. Kovo Praha
2
0
1
13. Tygři Mladá Boleslav
2
0
0
14. Nové Strašecí
2
0
0
15. Buldoci Stříbro
3
0
0

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3
0
1
1
1
2
1
1
2
2
3

16 : 2
14 : 1
14: 5
7:4
13 : 21
4:4
8:9
5:2
3:3
11 : 12
6:9
3:3
4 : 10
0 : 10
3 : 16

9
9
8
6
6
4
4
3
3
3
3
2
0
0
0

V příštím vydání seznámíme fanoušky i s nejmladšími žákovskými
kategoriemi našeho klubu.
Děti ročníku narození 2007-8 a mladší, nechť zamíří mezi nás – Šneky. Trénujeme pravidelně pondělky, úterky a čtvrtky od 16:15 h. Samozřejmě mohou dorazit i starší nadaní kluci.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Fotbal – rozpis mistrovských utkání
podzim 2018
Muži – OP PJ
13. 10.
28. 10.
17. 11.

15:30
14:30
12:30

Dorost – KSD B

Dobřany – Lužany
Dobřany – Stod

Dobřany – Hradec 1946

7. 10.

10:00

Dobřany – Mirošov

11. 11.

10:00

Dobřany – Strašice

21. 10.
4. 11.

10:00

10:00

Starší žáci – OP PJ
13. 10.
27. 10.

13:00
12:00

Mladší žáci – OP PJ
10. 10.
24. 10.

17:00
17:00

Dobřany – Nepomuk

Dobřany – Zruč

Dobřany – Štěnovice
Dobřany – Klášter

Dobřany – Radkovice

Dobřany – Kasejovice

Starší přípravka – OP PJ
12. 10.
19. 10.
26. 10.

16:30
16:30
16:30

Dobřany – Přeštice

Dobřany – Chotěšov

Dobřany – Chlumčany

Mladší přípravka – OP PJ
12. 10.

16:30

Dobřany – Přeštice

Celostátní tenisový turnaj
dorostenců

Ve dnech 8. a 9. září 2018 uspořádal tenisový spolek TJ Dobřany
Celostátní tenisový turnaj starších
žáků O pohár starosty města Dobřany na tenisových kurtech v areálu „Džungle“ v Dobřanech. Turnaje
se zúčastnilo celkem 22 hráčů.
V kategorii dvouher starších
žáků zvítězil Michal Starý (LTC
Modřany 2005), 2. místo obsadil
Patrik Ferus (LTK Klatovy), 3. a 4.
místo si vybojovali Daniel Noska
(TJ Dobřany) a Adam Kotrc (Lokomotiva Plzeň).
V kategorii dvouher starších žákyň si vybojovala první místo Klára
Lakomá (LTC Slovan Kladno), 2. místo obsadila Aneta Krátká (TK Slavia
Plzeň), na 3. a 4. místě skončily Denisa Kurcová (LTK Klatovy) a Lenka
Šiková (TK Slavia Plzeň).
V kategorii čtyřher starších žáků se nejlépe umístili Patrik Ferus
s Vojtěchem Volfíkem a v kategorii čtyřher starších žákyň zvítězila dvojce Aneta Krátká a Klára Lakomá.
Celý turnaj byl pořádán za finanční podpory města Dobřany, za což
vedení tenisového spolku velmi děkuje. Poděkování patří i všem zúčastněným hráčům a panu starostovi Martinu Sobotkovi, který celý turnaj
zahajoval.
-rb-

Řádková inzerce
A
 NGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka,
tel.: 724 015 347, www.anglickyjazyk.net


Podlahářské práce – PVC, vinyl, plovoucí podlahy, koberce
atd.  Tel.: 721 396 017

Prodám gramofon MODERATO 1037 a vinylové LP desky
cca 90 kusů. Bližší info na tel.: 739 020 901

www.dobrany.cz
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Sport / Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
6. října
Z KOKAŠIC DO KRASÍKOVA A KONSTANTINOVÝCH
LÁZNÍ
Odjedeme vlakem v 7,27 hod., z Plzně v 9,10 hod. do
Kokašic. Půjdeme po žluté tz. do Krasíkova a po modré
do Čelivi a Konstantinových Lázní. Délka vycházky 10 km. Odjezd vlakem v 15,58 hod. Vedoucí Jirka Nový.

9. října		
Z HOLÝŠOVA DO MERKLÍNA
Odjedeme vlakem v 7,24 hod., z Plzně v 8,50 hod. do Holýšova. Půjdeme po zelené tz. na Výtuň. Zde přejdeme na modrou tz. a po 1 km
odbočíme doleva ze silničky na lesní cestu, která nás dovede do Zemětic na rozhlednu Štěpánku. Žlutá tz. nás dovede do Merklína. Délka
vycházky 15 km. Odjezd BUSem do Dobřan v 14,10 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

13. října		
Z VALCHY DO DOBŘAN PŘES LHOTU
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. na Valchu. Z nádraží odejdeme na zelenou
tz., která nás dovede do Dobřan. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Karel
Bohmann.

16. října
Z PŇOVAN DO VRANOVA
Odjedeme vlakem 7,24 hod., z Plzně v 9,20 hod. do Pňovan. Půjdeme
po cyklostezce č. 37, podíváme se na stavbu železničního mostu přes
přehradu a červená tz. nás dovede do Vranova. Délka vycházky 10 km.
Vrátíme se vlakem v 14,35 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
20. října		
Z LUŽAN PŘES ZELENOU HORU DO NEZDIC
Odjedeme vlakem v 8,06 hod. do Přeštic. Půjdeme do Příchovic a po
NS na Zelenou a Lažanskou horu. Přejdeme do Nezdic a Borov na vlak
v 12,48, nebo v 15,06 hod. Vedoucí Karel Bohmann.

23. října		
ZE ŽINKOV DO LETIN
Odjedeme vlakem v 5,40 hod. do Klatov a BUSem v 6,30 hod. do Žinkov. Povede nás zelená tz. přes Březí, Svárkov do Letin. Délka vycházky
10 km.  Odjezd BUSem v 14,16 od kostela do Přeštic a dále vlakem. Vedoucí Jindra Šmatlák.

27. října		
ZE ŠVIHOVA DO CHUDENIC
Odjedeme vlakem v 8,06 do Švihova. Půjdeme po modré tz. přes Chlumskou do Chudenic. Prohlédneme si podzimní Americkou zahradu. Délka vycházky 11 km. Odjedeme BUSem v 16,07 hod. do Klatov. Vedoucí
Karel Bohmann.

30. října		
Z BĚŠIN DO NEMILKOVA
Odjedeme vlakem v 8,30 hod. do Běšin. Povede nás žlutá tz. ke zřícenině
kostela sv. Bartoloměje. Dále po červené tz. dojdeme na Javoří a Kakov
- rozcestí, kde přejdeme znovu na žlutou, a po se dáme ní do Nemilkova
na vlak. Délka vycházky 9 km. Odjezd v 14,10, nebo v 16,10 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

3. listopadu
Z EJPOVIC DO PLZNĚ
Odjedeme vlakem v 7,53 hod., z Plzně v 8,35 hod. do Ejpovic. Povede
nás k dálnici žlutá tz. Přestoupíme na zelenou a po ní vyjdeme na Jandovu skálu a k hradecké silnici. Zde přejdeme na cyklostezku 2151, která
nás dovede do Plzně – Božkova. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
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6. listopadu
Z DOBŘAN PŘES ŠLOVICKÝ VRCH DO ŠLOVIC A ZPĚT PŘES LHOTU
Sejdeme se u „kruhového objezdu“ v 8,00 hod. Vydáme se na Šlovický
vrch a půjdeme po nové cestě do Šlovic a odtud zpět po silnici do Lhoty
- zastávka v cukrárně a kolem řeky do Dobřan. Délka vycházky 13 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
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.

Dobřanská padesátka 2018 –
poděkování
Prostřednictvím Dobřanských listů chci poděkovat všem těm, kteří
se zúčastnili Dobřanské padesátky. Zvláště bych rád poděkoval členům
KČT Dobřany za aktivní přístup při přípravě a průběhu celé akce. Můj
dík patří vedení města Dobřany a pracovnicím kulturního střediska,
kteří nám umožnili uskutečnění této akce a významnou měrou ji podpořili. Dále chci poděkovat i nečlenům KČT Dobřany, kteří nám nezištně
pomáhali. Rovněž děkuji sponzorům Dobřanské pekařství a Řeznictví
Nýřany za jejich sponzorský dar. Děkuji také panu Kozlerovi a personálu hotelu Modrá hvězda za to, že nám umožnili tuto akci konat v jejich
prostorách.
Závěrem lze říci, že akce Dobřanská padesátka se vydařila.
Ještě jednou díky.
S pozdravem „Ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák, předseda KČT Dobřany

Běh okolo vstišských rybníků
20. října 2018 (sobota) od 9.00 hod.

Datum:
Místo:

Fotbalové hřiště TJ Družstevník Vstiš

Pořadatelé:

Obec Vstiš, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš

Podmínky účasti:

Jedná se o veřejně přístupný závod. Závodníci startují na vlastní
nebezpečí.

Přihlášky:

Od 9:00 hod na fotbalovém stadionu TJ Družstevník Vstiš

Startovné:

40 Kč pouze pro trať 4 200 m

Startovní čísla:

Budou vydávána při prezentaci.

Šatny:

Na fotbalovém stationu TJ Družstevník Vstiš. Šatny slouží pouze
k převlečení, umytí. Za odložené věci pořadatel neručí.

Občerstvení:

Hospoda Na Bayerce

Informace:

Plán tratí a další informace budou začátkem října na webových
stránkách obce Vstiš www.vstis.cz.

Tratě:

Vedou lesem a polem

Ceny:

Každý účastník, který dokončí závod:
- je na sebe hrdý, že to dokázal
- dostane tatranku a teplý čaj

Časový pořad, kategorie, délky tratí
Čas startu
10:00
10:10
10:20
10:30

Kategorie
Chlapci a dívky
Chlapci a dívky
Chlapci a dívky
Muži, ženy

6-7 let
8-9 let
10-15 let
16-99 let

Délka tratí (m)
300 m
500 m
1 800 m
4 200 m

Časový pořad se může změnit v závislosti na počtu přihlášených.
Vyhlášení výsledků po kategoriích.
Za pořadatele srdečně zvou Zdeněk Zajíc a Jan Voller.

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Dobřanská padesátka 2018
Po větrné smršti předcházejícího večera
jsme s napětím očekávali, jak se „vybarví“ počasí v den, který je pro nás z celého roku snad
nejdůležitější. Obavy byly rozptýleny, když se
na nebi objevily mraky „beránci“, což znamenalo, že bude určitě hezky. A také bylo. Všechno připravené tedy čekalo ráno 22. září na
první turisty, pěší i na kole, se psy i s kočárky.
Nápor se sice nekonal, ale množství aktivních
lidiček nás také nezklamalo. Počty účastníků
budou zmíněny dále.
Letošní ročník byl ve znamení novinek.
První byla zařazení akce „Toulavý kočárek“,
které se mohli účastnit všichni, kdož měli
chuť a odvahu se projít v kruhu na dobřanském náměstí bedlivě sledovaní tříčlennou
porotou. Povedlo se nám zajistit i hudbu do
pochodu (díky panu učiteli s harmonikou ze
ZUŠ Dobřany) a promenáda mohla začít. Sešlo
se 8 kočárků s dětmi různého věku, tlačených
jedním, nebo oběma rodiči, celkem 20 osob.
Příjemným překvapením byla i účast „našich“
dobřanských trojčátek – Emmy, Elly a Aničky,
které zaslouženě získaly od poroty jednohlasně první místo. Snad nám jejich maminka
Michaela odpustí, že obsah odměny, kterou
obdrželi i další umístění účastníci a také nemladší z dětí, byl jen v jednom vydání.
Další novinkou letošního ročníku pochodu
byla zvláštní evidence psího doprovodu. Kdo
chtěl, mohl svého čtyřnohého kamaráda přihlásit a po absolvování vybrané trasy obdržel
kromě obligátního pamětního listu i pochoutku pro pejska. Takto se nám přihlásilo 30 pochodníků s 12 psy, kteří spolu všichni zdárně
došli.
Poslední novotou naší akce byla nabídka
prohlídky města s průvodcem, ochotným

a připraveným rodákem p. Františkem Nekolou. Škoda, že zájem byl napoprvé pramalý.
Tak snad příště.
Pochod organizovaný tradičně naší organizací absolvovalo na pěších trasách v délce
v rozmezí od 6 do 35 km tedy celkem 96 osob
a již výše zmíněných 12 psů. Čtyři cyklistické
okruhy po silnici, které byly co do délky trasy
velmi rozmanité – od 6 do 80 km, zdolalo 35
osob a v sedlech horských kol se po cestách
jim určených v délce 36 a 60 km prohnalo až
do cíle celkem 41 borců. Shrnuto a podtrženo:
Letošního ročníku Dobřanské padesátky se
zúčastnilo celkem 192 osob.
V neposlední řadě bychom chtěli moc poděkovat našim podporovatelům za jejich příspěvky ke zdaru naší akce. Jmenovitě jsou to
firmy Řeznictví Dobřany, Dobřanské pekařství, prodejna Jablíčko, pivnice Hájek & Hájková a restaurace, hotel a pivovar Modrá hvězda. Děkujeme vřele za spolupráci též Městu
Dobřany a Městskému kulturnímu středisku
Dobřany. Pokud nás všechny vyjmenované
subjekty podpoří i napříště, nemusíme se
o budoucnost této tělu prospěšné akce obávat. Naší odměnou pak je spokojenost a úsměvy na tvářích účastníků. Děkujeme za přízeň
a těšíme se příště na shledanou.
Za dobřanské turisty
Jaroslava Marková

www.dobrany.cz
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Napsali jste nám

„Jak se staví u nádraží“ aneb Postřehy nerudného starce k výstavbě
hokejbalové haly
Když jsem několikrát ve svém profesním
životě potkal všímavého, zkušenostmi oplývajícího a vše znalého důchodce, který svými
postřehy dokazoval, jak vše děláme špatně,
jak nás oblbují zaměstnanci a jak bychom
to měli dělat správně, určitě se vám to stalo
taky, sliboval jsem si, že se v pokročilém věku
této situace vyvaruji a nebudu radit kompetentním, lépe informovaným a zodpovědným
lidem. Leč léta uběhla a já, když vidím, jak se
staví hokejbalová hala a přilehlý stadion, nemohu jen mlčet.
Začnu ze široka. Když nás prvně pan starosta Sobotka prováděl po lehkoatletickém stadionu pod sportovní halou u nádraží a seznamoval nás jako bezprostřední sousedy s jeho
rekonstrukcí, nelíbilo se nám, že hokejbalová hala má vyrůst v našem bezprostředním
sousedství, když stejně tak by mohla stát na
druhém konci areálu, u parku pod nádražím.
Zvláště bylo-li jako jeden z důvodu výstavby
haly uváděno snížení hlučnosti. Ale bylo nám
odpovídáno, že to nelze, neb by se musely porazit dva stromy a změnit územní plán a to by
byla dlouhá procedura, na kterou už není čas.
Neprošel ani náš návrh, postavit halu úplně
jinde, nejlépe u fotbalového stadionu, který
se právě stavěl, a vytvořit tak jedno sportovní centrum na okraji města. S tím zase nesouhlasili funkcionáři hokejbalového oddílu,
neboť jim více vyhovuje umístění u nádraží,
protože jim někteří hráči přijíždějí na tréninky vlakem. V územním řízení jsme podali své
připomínky oficiálně a jako důvody jsme uváděli obavy ze zvýšení hlučnosti, když k nám
bylo sportoviště přisunuto až na samý okraj
ulice, dále zastínění našich domů vysokou budovou haly a zachování více jak 10 vzrostlých
stromů. Opět jsme neuspěli. Odvolali jsme se
proto, požadovali jsme alespoň snížení výšky
haly například jejím posunutím či zahloubením, aby byl snížen efekt zastínění našich
nemovitostí včetně předzahrádek (provedená
studie prokazovala, že zastínění místností je
v normě). Na jednom z mnoha jednání nám
díky vstřícnému přístupu majitele projekční
kanceláře bylo slíbeno snížení haly o 30 cm.
Po nátlaku představitelů města, že Dobřany
připravíme o dvacetimilionovou dotaci, jsme
své odvolání vzali zpět a umožnili zahájení
stavby.
Po nástupu stavební firmy Stavby mostů
Praha se rychle rozběhly terénní a přípravné
práce a se stavbou konstrukce haly se začalo.
Jistě si mnozí vzpomínáte na starostův článek v Dobřanských listech, kdy postup fir-
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my chválil, a dokonce předpokládal zkrácení
termínu výstavby. Nás samozřejmě zaskočila
úplná měsíční uzavírka ulice, při níž jsme se
jinak než chůzí po chodníku nemohli dostat
do svých domů. Ještěže nám stavební dělníci
při výstavbě plotu umožnili vyvézt auta z garáží. Nejenomže stavební úřad o tom rozhodl
bez našeho vědomí, aniž nás, postižené, přibral jako účastníky řízení, ale ani nás o tom
nikdo dopředu neinformoval. Naštěstí během
toho měsíce u nikoho z nás nezahořelo a ani
nikdo nepotřeboval odvézt sanitkou do nemocnice, takže jsme to přežili a prodloužení
uzavírky se nám již podařilo zabránit. Z předchozí věty je patrné, že se stavba již začala
zpožďovat a slibované předčasné dokončení
vyprchalo do vytracena. Největší zklamání
nastalo, až když se při předávce stavby zjistilo, že spousta věcí je nedodělaných a křivých,
takže se muselo opravovat, dokonce i přibetonovávat, aby se zakryly viditelné nerovnosti.
Zvolený dodavatel neměl očividně s klasickými zednickými pracemi zkušenost a kvalita
odvedené práce spíše odpovídala předmětu
jeho hlavní činnosti. Nejviditelnějším problémem byla výstavba boční zdi pod tribunou.
Z krásných lícovaných cihel odněkud až z Rakouska ji několik part cizojazyčných zedníků
stavělo více jak dva měsíce. Střídali se na ní
v nepravidelných intervalech vždy poté, co
po zásahu nějakého kontrolního orgánu ji
musela nová parta zčásti zbourat a začít stavět znovu. K tomu došlo nejméně čtyřikrát.
To, že se špatné provedení zjistilo vždy až
s několikadenním zpožděním, svědčí o nedostatečné úloze stavbyvedoucího i stavebního
dozoru. „Majstrštykem“ bylo spárování zdi.
Stěnu s centimetrovými spárami zřejmě nějací brigádníci z „hlaváku“ spárovali jako obklad tím, že ji natírali spárovací hmotou. A tu
pak nechali na stěně zaschnout, třeba i přes
víkend. Pak zeď zase jiní brigádníci celé týdny
čistili a myli. A vše s přehledem řídila vnadná
blondýna, přijíždějící černým dvoulitrovým
crossovrem. Vykouřila s dělníky tři cigarety a ke vzájemné spokojenosti zase odjela.
Jen před kontrolními dny tu s nimi zůstávala
dlouho do noci. Na kolik ta stěna přišla peněz,
nechci raději ani vědět. Ve finále se stejně skoro její jedna třetina, co je hala v zářezu, zasypala zemí a druhá třetina přijde zakrýt pohledovou textilií. Podobně jako v případě haly se
staví i na přilehlém hřišti. Již hotový podklad
pod tartan se musel celý zase rozvrtat, neb se
dodatečně zjistilo, že pozemek neodvádí vodu
tak, jak se předpokládalo, a musí se pod něj

položit drenáže. Termín dokončení nebyl ani
zde dodržen, a že to bude stát peníze navíc,
je nabíledni. O tom, že nám ulici již druhý rok
znečišťují nákladní auta a stavební mechanizmy vynášením hlíny ze staveniště, se snad
nemá cenu ani zmiňovat. To nakonec pociťují
všichni, co tudy chodí na nádraží, zvláště ti, co
táhnou za sebou cestovní kufry. Jen jednou,
před 1. májem, nechal stavbyvedoucí ulici
uklidit. Kropicí vůz smyl prach v celé délce
od nádraží do spodní části ulice. Zde se vše
zastavilo o retardér, nahromaděné bahno zakrátko vyschlo a pak bylo celé léto zdrojem
prachu, jehož vzedmutý oblak nám zvěstoval
každý průjezd ulicí. Městské technické služby
pochopitelně „staveniště“ uklízet taky nikdy
nepřišly.
Samozřejmě že se již těšíme, až bude stavba
dokončena a bude zrekonstruována celá ulice Sportovců. Doufáme, že přeci jen bude mít
pravdu projektant, že jím navržená budova
bude ozdobou ulice a naše ulice nebude již takový brown field, jak se jevila panu starostovi.
Nakonec oba i usoudili, že k snížení hlučnosti
přeci jen pomůže zakrytí celé stěny do ulice
a stavba nebude jen všemi směry profukující
pergolou. A snad si i město z celé akce vezme
ponaučení do budoucna. Např. radnice nebude arogantně prosazovat svou vůli proti svým
občanům, obyvatelům města. Třebaže se ohání tím, že plní program, který jí nadiktovali
v průzkumu obyvatelé; zaměňovat výstavbu
nové haly za rekonstrukci stadionu, jak zněla
otázka v průzkumu, není až tak správné.  Nebo
bude třeba věnovat více pozornosti odborné
stránce přípravy a řízení výstavby investic.
Měli by se více zapojovat stavebně vzdělaní
odborníci, ti by měli chodit na kontrolní dny
a řídit investorský dozor.
Závěrem chci ještě dodat těm, kterých se
můj článek dotkl: Odpusťte mně, všímavému
důchodci - nerudnému starci, že se vám snad
pletu do kompetencí.
Ing. Pavel Vrzal

Společenská rubrika

Vítání občánků
Dne 22.09.2018 byli starostou města panem Bc. Martinem Sobotkou přivítáni tito noví občánci města:

Michal Čermák, Matěj Holer, Karin Kárníková, Václav Rybníček, Elen Šafaříková, Julie Šeflová

Jakub Fejfar, Adam Kratochvíl, Anna Manišová, Magdalena Trdličková,
Karolína Wopršálková

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 17. října 2018
uplyne 8 smutných let, co nás opustil

1. listopadu 2018 uplyne
první rok od úmrtí

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

pan Petr Žitnik z Dobřan.

paní Marie Forejtové.

Kdo měl rád, nezapomene,
kdo znal, vzpomene.

Neplačte, že jsem odešla, ten klid a mír mi přejte,
jen věčné světlo, vzpomínky mi stále zachovejte.

Děkuje celá rodina.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Letos by oslavil 70. narozeniny

Dne 22. 10. 2018 uplyne 100 let
od narození naší matky

Vzpomínka

pan Jiří Skočovský z Chlumčan,
zaměstnanec bývalého SZP Dobřany-Vysoká.
Před neuvěřitelnými 25 lety
nás však opustil.

Vzpomeňte s námi. Syn Marek s rodinou.

Vzpomínka

paní Barbory Hornákové.

Narodila se v Chlumčanech
a od roku 1946 žila v Dobřanech.
Dne 8. 8. 2018 jsme si zároveň připomněli
25. výročí jejího úmrtí.
Děkujeme za její lásku a obětavost.
Děti s rodinami

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 			
 rodina a mezilidské vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci
 občanskoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele 		
 finanční problematika
 sociální a zdravotní pojištění
 správní řízení (jednání s úřady)
 majetkoprávní vztahy 		
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

www.dobrany.cz
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Aplikovaný výzkum kovových materiálů a výzkum technologií tváření kovů.

Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech
a v současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

• Skladník – sklad materiálu
(práce s VZV)
• Uklízečka
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené

- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu

- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

Kontakt:

Oty Kovala 1 172, Dobřany 334 41

E-mail: kveta.kubatova@ringfeder.com
Tel.: 377 201 512
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Nabízená pozice:

OBSLUHA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ A CNC OBRÁBĚCÍCH
CENTER (kromě dřevoobráběcích)
– mechanická zkušebna

Pracovní náplň:
• obsluha obráběcích strojů a CNC obráběcích center
• programování CNC obráběcích center
Požadavky:
•	zodpovědnost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita, ochota se učit
novým věcem
• SO – vyučení v oboru, ev. odborná praxe výhodou
•	znalost systému FANUC a Heidenhain, příp. jiného programovacího
jazyka, výhodou
Nabízíme:
• pouze jednosměnný provoz
• zajímavé mzdové podmínky odrážející dosavadní zkušenosti
• zázemí dynamicky se rozvíjející výzkumné firmy
• týden dovolené navíc
• další zaměstnanecké výhody
Lokalita pracoviště: Dobřany, Plzeň-Jih Typ pracovního poměru: HPP
Kontaktní osoba: Ivana Krausová, Pavel Konopík
Telefon: 377 197 311, 377 197 350
E-mail: ivana.krausova@comtesfht.cz, pavel.konopik@comtesfht.cz

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
BELLA A SEBASTIAN 3: PŘÁTELÉ NAVŽDY
6. 10. v 17:00
Francie, rodinný, 91 min, přístupný, dabing,
režie: Clovis Cornillac
Sebastian dospívá a z Belly se stává maminka tří štěňátek. Pierre a Angelina budou mít svatbu a sní o novém životě jinde než v horách. Sebastian však hory
opustit nechce.
Vstupné: 110 Kč

Zdeňka Tomana (Jiří Macháček), šéfa naší zahraniční
rozvědky, který významně ovlivnil vývoj v poválečném Československu..
Vstupné: 120 Kč

PRINCEZNA A DRÁČEK
14. 10. v 15:00		

20. 10. v 17:00

ČR, komedie, 95 min, přístupný, režie: Rudolf Havlík
Vstupné: 130 Kč

Rusko, animovaný, 75 min, přístupný, dabing,
režie: Shane Black
Když se princezna Barborka toulá tajnými komnatami hradu, nalezne magickou knihu. Ta ji přenese do
říše zázraků plné nových dobrodružství a zvláštních
stvoření. Barborka se spřátelí s roztomilým dráčkem.
Vstupné: 120 Kč

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ
7. 10. v 15:00

PRVNÍ ČLOVĚK
14. 10. v 18:00

USA, animovaný, 96 min, přístupný, dabing,
režie: Glenn Ficarra, John Requa
Vstupné: 120 Kč

USA, drama, 138 min, 12+, titulky,
režie: Damien Chazelle
Jedno z největších dobrodružství v lidských dějinách. Dramatický příběh letu Neila Armstronga na
Měsíc.
Vstupné: 130 Kč

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
6. 10. ve 20:00

VENOM
7. 10. v 18:00 (3D)

12. 10. ve 20:00

USA, akční/dobrodružný, 112 min, 12+, dabing,
režie: Ruben Fleischer
Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších,
nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů, mimozemský symbiont Venom. Jeho hostitelem je investigativní novinář Eddie Brock (Tom Hardy).
Vstupné: 120 Kč / 140 Kč (3D)

ČESKÉ STOLETÍ: VELIKÉ BOURÁNÍ (1918)

11. 10. ve 20:00
ČR, drama/historický, 73 min, přístupný,
režie: Robert Sedláček
Masarykova cesta za vítězstvím. Jak vypadala nejen
z politického, ale i lidského pohledu.
Vstupné: 50 Kč

TOMAN
13. 10. ve 20:00
ČR, drama, 145 min, 12+, režie: Ondřej Trojan
Neuvěřitelný a pravdivý příběh rozporuplné osoby

HOVORY S TGM
18. 10. ve 20:00
ČR, drama/historický, 80 min, přístupný,
režie: Jakub Červenka
Toho dne na podzim roku 1928 jsou dva symboly československé demokracie na vrcholu, stejně jako celé
Československo. Jejich kniha, která vznikala celý rok,
je konečně hotová. Karel Čapek (Jan Budař) proto vyhledá prezidenta Masaryka (Martin Huba).
Vstupné: 120 Kč

HALLOWEEN
20. 10. ve 20:00
USA, horor/thriller, 109 min, 15+, titulky,
režie: David Gordon Green
Jmenuje se Michael Myers, nosí bílou masku a v ruce
nůž. Pokud ho potkáte na Halloween, bude to asi poslední den vašeho života.
Vstupné: 120 Kč

By De.ni
Stříhání a kosmetická úprava psů

Bc. Denisa Bláhová
Na adrese Sportovců 909, Dobřany
Objednávky pondělí–pátek na telefonním čísle 602 130 258

ČARODĚJOVY HODINY
21. 10. v 18:00
USA, fantasy, 105 min, přístupný, dabing, režie: Eli Roth
Desetiletý Lewis se odstěhuje do tajemného sídla
svého strýce Jonathana (Jack Black). V domě se však
dějí podivné věci, strýček totiž ovládá magii..
Vstupné: 120 Kč

DOMESTIK
25. 10. ve 20:00
ČR/Slovensko, psychologický thriller, 117 min, 12+,
režie: Adam Sedlák
Každá posedlost má vedlejší účinky. V minimalistické studii sledujeme rozpad těla, vztahu i mysli
Vstupné: 110 Kč

ZLATÝ PODRAZ
26. 10. ve 20:00
ČR, drama/romantický, 106 min, 12+,
režie: Radim Špaček
Film začíná v roce 1938. Hlavní linii snímku tvoří
osudová láska mladého právníka a sportovce Franty
(Filip Březina) k tanečnici Michelle (Patricia Volny),
s kterou se seznámí na poválečném Mistrovství Evropy v basketbalu v Ženěvě.
Vstupné: 120 Kč

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
27. 10. v 17:00		

28. 10. v 15:00

ČR/Slovensko, pohádka, 99 min, přístupný,
režie: Dušan Rapoš
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy
v kovárně pod Dračí skálou, kde pracuje i netradiční
pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík.
Vstupné: 120 Kč

JOHNNY ENGLISH ZNOVU ZASAHUJE
27. 10. ve 20:00
USA/Francie/VB, komedie, 88 min, přístupný, dabing,
režie: David Kerr
Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná,
vrací se na scénu Johnny English.
Vstupné: 130 Kč

Společnost Dorfner s. r. o. hledá

schopné pracovníky úklidu na zkrácený úvazek (DPP)

do výzkumného zařízení v Dobřanech v blízkosti nádraží.
Úklid se provádí od pondělí do pátku od 15 hodin
(nebo dle domluvy), a je na 3-4 hodiny.
Příjemné prostředí, nenáročná práce.
Jedná se o úklid kanceláří, chodeb, soc. zařízení.
Požadujeme pečlivost, samostatnost, spolehlivost.
Mzdové ohodnocení 100 Kč/hod.
Nabízíme dlouhodobou spolupráci.

Pro více informací volejte na tel. č. 720 991 377
nebo pište na e-mail: dorfner@seznam.cz.

www.dobrany.cz
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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

úterý
středa
čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:30 – 17:30
7:00 – 13:00
6:30 – 12:30
6:30 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

Praktický lékař pro děti a dorost

Interní ambulance

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
tel.: 377 972 551, 606 370 308
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 12:00 15:00 – 18:00
úterý, středa
7:30 – 12:15
čtvrtek, pátek 7:30 – 12:00

MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologie

prevence
13:30 – 15:00
15:00 – 18:00
11:00 – 14:30
10:00 – 12:00
10:00 – 13:00

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
8:00 – 13:30

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

tel.: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 – 14:00 14:00 – 16:30
pátek
7:00 – 11:00 11:00 – 13:00

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš
tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30

MUDr. Gabriela Rybářová

tel.: 775 002 155
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

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

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
tel. ústředna: 377 195 831
pondělí, středa 7:15 – 11:15
(úřední dny)
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:15
pátek
8:00 – 11:15

Správa bytů
pro objednané

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Gynekologická poradna
MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová

na objednání
na objednání

Veterinární ordinace

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

Odběry krve

MUDr. Kateřina Košťáková

pro objednané

MUDr. Regina Janů

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

8:00 – 18:00
8:00 – 11:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

tel.: 603 225 252
Ordinační hodiny:
úterý (sudé)
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 13:00
pátek (lichý)
7:00 – 13:00

čtvrtek
pátek

úterý, čtvrtek
středa

Nová 956
tel.: 775 313 801, e-mail: hrubesova@hotmail.cz
pondělí
8:00 – 15:00

12:00 – 17:00

12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

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

Sběrný dvůr

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:30 – 12:15 13:00 – 16:00

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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150
Záchranka: 155
Policie: 158
Městská policie: 156
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
Sousedská výpomoc – 734 258 859
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