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Jedna akce za druhou
Lednová rada města schválila Městským 

kulturním střediskem předložený kulturní 
kalendář a tím dala zelenou řadě akcí, které 
máte možnost znát z let minulých, ale také ně-
kolika novinkám, mezi které se řadí Maškarní 
bál pro dospělé nebo třeba říjnové posvícení. 
Část kalendáře najdete na str. 16 tohoto čísla, 
ale není to verze finální. Budeme ho v průbě-
hu roku aktualizovat o akce, které se na území 
města nebo ve Šlovicích a Vodním Újezdu bu-
dou konat. Na tomto místě si dovoluji malou 
výzvu k vám všem, kteří se účastníte příprav 
na kulturní a společenské události. Prosím, 
dejte nám o vašich plánech, nápadech a akti-
vitách včas vědět, rádi přidáme i vaši akci do 

tohoto souhrnu. Děkujeme! Aktuální přehled 
najdete vždy na webu www.kacko.cz v sekci 
roční přehled kultury. A teď termíny vybra-
ných akcí: Májové slavnosti - 20. května, Dob-
řanská pouť a Svatovítské slavnosti - 16.-18. 
června, letní kino - 25.-29. 7. a 1.-5. 8., Radbu-
zafest není zatím definitivní a jsou ve hře dva 
termíny 9. 9. a 16. 9., Dobřanská „50“ - 16. 9., 
MFF Juniorfest - 4.-11. 11., Mikulášský jar-
mark - 3.12. Podrobnosti najdete vždy v do-
statečném předstihu v Dobřanských listech, 
na www.dobrany.cz, facebooku Dobřanské 
listy, v Městském kulturním středisku a také 
ve vývěskách po městě.

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS
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Sloupek
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřan-

ských listů,
právě držíte v ruce druhé číslo roku 

2017, v němž se nám na titulní stranu 
dostala fotografie podobná Ladovým ob-
rázkům ze třicátých a čtyřicátých let minu-
lého století. SNÍH. Slovo, které počátkem 
ledna působilo téměř magicky a zejména 
u mladší generace vzbudilo nadšení. Po 
měsíci trvání této nadílky už kolem sebe 
začínám slýchat, že už je toho sněhu a zimy 
dost, pohled do kalendáře však naznačuje, 
že máme ještě několik týdnů tohoto obdo-
bí před sebou, a buďme rádi! Vždyť neví-
me, za kolik let nás tohle zase potká. Připo-
mínkou by mohly být „listy“ z února 2017.

S tímto obdobím je neoddělitelně spo-
jeno období plesů a masopustu, který 
i v letošním roce připravují šlovičtí hasiči, 
rozhodně doporučuji jeho návštěvu. Plesy 
jsou před námi ještě minimálně čtyři a po-
zvánky na ně najdete uvnitř čísla. Na ná-
sledujících stránkách najdete také mnoho 
dalších zpráv a informací nejen z radnice, 
o velkém úspěchu při Tříkrálové sbírce, ale 
také přehled zásahů dobřanské hasičské 
jednotky, či milý dopis od paní Královcové 
z nadačního fondu Klíček, kam putoval le-
tos rekordní výtěžek.

Příjemné zimní období bez úrazů přeje
Jaroslava Umnerová

Dobřany už mají pasport zeleně
V péči o zeleň se nemusí město Dobřany spoléhat už jen na vlastní terénní šetření, přemě-
řování a dopočítávání výměry trávníků, keřů, stromových porostů, počtů laviček, odpad-
kových košů atd. Přesný přehled ploch veřejné zeleně v údržbě města je hotov a začíná 
nacházet své uplatnění. V plánování a rozhodování místní správy bude od ledna pomáhat 
pasport zeleně a inventarizace dřevin.

Od léta loňského roku jste v ulicích města 
mohli potkat odborné pracovníky s mapa-
mi a fotoaparáty, kteří pro město mapova-
li plochy veřejné zeleně, takzvaný pasport. 
Pasport zeleně je evidencí majetku v oblasti 
ploch zeleně v majetku obce. V mapové části 
jsou graficky vyznačeny plochy vegetačních 
a technických prvků. Mezi vegetačními prv-
ky jsou evidovány plochy trávníků, keřových 
a stromových porostů, květinových záhonů, 
alejí stromů i jednotlivých solitérních dřevin. 
Mezi technickými prvky jsou evidovány la-
vičky, odpadkové koše, sušáky na prádlo, ale 
i cesty, hřiště sportovní i dětská, fontánky atd. 
Pasport zeleně slouží především jako technic-
ko-provozní nástroj pro výkon správy zeleně. 
Odpovědný pracovník – správce zeleně, ale i 
další zaměstnanci města mají k dispozici po-
třebné informace k provádění údržby ploch 
zeleně vč. mobiliáře, podklad pro zadávání 
projektů rozvoje ploch, vyjadřování k nut-
ným zásahům do zeleně ze strany třetích osob 
(např. opravy, výměny inženýrských sítí) atd.

V současné době se zpracovává Územní 
studie sídelní zeleně města Dobřany, která 

bude dokončena do poloviny letošního roku. 
Dokument bude sloužit jako podklad pro 
plánování rozvoje zeleně města. Jedním z po-
vinných podkladů tohoto koncepčního ma-
teriálu je právě pasport zeleně. Pro zajištění 
aktuálnosti pasportu zeleně byly do mapy 
a databáze zaneseny zpracované projekty, 
které bude město realizovat v časovém hori-
zontu jednoho roku. Vzhledem k tomu, že ze-
leň není neměnnou komoditou, bude pasport 
neustále aktualizován. Veškeré zásahy prová-
děné v rámci údržby zeleně budou obratem 
zaneseny do tohoto systému a tím bude za-
jištěna jeho průběžná aktualizace. Z databáze 
pasportu zeleně lze získávat i další zajímavé 
informace. Ve městě Dobřany bylo evidováno 
43 ha veřejných ploch zeleně. Z toho největší 
plochy tvoří trávníky, naopak nejméně jsou 
zastoupeny trvalkové a letničkové záhony. 
Dále byly zmapovány technické prvky, jejichž 
výměra v součtu činí téměř jeden hektar. 
Z toho největší plochu zaujímají hřiště pro 
neorganizovaný sport.

Ing. Milena Vladyková
 Ing. Hana Hrdličková
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Ukázka grafického prostředí pasportu města Dobřany. 
Na mapě jsou zobrazeny stromy jako body. Skupiny stromů a keřů, květinové záhony a trávníky 
zase jako plochy odlišené barevně podle druhu prvku. Další různé grafické značky jsou použity pro 
technické prvky. Sídliště Stromořadí.

Informace pro žadatele 
o městský byt

Dle směrnice Rady města Dobřany 
č. 01/2011 má žadatel o přidělení bytu měs-
ta Dobřany povinnost každoročně potvrdit, 
že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí 
být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného 
roku, a to písemně prostřednictvím správ-
ně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti 
o byt města Dobřany“. Příslušný formulář je 
k dispozici na internetových stránkách měs-
ta Dobřany www.dobrany.cz nebo v kanceláři 
pokladny MěÚ Dobřany. Doporučujeme, aby 
byla žádost doložena osobně a mohly tak být 
překontrolovány údaje uvedené v původní žá-
dosti.

Pokud tak žadatel o byt ve stanoveném ter-
mínu neučiní, jeho žádost pozbývá platnosti 
a je automaticky vyřazena ze seznamu.

Více informací sdělí referentka odboru 
vnitřních a sociálních věcí MěÚ Dobřany, kan-
celář pokladny, paní Milena Jánská, janska@
dobrany.cz, tel.: 377 195 860.



Krátce
	 Ministerstvo obrany se snaží znehodno-
tit pozemky, které vydalo městu jako historic-
ký majetek. Přestože probíhají jednání, vojáci 
podali den před Štědrým dnem žalobu. Opa-
kuje se podobná situace jako v závěru před-
loňského roku, kdy jsme čelili podobné akci 
církve. Radnice má dostatek důkazů o tom, že 
není ve věci nečinná a zaslala v tomto smyslu 
své stanovisko soudu.
 
	 Stavební povolení pro nejdůležitější 
letošní investici čeká na právní moc. Pro re-
konstrukci sportovního areálu pod nádražím, 
která je mezi prioritami volebních programů 
většiny stran v Dobřanech a i Programu roz-
voje města, je již vydané stavební povolení. 
Pokud vše poběží hladce, neměla by být zma-
řena šance na jednu z nejvyšších dotací v ději-
nách města. O té se rozhodne na konci února, 
naše žádost získala doporučení kraje i řady 
regionálních politiků.
 
	 Obce z polesí Vysoká spojují své síly pro 
řešení dvou palčivých otázek. Za tímto účelem 
se na dobřanské radnici sešli starostové Čižic, 
Dobřan, Štěnovic, Útušic a Předenic, aby sladi-
li svá stanoviska ve věci přemnoženého stáda 
muflonů a plánu nové krajské vlády na vý-
stavbu sítě jednosměrných cyklocest. V první 
otázce se obce zasadí o koordinovaný lov ve 
spolupráci s Lesy ČR. Ve druhé budou brzdit 
rozvoj plánu do doby, než budou dostatečné 
záruky, že Vysoká zůstane rekreačním záze-
mím pro své okolí, kvalitním uceleným lesem 
a nebudou poškozeny zájmy myslivosti.

	 Další dům u náměstí je ve vážném stavu. 
Radnice řeší čím dál častěji skryté vady budov. 
Loni se podařilo opravit na poslední chvíli 
krov v č. p. 282 (špalíček u věže), zpracova-
ný je projekt na totální rekonstrukci č. p. 145 
(zelený dům na výjezdu z náměstí do Lidic-
ké ulice). Naposledy město nechalo prověřit 
stav krovu v č. p. 111, kde se ukázalo, že část 
ve Vančurově ulici je ve velmi vážném stavu 
a bude potřeba zcela vyměnit. V prověřování 
stavu budov je třeba systematicky pokračo-
vat, ukázalo se, že zanedbání kontrol v minu-
losti vede ke zbytečně nákladným opravám.
 
	 Na přímý dotaz starosty města  na slav-
nostním obědě s nejvýznamnějšími předsta-
viteli kraje v Konstantinových Lázních  zopa-
koval prezident Miloš Zeman svůj slib, že jako 
první hlava státu hodlá navštívit Psychiatric-
kou nemocnici v Dobřanech a nechá se i vy-
šetřit. Nedopustil si bonmot ve smyslu, že ve 
volebním roce se mu to bude hodit.

3www.dobrany.cz |

Zprávy z radnice

 Park na přání
V listopadových Dobřanských listech jsme Vás zvali na setkání nad sadovými úpravami veřej-

ného prostoru Za Stodolami. I přes nepřízeň počasí se 11. listopadu 2016 se zájmem a zvědavostí 
sešli obyvatelé přilehlých nemovitostí, tedy z ulic U Lomy, Oty Kovala, Císaře Karla a Chlumčan-
ské. Po přivítání panem starostou odbornice ze společnosti Geovision pohovořily o možnostech 
využití plochy ve vnitrobloku a obecně o zkušenostech z projektování veřejných prostor. Záro-
veň byli všichni přítomní vyzváni k tomu, aby své představy a očekávání ideálně zanesli formou 
připomínek do mapy, a to do 10. ledna. Všechny připomínky architektky Tomanová a Loudová 
zapracovaly a představily návrh na dalším veřejném setkání, které se konalo 23. ledna v jed-
nacím sále radnice. Návrh obsahuje umístění listnatých stromů, jednoho jehličnatého (možnost 
ozdobení ve vánočním čase) a keřových výsadeb po obvodu. Srdce parku by měla tvořit travnatá 
víceúčelová plocha pro provozování rekreačních sportů. Pro příležitostné setkávání obyvatel by 
měl sloužit prostor s ohništěm, vedle něhož je počítáno i s místem pro májku. Nechybí mobiliář 
ve formě laviček, koše, vše zpřístupněné po zpevněném chodníku. Do poloviny března budeme 
mít zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení a realizaci předpokládáme na 
podzim letošního roku nebo na jaře 2018.

Podobný způsob projednání veřejného prostranství s lidmi, kteří bydlí v jeho bezprostředním 
okolí, je jednou ze zásad Programu rozvoje města. Metodu „parku na přání“ jsme si nyní úspěšně 
vyzkoušeli, máte-li nápad, jak zlepšit veřejný prostor okolo Vás, budeme rádi, když nás kontak-
tujete.

Lenka Tomanová, místostarostka

(sob) Přestože je stavba stále ve velkém skluzu, rostou v budově zázemí konečně příčky. Zejména 
díky tomu, že firma klima uvnitř vytápí speciálními naftovými topidly a zabezpečila otvory na okna 
a dveře provizorní výplní. Vedení města a stavební dozor odrážejí neustálé pokusy zhotovitele svá-
dět své špatné postupy na chyby v projektu.

Aktuálně ze stavby
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Informace pro občany k platbě 
místního poplatku za komunální 
odpady a místního poplatku ze 
psa
1)   Poplatek za komunální odpad pro 

fyzické osoby, které mají v obci 
trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 
2017.  Poplatek je splatný jedno-
rázově nejpozději  do 30.04. 2017 
(složenky se neposílají).  Poplatek je 
možné uhradit přímo v pokladně Měst-
ského úřadu nebo bezhotovostní plat-
bou  převodem na účty Města Dobřany:  
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u ČS   
19 - 725295379/0800 variabilní 
symbol - 13371, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka

2)   Poplatek za komunální odpad pro fy-
zické osoby, které mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlá-
šena k pobytu žádná fyzická osoba 
činí 500 Kč pro rok 2017.   Poplatek 
je splatný jednorázově nejpozději  do 
30.04. 2017 (složenky se neposílají).  
Poplatek je možné uhradit přímo v po-
kladně Městského úřadu nebo bezhoto-
vostní platbou  převodem na účty Měs-
ta Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100 
nebo u ČS 19 - 725295379/0800  
variabilní symbol - 13372, specific-
ký symbol - rodné číslo poplatníka 
(majitele nemovitosti)

3)   Poplatek ze psa chovaného v rodin-
ném domě činí 200 Kč, ze psa chova-
ného v ostatních obytných domech 
800 Kč.  U držitele psa, který je poži-
vatel invalidního, starobního, vdovské-
ho nebo vdoveckého důchodu, který je 
jediným zdrojem příjmu, anebo poži-
vatel sirotčího důchodu, činí poplatek: 
ze psa chovaného v rodinném domě 
100 Kč, ze psa chovaného v ostatních 
obytných domech 200 Kč.  Za druhé-
ho a každého dalšího psa se poplatek 
zvyšuje o 50 %.   Poplatek je splat-
ný jednorázově nejpozději do 30.04. 
2017 (složenky se neposílají).  Popla-
tek je možné uhradit přímo v pokladně 
Městského úřadu nebo bezhotovostní 
platbou  převodem na účty Města Dob-
řany: u KB 19 - 1223361/0100 nebo 
u ČS 19 - 725295379/0800  variabil-
ní symbol - 1341, specifický symbol - 
rodné číslo poplatníka (držitele psa)

Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany, 
přízemí č. dveří 7. tel. 377 195 845, 
e-mail: benediktyova@dobrany.cz

Upozornění provozovatele vodovodu a kanalizací

V poslední době dochází čím dál častěji k poruchám kanalizační čerpací šachty v Dobřánkách 
z důvodu vhazování předmětů, které nepatří do kanalizace. Chceme apelovat na všechny naše 
zákazníky, aby se     vyvarovali vhazování předmětů, jako jsou utěrky, dětské pleny, dámské hy-
gienické potřeby, prezervativy, různé igelitové sáčky a nerozpustné zbytky potravin do veřejné 
splaškové kanalizace. Chceme je tímto upozornit, že porušují platný kanalizační řád a smlouvu 
o odvádění odpadních vod, kde jsou přesně specifikovány tyto věci. Řešení oprav způsobených 
nedbalostí není pro naše pracovníky příjemné a zároveň značně navyšuje provozní náklady. Pře-
ce všichni chceme mít stočné co nejlevnější. Pro zamyšlení přikládáme 2 fotky, jak vypadá čerpa-
dlo, které mimo jiné má speciální řezáky, před vyčištěním a po něm. Samozřejmě se to někdy děje 
i v odpadních čerpacích šachtách - nová  lokalita Ústavní s Hvízdalkou a čerpací šachta v Plzeňské 
ulici, která odvádí splašky z  Průmyslové ulice. Děkujeme za pochopení a těm, kteří dodržují ka-
nalizační řád, se zároveň velmi omlouváme. 

Za provozovatele vodovodu a kanalizace ČEVAK, a. s., 
Josef Šefl, vedoucí provozního střediska Plzeňsko
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BEZ TĚCHTO SPONZORŮ BY DOBŘANSKÝ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÝ 
A SPORTOVNÍ ŽIVOT V ROCE 2016 NEBYL TAK BOHATÝ

DOBŘANY, ŠLOVICE A VODNÍ ÚJEZD DĚKUJÍ!

Sponzoři
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Téma měsíce: Pomáhat a zasahovat v číslech

Od roku 1977 opět více než sto zásahů
Od počátků evidování množství ročních zásahů dobřanské jednotky od roku 1977, tedy rovných 40 let, se již potřetí přehoupl počet zá-
sahů přes magickou stovku. Poprvé to bylo v roce 2004 – 107 a podruhé hned v následujícím roce 2005 – 108. Po 11 letech kolísání počtu 
zásahů mezi 51 – 99 byla v roce minulém již potřetí pokořena hranice 100 výjezdů. 

Dobřanská jednotka zasahovala v minulém 
roce celkem u 102 událostí. Na katastrálním 
území našeho města bylo 90 těchto událostí 
a 12 se stalo mimo toto území. Z těchto 12 mi-
moměstských událostí šlo například o  obce 
Vstiš, Lhota, Chlumčany, Dnešice a další. 
Z celkového počtu 102 událostí za rok 2016 
bylo 7 požárů. Šlo o požáry trávy, odpadu, od-
padních nádob, dopravních prostředků, lesa, 
laboratoře a také elektroinstalace. Dva z těch-
to 7 požárů byly se škodou několika milionů 
korun a psalo se o nich i v hasičských perio-
dikách. Dopravních nehod, u kterých jednotka 
v roce 2016 zasahovala, bylo 23. Podstatná 
část těchto nehod se stala na silnici I/27 v pro-
storu Vysoká a na silnici II/180 procházející 
naším městem. Jednalo se o nehody s účastí 
1 až 4 automobilů, ať osobních, dodávkových, 
nákladních či traktorů nebo motocyklů. Ve 
většině případů se tyto nehody bohužel ne-
obešly bez zranění. Nejnáročnějším dnem 
z pohledu dopravních nehod bylo 19. září, 
kdy naše jednotka nejprve zasahovala několik 
hodin u hromadné nehody na již zmiňované 
silnici I/27 na Vysoké, odkud byla odeslána 
k jiné hromadné nehodě před Vodním Újez-
dem, která rovněž zaměstnala dvě zasahující 
jednotky hasičů na několik hodin. Technic-

kých zásahů bylo celkem 51. Jednalo se napří-
klad o odstranění nebezpečných stavů nebo 
odstranění překážek z komunikací a jiných 
prostor, jako například polámané větve a stro-
my, uvolnění komunikace, likvidaci obtížného 
hmyzu nebo spolupráci se složkami IZS (inte-
grovaný záchranný systém). Mezi technické 
zásahy minulého roku dále patří otevírání 
uzavřených prostor, monitoring, dovozy vody 
pro technické služby nebo parní lokomotivy, 
proplach části dešťové kanalizace, pátrání 

po pohřešované osobě, transport pacienta 
pro ZZS (zdravotnická záchranná služba), zá-
chrana zvířete a záchrana osob. Zachraňovali 
jsme z řeky tonoucí ženu venčící pejska, oby-
vatele DPS (domov s pečovatelskou službou) 
z výtahu a koně, který spadl do řeky Radbuzy. 
Po delší odmlce jsme opět zachraňovali paci-
enta PND (Psychiatrická nemocnice Dobřa-

ny) napíchnutého na oplocení. Užívali jsme 
si také čerpání vody a návštěvu prezidenta 
republiky. Dne 26. 10. se naše jednotka spo-
lečně se stanicí Přeštice a Slovany zúčastnila 
součinnostního cvičení AMOK (útok aktiv-
ního střelce) v budově II. stupně Základní 
školy. Asistencí bylo za loňský rok celkem 13. 
Asistovali jsme při ohňostrojích, dnech dětí, 
offroadovém maratónu, půlmaratónu Plzeň-
ského kraje, motocyklových závodech, hu-
debních produkcích v našem městě, oslavách 
osvobození, rojení čertů nebo při opravě SHZ 
(stabilní hasicí zařízení) ve velkoskladu spo-
lečnosti PENNY. Únik nebezpečných látek byl 
zaznamenán 4x, a to únik provozních kapalin 
na pozemní komunikaci a úniky plynu. Výčet 
počtu událostí pokračuje planými poplachy, 
které byly v roce 2016 pouze 2, a to údajný 
požár a údajně uvízlý pes v blíže nespecifiko-
vané díře. Posledním statistickým údajem za 
rok 2016 jsou 2 cvičení, kterých se jednotka 
zúčastnila. V součinnosti s HZS (hasičský zá-
chranný sbor) a jednotkami z okolí jsme dne 
29. 4. nacvičovali likvidaci rozsáhlého požáru 
skládky Vysoká a 14. 10. jsme opět s HZS cvi-
čili v objektu společnosti LOMA Systems. 

Ing.Dvořák Milan DiS.
velitel jednotky
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Městská policie Plzeň
(red) Čerpáno z Výroční 

zprávy o činnosti obvod-
ní služebny Bory Městské 
police Plzeň za kalendářní 
rok 2016, Odloučené pra-
coviště – Dobřany

Během roku 2016 vykonávaly dvoučlenné 
hlídky Městské policie Plzeň v Dobřanech cca 
15 služeb za měsíc (od 6:00 do 18:00 nebo 
18:00 do 6:00 hodin) a při zajištění pořádku 

během konání kulturních, sportovních a dal-
ších společenských akcí byly hlídky posíleny 
o další strážníky, stejně jako při tematických 
přednáškách na 1. stupni ZŠ.

Zvýšená pozornost byla věnována jak do-
pravě a řešení dopravních přestupků (zejmé-
na parkování, zakázané stání a překračování 
rychlosti), tak i veřejnému pořádku a dodr-
žování obecně závazných vyhlášek a nařízení 
města, ale samozřejmě také kontrolám veřej-
ných prostor včetně kontroly majitelů psů.

V loňském roce bylo strážníky MP řešeno 
celkem 308 přestupků spáchaných na území 
města Dobřany, za které bylo na blokových 
pokutách uloženo celkem 56.800 Kč. Z toho 
62 přestupků bylo řešeno domluvou, 41 vý-
zvou pro nepřítomného pachatele doprav-
ního přestupku a k dořešení (na MÚ Stod, 
OŽP města Dobřany, OO PČR) bylo předáno 
18 přestupků.

Ve stejném rozsahu budou služby Městské 
policie pokračovat i v roce 2017.



Jmenuji se Markéta Pinterová a v současné 
době pracuji v Diakonii Západ na pozici zá-
stupce ředitele střediska. V sociálních službách 
pracuji už více než 15 let, v Diakonii Západ 
4 roky. 

Bc. Monika Jelínková - vedoucí domova a so-
ciální pracovnice. Ve svém volném čase je dob-
rovolnice Bílého kruhu bezpečí pobočky Plzeň, 
odborná poradkyně pro oběti kriminality, kon-
zultantka kontaktního místa ČALS, lektorka. 

Jméno Vaší organizace není čtenářům ne-
známé, můžete přesto říci pár vět o Diako-
nii Západ / Domově sv. Aloise?
P: Diakonie Západ je jedním ze středisek Dia-
konie ČCE. Vznikla v roce 2012 sloučením tří 
středisek v Rokycanech, v Plzni a v Merklíně 
a na území Plzeňského kraje v současné době 
poskytuje 13 druhů registrovaných sociálních 
služeb a dalších sociálních činností, ve kte-
rých pracovníci pečují o více než 5300 klientů. 

J: Domov sv. Aloise byl otevřen koncem roku 
2010 a poskytuje klientům nepřetržitou 
24hodinovou péči, kterou zajišťuje ošetřo-
vatelský a zdravotnický personál, sociální 
pracovnice, docházející lékaři, fyzioterapeu-
tka, pastorační asistentka, farář a další. Jeho 
posláním je zajištění důstojného života osob 
s poruchami paměti. Základem je profesio-
nální přístup, aktivizace a podpora osob se 
sníženou soběstačností dle jejich individuál-
ních zvyklostí a při zachování lidských práv 
a svobod. Domov pracuje jako pobočka České 
alzheimerovské společnosti, poskytuje pod-
poru a komplex informací veřejnosti, jsou zde 
pořádány „Čaje o čtvrté“ pro pečující rodinné 
příslušníky. Na základě auditů České alzhei-
merovské společnosti je od roku 2011 Domo-
vu sv. Aloise opakovaně udělován Certifikát 
kvality Vážka.

Spolupráce mezi Dobřany a organizací, kte-
rou zastupujete, trvá již několik let. Jaký 
máte z této spolupráce pocit Vy osobně?
P: Podpora Diakonie Západ, konkrétně Domo-
va Radost, z Tříkrálové sbírky v Dobřanech 
probíhá od jejího vzniku v roce 2012. Příspě-
vek do Domova Radost již ale směřoval od 
roku 2004, kdy fungovalo dřívější středisko 
Diakonie v Merklíně.
Spolupráce s městem Dobřany si já osobně 
velice vážím a z celkového přístupu zástupců 
města mám bez nadsázky skvělý pocit. Tento 
pocit je podložen zkušeností, že představitelé 
města Dobřany jsou profesionálové, kteří mají 
jasné vize a priority, navíc mají také odvahu 
své vize prosazovat. Z mého pohledu jsou 
Dobřany městem, které myslí na své občany 
a které se umí i velice ohleduplně postarat o 
ty, kteří nějakou pomoc potřebují. 

J: S radostí můžeme konstatovat, že projekt 
Tříkrálové sbírky plní svůj cíl a lidé myslí na 
druhé. Dokazuje, že k sobě mohou najít ces-
tu lidé různých generací, zejména ti nejmen-
ší s těmi nejstaršími, že se mohou v mnoha 
směrech obohatit, získat nové zážitky a zku-
šenosti, předávat si poselství o narození Kris-
ta. Děkuji všem tříkrálovým organizátorům 
a koordinátorům za píli a energii, koledníkům 
a rodičům za fyzickou námahu, snahu jít za 
lidmi a prošlapat si i nové cesty, dárcům za 
štědrost a sdílení křesťanské radosti.

Letošní výtěžek je opět vyšší než v roce 
předešlém, a proto se může Diakonie Zá-
pad – Domov Radost / Domov sv. Aloise 
Plzeň těšit na více finančních prostředků. 
Na co byly použity peníze v loňském roce?  
P: V roce 2016 jsme výtěžek použili na připo-
jení nového vrtu v rámci vybudování vodního 
zdroje pro Domov Radost v Merklíně. I díky 
této podpoře jsme 20. října radostně otočili 
kohoutkem a ochutnali dobrou vodu z nového 
vrtu společně s pozvanými novináři a podpo-
rovateli.

J: Na opravu světel a masážní vany, pořízení 
žaluzií do společenské místnosti a část na po-
krytí mezd zdravotnického personálu našeho 
domova.

Na co budou použity prostředky z letošní 
Tříkrálové sbírky?
P: Prostředky z letošní Tříkrálové sbírky 
budou použity pro klienty Domova Radost 

Kolednice v terénu

v Merklíně, kde žijí lidé s mentálním postiže-
ním a s poruchou autistického spektra, kteří 
potřebují pomoc a podporu v mnoha běž-
ných denních činnostech. Díky prostředkům 
z Tříkrálové sbírky se budou moci pravidel-
ně účastnit aktivit v denních službách, které 
jsou pro ně tím, čím je pro nás dospělé naše 
zaměstnání, anebo pro děti škola. Pravidelné 
využívání denní služby klientům domova při-
náší do jejich životů bezpečí, klid, jistotu a za-
braňuje problémovému chování, které tento 
typ postižení poměrně často doprovází.

J: Rádi bychom část výtěžku využily na bez-
bariérovou opravu schodů na zahradě domo-
va pro bezpečný pohyb našich klientů. Část 
výtěžku se případně použije na mzdy zdra-
votnického personálu, které se nám tradičně 
vzhledem ke složité sociální politice nedaří 
úplně pokrýt z veřejných prostředků.

Je něco, co byste chtěla vzkázat kolední-
kům a dárcům?
P: Milí koledníci, organizátoři a dárci, jmé-
nem našich klientů vám všem velmi děkuje-
me. Vážíme si toho, že nám v praxi pomáhá-
te naplňovat naše motto „Pomoc má mnoho 
tváří“ – teď už víme, že jednou z těch tváří je 
i ta vaše. 

J: Děkujeme za podporu, upřímně si vaší po-
moci vážíme!

Kolednická sněhová bitka

Rozhovor
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Letošní výtěžek Tříkrálové sbírky byl rekordní, což se můžete dočíst v článku ředitele ZŠ Dobřany Jaroslava Šedivého na následující straně. Řada z nás 
však možná nemá ucelené informace o organizacích, kterým jsou prostředky předávány. Dovolujeme si je proto krátce představit. O rozhovor jsme tedy 
požádali zástupce ředitele a koordinátorku služby Jubilata pro osoby potřebující péči Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy v jedné osobě Markétu 
Pinterovou a vedoucí služeb v Domově sv. Aloise Moniku Jelínkovou.  



Tři králové

Tříkrálová sbírka s rekordem – padla hranice 100 000 Kč
V týdnu od 7. do 15. 1. 2017 opět navštívili domácnosti v Dobřanech, Vodním Újezdě, Vstiši a Merklíně tříkráloví koledníci. Setkali se s vel-
kou důvěrou a štědrostí – celkový výtěžek sbírky letos činil 101.023 Kč. I letos směřují peníze k podpoře klientů centra Radost Diakonie 
ČCE v Merklíně (mladí lidé s autismem) a Domova sv. Aloise Městské charity v Plzni (staří lidé s vážnými poruchami paměti).

Zahájení 16. dobřanské sbírky se konalo v sobotu 
7. ledna tradičně na 2. stupni Základní školy, která byla 
spolu s městem Dobřany partnery sbírky pořádané 
dobřanskou Římskokatolickou farností. Celkem 46 dětí 
a 14 dospělých vedoucích v rekordním počtu třinácti 
kolednických skupinek vyslechlo slova našeho pana 
starosty Martina Sobotky a vstišské paní starostky 
Miloslavy Beštové a také slovo na cestu dobřanského 
pana faráře Martina Váni a s melodií tříkrálové koledy 
vyšlo do mrazivých ulic Dobřan a Vstiše.

Vzhledem k počasí byl průběh celé sbírky rozvolněn 
až do neděle 15. 1., a tak jste mohli některé koledníky 
v Dobřanech potkat i v pracovním týdnu či o dalším 
víkendu. Sčítání výtěžku se konalo v pondělí 16. 1. od-
poledne a již následující den se koledníci sešli v sále li-
tické Koinonie k vyhodnocení sbírky. Poděkovat jim za 
jejich nezištnou obětavost přijeli i zástupci z Diakonie 
a z Domova sv. Aloise. 

Největší dík ale patří Vám, kteří jste sbírku podpořili 
finančním darem. Děkujeme za Vaše otevřená srdce.

Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ DobřanyNejúspěšnější skupinka Maříkových a Wagnerových

Tříkrálové koupání v Dobřanech poprvé provázelo mrazivé počasí
Letošní 5. ročník Tříkrálového koupání ko-

nečně přinesl - poprvé v historii konání dob-
řanské koupačky - pravé zimní počasí.

Teplota vzduchu -5 a teplota vody lehce nad 
nulou. Co více si mohla parta míst-
ních otužilců přát.

Od začátku týdne to ale nebylo 
vůbec jednoduché. Mráz vytrva-
le házel Dobřaňákům klacky pod 
nohy. Ti poháněni silou vůle vzdor-
ně udržovali říční koryto bez ledu. 
V pátek však přišla stopka. Vodní 
hladina zmizela pod ledem. Jako 
odvetu si proto plavci uspořádali 
otužileckou brigádu. Šlo se tedy do 
plavek a za pomoci rukou se nalá-
malo velké množství ledu. Ten se 
v podobě ker odporoučel na jez, 
kde za hlubokého praskotu zmizel 
kdesi v ledové historii.

Šílený pokladač ledových krytin 
se ale stále nevzdával. Na sobotu si připra-
vil další zkoušku v podobě nově položeného 
ledového koberce. Šlo se tedy do protiútoku. 
Vytrvalost a odhodlání hnalo otužilce vpřed. 
Pomocí dlouhé trubky se podařilo očistit od 
ledu další kus řeky. Zima však neřekla své zá-
věrečné slovo a poslední noc před akcí zasy-
pala okolí vydatnou sněhovou nadílkou.

Nedělní ráno bylo jasné. Bez pomoci míst-
ních hasičů to nepůjde. Ti poskytli člun, se 
kterým se během dvou hodin podařilo vytvo-
řit největší bezledovou plochu na celém toku 

Radbuzy. A bylo vyhráno. Následně stačilo 
připravit stany, občerstvení a mohlo se vy-
čkávat na první plavce. Ti přicházeli společně 
s diváky a během půl hodiny se plovárna zapl-
nila k prasknutí.

Okolo druhé hodiny se otužilci začali po-
stupně převlékat. Následoval krátký proslov 
se souhrnem historie Tříkrálového koupání, 

poděkování sponzorům a svou chvilku si na-
šla i krátká kulturní vložka od Vlaďky Baue-
rové, která také objevila adrenalin spojený ze 
zábavou, což pobyt v chladné vodě přináší.

Po čtvrt na tři se šlo konečně do 
vody. Legendárním zvoláním „do 
tanku v tank” se padesátka otužil-
ců přesunula do vody, kde za obdi-
vu přihlížejících diváků dováděli: 
Vladimír Iljič, samozřejmě v mas-
ce, plavci s kulichy či jiné postavy 
v různých kostýmech. Pomalu se 
plovoucí přibližovali ke splavu, kde 
proběhlo společné foto. Potom už 
panovala volná zábava, kterou po-
skytly ledové kry. To vše sledovali 
fotografové, kteří dravě vybíjeli 
akumulátory a plnili své aparáty 
megabajty fotek.

Následoval výlez z vody ven za 
zvuků ovací, které jistě zahřály ka-

ždého, a jestli ne, tak určitě nadchl vyhřívaný 
stan, který jistě rozmrazil i toho největšího 
zmrzlíka.

Co říci na závěr? Že se tento kulatý ročník 
opravdu povedl. Díky všem kamarádům za 
pomoc a na shledanou příště, již při šestém 
ročníku Tříkrálového koupání.

Petr Spálenka
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(V předchozím díle vzpomíná pan Königsmark, jak po zabrání Sudet museli zaměstnanci ústavu - 
včetně jeho matky - odejít s pacienty do vnitrozemí a on zůstal u babičky v Dobřanech. Začal chodit 
do německé školy, které vzala za své při bombardování. Připomíná výcvik německých pilotů a další 
válečné události, také pomoc zraněným německým vojákům, kteří přijížděli do vojenského lazaretu 
v kasárnách.)

Kde jste tady v Dobřanech bydleli? 
V Nové ulici, tady jsem prožil nálet. Naše 

babi tam měla hospodářství, měl ho už děda 
za Rakouska. Ve dvoře byl takový chlívek, tam 
měla krávy. Ten chlívek byl klenutý a tam jsme 
se schovali. Nálet začal v noci v jednu hodinu, 
ale před jednou hodinou přelítla značkovací 
letadla, která vyhodila světelné rakety. Ty ra-
kety byly dva metry dlouhé a ty visely na pa-
dáku ještě dopoledne. Ten padák je nepustil, 
ony byly lehké, nepustil je dolů, ale ty rakety 
osvětlily celé město jako ve dne. A oni seshora 
z té tmy viděli to město. Nic si nespletli, to byla 
politická blamáž. Nálet začal v jednu hodinu, 
to jsme byli všichni oblečení, nevědělo se, co 
bude, ani siréna nehoukala, Němci nehouka-
li. Pak přiletěli, celkem bylo 249 bombardé-
rů, které přeletěly v první vlně a rozhazovaly 
bomby. Když padly první bomby, tak to byly 
ohromné rány a to přelítla ta první vlna. Kdy-
by naházeli všechny bomby, které byly v okolí 
několika set metrů, tak by Dobřany zmizely 
úplně, ale to nestačili. To množství letadel bylo 
rozepnuté, když jich bylo 249. Přilétli ve třech 
vlnách a točili se někde až nad Řeznem, oni 
na to otočení potřebují ohromnou vzdálenost 
a ohromnou plochu. Můj děda byl starý váleč-
ník, byl Čech a babi byla také Češka, ale měl 
německé školy. Když jsme šli do toho chlívku, 
tak děda říkal mojí mámě, ta přijela na ten ná-
let večer, byla v Praze a jezdila sem tajně. Děda 
řekl mojí mámě: „Ty si sedni s klukem tam do 
toho rohu, babi, ty tam do toho rohu, já budu 
tady v tom rohu, když to ten strop provalí, tak 
ty rohy zůstanou volný, budete moct dýchat,“ 
poněvadž to znal z války, ze zákopů. Tak jsme 
nálet přežili, zabilo to babi jednu krávu, jedna 
byla popálená, tu museli zabít. Když jsme po-
tom ráno po tom náletu vyšli, bylo ještě světlo 
z těch raket. Tady byl bordel, to si nedovedete 
představit, všude běhali lidi, popálení, potlu-

čení od omítek anebo od cihel. Okolo běhali 
psi, krávy, koně, prasata, protože to rozbili 
a ona se ta zvěř dostala ven, ale nedostala se 
ven jenom tím náletem. My jsme měli šest krav 
a náš děda utíkal a všechny je odvázal a pustil 
ven, aby tam neuhořely anebo aby mohly pro-
stě utéct, kam chtěly, tak jim zachránil život.

Byl i váš dům byl poškozený? 
Vzadu byla stodola a ta byla zezadu částeč-

ně vypálená, musel se tam spravit krov, byly 
tam jenom tašky, všechna okna, dveře vytlu-
čené. Od tlaků bomb byla vytlučená všechna 
okna v Dobřanech, tedy sklo, a dveře, které se 
neotevřou a působí na ně tlak, tak je rozštípe 
nebo vytrhá, vytrhá i s futry. Jinak jsme škody 
neměli a vyvázli jsme zdraví.

A vaši sousedé také, kolem vás nebyl 
žádný zásah? 

Naši sousedé? Vedle bydleli Wolfovi, to byli 
Němci, to byla Anny Wolfová s maminkou a 
táta byl na frontě, pak bydleli Pošarovi, starý 
Pošar a naše babi byli bratr se sestrou, naše 
babi měla šest dětí a Pošarovi také asi pět 
nebo šest dětí, ti bydleli ještě o kousek dál, 
a jinak kolem nás všude bydleli Němci, sta-
rousedlíci. On každý dneska říká: Oni tu byli 
Němci, tak oni je vyhnali, nebyla to pravda, to 
byli Němci, ti tady žili z kolena po koleně, už za 
Rakouska, vždyť je sem zval do Čech asi Karel 
Čtvrtý za řemeslem a oni v pohraničí zakládali 
dřevorubectví, sklárny, textilky. A tak se tady 
usazovali a bydleli. Až potom toto všecko dění 
mezi námi rozdělila ta druhá světová válka. 

(Pokračování příště.)

Zpracoval ve školním roce 2014 / 15 pro-
jektový tým (v dílčím projektu Obrazy historie 
regionu) ve složení: Lucie Hodanová, Michaela 
Paluchová, Mgr. Blanka Eisenhammerová

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 interneto-
vých 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 Václav Königsmark (*1934 v Dobřanech)
Díl 2.

Kurzy pro pečující
Diakonie ČCE (Českobratrské církve evan-

gelické) pořádá v Plzni cyklus kurzů Pečuj 
doma a s námi. Je určen laickým pečujícím, 
kteří se starající nejen o seniory. 

Na kurzech získají potřebné rady a infor-
mace, vymění si zkušenosti, prakticky nacvičí 
ošetřovatelské techniky. Obdrží také soubor 
příruček k pečování a DVD s instruktážními 
videi. Cyklus je pro účastníky zdarma. Kurzy se 
uskuteční na faře ČCE Plzeň - západní sbor na 
Němejcově 1722/2 od 8. února do 31. března. 

Informace a přihlášky na www.pecujdoma.
cz, telefonicky na čísle 603 167 539, nebo  
e-mailem na tomas.hataj@diakonie.cz

Vánoční oslava v KD

Ve čtvrtek 15. 12. jsme měli v Klubu posled-
ní schůzku ve starém roce. Pro své seniory 
jsme připravili slavnostní vánoční posezení. 
Řízky s bramborovým salátem jsme připravi-
ly s pí A. Pošarovou, která ještě upekla řezy ke 
kávě. Pan F. Bouček a p. E. Jírovec hráli k po-
slechu, zazpívali jsme si i zatančili.

Pozvali jsme představitele města, p. sta-
rostu M. Sobotku, místostarostky pí D. Terel-
mešovou a pí L. Tomanovou, pí ředitelku MKS 
J. Umnerovou a pí L. Pokornou, která má na 
starosti sociální věci.

Koledy zazpívaly ,,BÁBINKY“ za doprovodu 
p. ředitele J. Vozára a pod vedením sbormist-
ryně pí M. Vozárové

Přišlo kolem 70 seniorů, Klub jiskřil rados-
tí, zpěvem a dobrou náladou. Při zpěvu vánoč-
ních koled ukáplo i pár slziček. Většina členů 
má 80, někteří i více než 90 let, jsou méně 
pohybliví, a proto se nemohou zúčastnit akcí 
mimo Klub (divadel, zájezdů, veřejných akcí 
atd.). Chodí je potěšit děti z družiny se svými 
básněmi a písněmi. Často mezi nás chodí děti 
s učiteli ze ZUŠ J. S. Bacha, organizujeme růz-
né přednášky atd.

Děkujeme všem, kteří si najdou čas a při-
jdou mezi nás, dále Městskému úřadu za fi-
nanční dotaci na celoroční provoz.

 Jarmila Štěpařová

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

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

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

KNIHY PRO DĚTI

KIMPTON Archie: Šmodrcha
Pekelně popletený kočičák.
Honzík Bačkora je docela obyčejný kluk z do-
cela obyčejného městečka. Jednoho dne na 
toulkách po okolí natrefí na příšerně pomota-
ného, mrzoutského, vypaseného a na sušen-
kách závislého mluvícího kocoura. Jeho život 
se tím rázem úplně změní. Honzík je šťastný, 
že v podivném tvorovi našel kamaráda, a chce 
si ho nechat. To se ale nelíbí jeho mámě, 

otravné sestře a bláznivému plukovníkovi se 
zálibou ve vycpávání neobvyklých živočichů. 
Dokáže Honzík svého chlupatého přítelíčka 
Šmodrchu ochránit?

BOUCHER Francoize: Kniha o rodičích
Co jsou vlastně zač?
Naprosto originální kniha, díky které zjistíš, 
že i když tě rodiče strašně štvou, má to svůj 
důvod. Mají tě totiž rádi a jediné, co jim na 
srdci leží, je tvoje nekonečné štěstí. Fakt, ne-
kecáme!!!
Zvoleno knihou století. Nesmí chybět v žádné 
domácí knihovně.

MRÁZEK Petr: Příběh elektřiny
Jak Honzík zjistil, proč svítí žárovka?
Proč nemám prozkoumávat zásuvku?
Jak se dostane elektřina až do lampičky u mé 
postele?
Proč je nebezpečné pouštět draka u elektric-
kého vedení?
Na tyto a další otázky dají Honzíkovi odpověď 
babička a dědeček, u kterých tráví prázdniny 
a kteří ho vlídně provázejí při jeho cestách za 
poznáním.

EISLEROVÁ Jana: Osobnosti českých dějin
Seznamte se se životy a počiny slavných čes-
kých mužů a žen! Životní osudy výjimečných 
Čechů, kteří ovlivnili naše i světové dějiny či 
kulturu. Jsou vyprávěny tak, aby jim porozu-
měly i malé děti.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
VOREL Gerhard: Podivná vojna
Zapomenutí černí baroni šedesátých let.
Místo vojny práce na stavbě, každý měsíc vý-
plata, k tomu služné. Malá jednotka čítající 
mezi 40 až 60 muži. Všichni se znali a až na 

několik výjimek tu panovaly dobré vztahy. 
Hospůdky, pivečko, výlety a srandičky. Zdá 
se, že to tak špatné nebylo. Opak byl pravdou. 
Bylo to zlé! Pracovali v těžkých podmínkách, 
za každého počasí, bez mechanizace. Měsíční 
mzda se krátila o 60 %. Tyto peníze si pone-
chávala armáda. Říkali jim pétépáci a vůbec 
jim to nevadilo.

KORANDOVÁ Marie: Sága rodiny Škodů
Továrník Emil Škoda založením velmi úspěš-
né a dravé strojírenské společnosti ovlivnil ži-
vot města jako nikdo jiný na několik generací. 
Zajímavé osudy dalších členů rodiny stojí také 
za připomenutí. Bez nich by Plzeň nebyla Plz-
ní, jak ji známe dnes.

Šest nevinných
Román na šest nádechů.
Filmové prostředí na Barrandově, největší 
zvukový ateliér v Evropě. V něm šest význam-
ných mužů jedná o nejdražším snímku v his-
torii české kinematografie. Ovšem pouze do té 
doby, dokud nenaleznou svou mladou a atrak-
tivní finanční spojku mrtvou.

TIMMER Julie Lawson: Pět dní
Sebevědomá, ctižádostivá právnička Mara 
jednoho dne zjistí, že trpí nevyléčitelnou 
Huntigtonovou chorobou, která postupně ničí 
tělesnou schránku, chování, vzhled a intelek-
tuální schopnosti. Dá si slib, že vydrží do chví-
le, kdy už nebude moci žít důstojně a stane se 
pro svou dceru, manžela a pro rodiče nesne-
sitelnou přítěží. Není to snadné rozhodnutí, 
ale Mara je odhodlaná slib dodržet. Pomůže 
jí v tom její přítel Scott, se kterým se sblížila 
přes internet? I on totiž stojí před bodem zlo-
mu, i jemu nemilosrdně běží čas…
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Maškarní bál
PRO DOSPĚLé

kdy: 4. března 2017 od 20:00 hodin
kde: kulturní dům PN Dobřany

K tanci a poslechu hraje PONORKA BAND
tombola • vyhlášení nejzajímavější masky • soutěže • slosovatelné vstupenky o ceny

vstupné: 120 Kč

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku DObřany, náměstí T.G.M. 5

Akci pořádá 
Městské 

kulturní středisko 
dobřany

2. února 2017 ve 20:00 hodin
MÍSTO U MOŘE  Zlatý glóbus – nejlepší herec (drama)

USA, drama, 137 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Kenneth Lonergan, 120 Kč

Lee Chandler (Casey Affleck) po smrti svého staršího bratra Joea s velkým 
překvapením zjišťuje, že byl svým bratrem ustanoven jako jediný opatrovník 
synovce Patricka (Lucas Hedges). Lee opouští své současné zaměstnání 
a naplněn obavami se vrací do vesnice Manchester-by-the-Sea, aby zde 
pečoval o temperamentního šestnáctiletého Patricka. Je také nucen se vy-
rovnat se svou minulostí, která ho odloučila jak od manželky Randi (Michelle 
Williams), tak od komunity, ve které se narodil a dospíval. Lee a Patrick se 
snaží smířit s životem ve světě bez Joea.

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • ÚNOR 2017

16. února 2017 ve 20:00 hodin
JÁ, DANIEL BLAKE Zlatá palma, Cannes 2016 – nejlepší film

VB/Francie/Belgie, drama, 101 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Ken Loach, 90 Kč

Příběh padesátníka Daniela Blakea z Newcastlu, který se poté, co utrpí in-
farkt, ocitne ve vyčerpávajícím kolotoči žádostí o podpůrné státní dávky. 
Zatímco se snaží prokousat absurdními byrokratickými procesy, potkává 
svobodnou matku Katie a její dvě děti. Neúplná rodina má jedinou šanci, 
jak uniknout jednopokojáku na bezdomovecké ubytovně – přijmout byt 
v neznámém městě 300 mil daleko. Daniel a Katie se každý po svém snaží 
vypořádat s příkořími systému a přitom neztratit zbytky důstojnosti.

23. února 2017 ve 20:00 hodin
JACKIE
USA, drama, 99 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Pablo Larraín, 90 Kč

Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává se Jackie Kennedy (Natalie Port-
man) jednou z nejmladších prvních dam v historii. Pro její vřelost, eleganci 
a vybraný vkus ji brzy obdivují miliony lidí po celém světě. Pak přichází 
okamžik, který všechno změní. Jackie se vyrovnává s osobní ztrátou, jako 
milovaná matka a první dáma však musí zůstat oporou dětem i celému 
národu. Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem 
hrdosti, lásky a noblesy, fascinujícím nahlédnutím do zákulisí Bílého domu 
izachycením dnů, které změnily běh dějin.

NEJEN O RODINNÝCH ZÁLEŽITOSTECH

Kultura
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Kultura

JARNÍ PRÁZDNINY
kino KàČko DobŘany

70 Kč

Začínáme vždy v 16:00 hodin.
Všechny děti, které přijdou do Káčka na uvedená 

představení, dostanou malou odměnu.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA 2
Rusko, animovaný, 78 min, přístupný, dabing

Gerdě se s pomocí skřítka Orma podařilo porazit Sněhovou královnu a vysvobodit bratříčka Kaye. Ostatním 
skřítkům se zalíbila svoboda, kterou do té doby nepoznali a Orm se stal jejich hrdinou a vzorem. Z ledu a sně-

hu však povstali nové temné síly. Orma tak čeká napínavé dobrodružství plné nebezpečí a nástrah, na jehož 
konci zjistí, že přátelství, štěstí a pravá láska překoná všechny překážky a zvítězí i nad tím největším zlem!

TROLLOVÉ
USA, animovaný, 92 min, přístupný, dabing

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv. Jedinou váž-
nější starost na světě jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou 

mít Trolla v žaludku. Bergeni najdou místo, kde se skřítci ukrývají a téměř všechny unesou. Uniknout se 
podaří i dvěma Trollům, princezně Poppy a Větvíkovi. A právě na těchto dvou hrdinech je, aby zachránili 

unesené Trolly z bergenských spárů.

LICHOŽROUTI
ČR, animovaný, 83 min, přístupný

Lichožrouti jsou malí neviditelní tvorové, kteří mohou za to, že nám lidem z každého páru 
ponožek vždy zůstane jen jedna – ta lichá. Ponožkami se totiž živí! 

Osudy hlavních protagonistů lichožroutů a jejich největšího protihráče, podivínského 
a opuštěného Profesora, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého lichožrouta Hihlíka, na 

kterého čekají velká dobrodružství.

14. 2. 2017

15. 2. 2017

16. 2. 2017

Ochota sama
(red) Stodský divadelní spolek představí 

13. dubna 2017 od 19:00 hodin v Káčku hru 
Reality šou. Satirická veselohra z televizního 
prostředí o jedincích, kteří se nebojí ztráty 
soukromí, světě padlém na hlavu a o tom, že 
tráva se musí pravidelně sekat a dobytek kr-
mit. Vstupné: 90 Kč.
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DOBŘANSKÉ POHLEDY 2017

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany

Věkové kategorie účastníků soutěže:

A – předškoláci (MŠ)       
B – školáci 1. stupně ZŠ       
C – školáci 2. stupně ZŠ       

D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie 

budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: 
pátek 26. 5. 2017

Soutěžní práce je možno osobně předat 
v kanceláři Základní školy, příp. zaslat poštou 
(Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 
334 41 Dobřany – zásilku prosím označte 
výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 
377 972 480 (MěKS Dobřany), či 377 972 515 
(ZŠ Dobřany).

Vyhodnocení soutěže a výstava:

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek 
16. 6. 2017 v 15:00 hodin v budově školní 
jídelny ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni 
účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně 
zváni (pozvánky nebudou rozesílány). 
Výstava bude přístupná veřejnosti v sobotu 
17. 6. a v neděli 18. 6. od 10:00 do 16:00 
hodin.

Právo zveřejnění:

S cílem propagace města Dobřany si 
vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat 
soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní 
výtvory přecházejí do majetku vyhlašovatele 
(pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, 
nedohodne soutěžící s pořadateli jinak). 
Autorská práva zůstávají zachována autorovi 
soutěžních prací.

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže: 
Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním 
soutěžním výtvorem v daném tématu zpraco-
vaném libovolnou technikou, dvojrozměrným 
i trojrozměrným (např. malba, kresba, koláž, 
textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní prá-
ci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou) 
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií 
a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapa-
city výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním vý-
tvorem v daném tématu zpracovaném v libovol-
ném slohovém útvaru (např. popis, esej, úvaha, 
líčení, povídka, pohádka, báseň, fejeton, ...). 
Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu 
formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem 
přímo na adresu garanta: jpfs@email.cz. Sou-
těžní práci je nutno označit jménem a příjme-
ním autora, soutěžní kategorií a názvem soutěž-
ní práce.

3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevný-
mi nebo černobílými fotografiemi o rozměrech 
minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo 
větší). Fotografie je nutno ze zadní strany ozna-
čit jménem a příjmením autora, soutěžní kate-
gorií a názvem soutěžní práce.

Protiklady

vyhlašují soutěž

Blahopřejeme a dál 
držíme palce

Návštěvnost kin v minulém roce zazname-
nala mimořádný nárůst, a to především z dů-
vodu divácky atraktivních domácích filmů 
(Lída Baarová, Anděl Páně II). S více než jedna-
padesáti tisíci si špatně nevedl film, který má 
s naším městem spojitost. Právě před rokem 
měl na prestižním filmovém festivalu Berlina-
le premiéru film dobřanského rodáka Tomáše 
Weinreba a Petra Kazdy - Já, Olga Hepnarová. 
Snímek ihned po svém uvedení vzbudil mimo-
řádný zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. To-
máš Weinreb s Petrem Kazdou se svým debu-
tem obletěli doslova celý svět. Měl jsem velkou 
radost, když se podařilo uvést v březnu loňské-
ho roku film v Káčku, a to za osobní účasti ne-
jen autorské dvojice, ale i producenta Vojtěcha 
Friče. Ještě větší radost jsem však měl poslední 
lednovou sobotu, kdy se tvůrcům podařilo zís-
kat čtyři ocenění v rámci vyhlášení Cen české 
filmové kritiky. Věřím, že v dubnovém vydání 
budeme moci společně poblahopřát režisér-
ské dvojici k získání co největšího počtu oce-
nění Český lev. Budete-li doma, tak 4. března 
podpořte Tomáše s Petrem alespoň na dálku.   

Michal Šašek

Losování o vstupenky
Za 5 měsíců trvání „věrnostního programu“ 

se nám vrátilo 13 kartiček, z nichž jsme vylo-
sovali 3 návštěvníky Káčka, kteří získávají vol-
nou vstupenku na projekci dle vlastního výbě-
ru. Jsou to: Anna Mašátová, Jiřina Řezáčová 
a Jiří Uzel. Gratulujeme!!!

Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS



Poděkování za velkou pomoc
Ohlédnutí za Mikulášským jarmarkem

V minulém čísle Dobřanských listů jste si 
mohli přečíst moc pěkný článek o tom, jak 
v Dobřanech vznikla a pokračuje krásná tradi-
ce pomoci dětskému hospici Nadačního fondu 
Klíček. Rádi bychom na článek navázali svým 
poděkování, které do Dobřan posíláme z malé 
posázavské vesnice Malejovice, kde dětský 
hospic budujeme a kde se staráme o zrekon-
struovanou bývalou vesnickou školu a malý 
domek na malejovické návsi, které tvoří za-
tím první část dětského hospice, určenou ze-
jména pro respitní pobyty rodin; vybudování 
novostavby ošetřovatelské jednotky hospice 
máme zatím stále před sebou.

Výtěžek z posledního dobřanského jarmar-
ku nám skutečně vyrazil dech: jak nám napsa-
la paní ředitelka MKS Jaroslava Umnerová, 
celkem se podařilo shromáždit neuvěřitel-
ných 51.333,- Kč! Rádi bychom prostřednic-
tvím Dobřanských listů moc poděkovali všem, 
kdo se na přípravách i na průběhu jarmarku 
jakkoli podíleli. Čas od času sami v Klíčku po-
řádáme nějaké benefiční prodejní akce, takže 
si umíme představit, kolik práce to dá, než se 
vše připraví a zorganizuje. A moc dobře také 
víme, kolik lidí se na takové akci podílí, aby 
nakonec dobře dopadla, i když to hlavní (dob-
ré počasí a zájem návštěvníků) dopředu nijak 
ovlivnit nejde. Jsme moc rádi, že se během jar-
marku v Dobřanech počasí “umoudřilo“ a že 
byl zájem lidí tak velký.

Rádi bychom poděkovali i dětem z mateř-
ské školy, kde se s paními učitelkami Ivanou 
Zrunovou a Evou Čechurovou pustily do vyrá-
bění a tvoření i malé děti - všechno to snažení, 
tvoření a pečení vyneslo za mateřskou školu 
také neuvěřitelných 11.233,- Kč! Děkujeme 

i rodičům dětí za všechnu jejich pomoc. Vá-
žíme si času a energie, které jste všichni do 
přípravy jarmarku i do jeho zajištění vložili! 
A děkujeme také za všechny nové nápady, kte-
ré se vám podařilo zrealizovat - včetně prode-
je svařáku, čaje a napečených dobrot.

V lednovém čísle Dobřanských listů jste si 
mohli přečíst o Ivance, jež byla před 17 lety 
žačkou 6. třídy, kterou už pro své vážné one-
mocnění nedokončila. Ivanka se léčila v praž-
ské motolské nemocnici, kde jsme se tehdy 
potkali jak s ní, tak i s její obětavou mamin-
kou, časem jsme se seznámili i s její milou se-
střičkou Bárou, skvělou tetou Ivetou Sedláč-
kovou a dalšími členy rodiny. Někteří z nich 
pak přijížděli na naše letní tábory i v době, 
kdy Ivanka a její maminka z tohoto našeho 
pozemského světa odešly. 

Smutných příběhů jsme během uplynulých 
let zažívali mnoho a snažili jsme se a snažíme, 
abychom rodinám s vážně nemocnými dětmi 
alespoň v něčem ulevili. A to můžeme dělat 
díky podpoře, které se nám od našich přízniv-
ců dostává. Po celé republice máme přátele, 
kteří nám už léta věrně podle svých sil a mož-
ností pomáhají. Například s paní učitelkou 
Zrunovou jsme v kontaktu také už od samých 
začátků budování našeho hospice: zapojila se 
do jedné z našich prvních sbírek pořádaných 
už v roce 1997, kdy jsme napekli a prodávali 
malé perníkové “střešní“ tašky. Kdo si tenkrát 
koupil jednu malou perníkovou tašku, zaplatil 
jednu skutečnou pálenou tašku na střechu.

Nadační fond Klíček ušel dlouhou cestu, 
v loňském roce jsme oslavili už 25. narozeni-
ny. Mnoho plánů se nám podařilo uskutečnit, 
na mnohé nám nestačily síly nebo finanční 
prostředky - nebo obojí. Máme ale velkou ra-
dost, že můžeme být alespoň v něčem nemoc-
ným dětem a jejich blízkým k užitku, i když to 
vůbec mnohdy není snadné. V loňském roce 
nás například potkalo nepříjemné překvape-
ní, když po 23 letech výborného fungování 
rozhodl ředitel motolské nemocnice o zrušení 
naší svépomocné rodičovské ubytovny; místo 

jejího zvětšení, o které jsme léta žádali, jsme 
museli 31. října prostory vyklidit. Mnoho mi-
mopražských rodin tak přišlo o zázemí, které 
jim bude chybět. Za záchranu ubytovny vznik-
la i petice, kterou podepsalo více než 13.000 
lidí, což mimo jiné znamená, že se jí musí za-
bývat i Senát. Petici podepsaly tisíce rodičů  
z celé České republiky a také mnohé známé 
osobnosti, které práci Nadačního fondu Klíček 
znají a léta ji podporují, jako např. Zdeněk Svě-
rák, prof. Jan Sokol, prof. Helena Haškovcová, 
Hana Maciuchová, Vladimír Javorský, Stani-
slav Zindulka, doc. Iva Holmerová a mnoho 
dalších. Jednou z autorek petice je i paní Iveta 
Sedláčková z Dobřan, teta Ivanky, která vlast-
ně Klíček a Dobřany spojila. Paní Sedláčková 
nejen obětavě sháněla pro petici podporu, ale 
také osobně vystoupila na jednání senátního 
výboru, za což jí moc děkujeme, a děkujeme 
všem v Dobřanech, kdo svůj podpis za záchra-
nu rodičovské ubytovny přidali. Podpora naší 
práce tak měla v loňském roce v Dobřanech 
i tuto konkrétní aktivní podobu.

V letošním roce bychom se rádi do Dobřan 
po letech zase osobně vypravili, a to dříve než 
na Mikulášský jarmark, rádi bychom totiž za 
všechnu tu mnohaletou věrnou a štědrou po-
moc poděkovali v Dobřanech osobně. Napadlo 
nás, že bychom mohli v Městském kulturním 
středisku uspořádat promítání dokumentár-
ního filmu o budování a fungování dětského 
hospice a pozvat na besedu všechny, koho by 
to v Dobřanech zajímalo; kromě našeho podě-
kování by si tak mohli zájemci udělat jasnější 
představu, jak to u nás během roku funguje.

A na sklonku roku bychom se rádi do Dob-
řan vydali znovu: moc rádi bychom totiž Mi-
kulášský jarmark navštívili osobně a ochutnali 
dobroty, které (doufáme) zase napečete, a po-
řídili i nějaké vánoční dárky - já osobně se tě-
ším, že ochutnám vánoční štolu, která se u nás 
v Posázaví moc v domácnostech nepeče, a já 
věřím, že ta domácí předčí všechny kupované! 

Za Nadační fond Klíček 
Markéta Královcová

Školství, spolky a neziskové organizace
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SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY 

srdečně zvou rodiče žáků na 3. cyklus besed 
Kavárna po škole 

čtvrtek 23. 2. 2017  

Efektivní komunikace jako klíč do dětské hlavy 

aneb Karle, mluvíš, když mluvím já  

(Popisný jazyk při vedení žáků k sebeovládání a odpovědnosti 
za vlastní chování nejen v situacích porušování pravidel) 

 S pomocí lektora se seznámíme s tím, co se děje v mozku dětí během 
komunikace. Co jsou vztahové signály a jak fungují při komunikaci. 

Procvičíme se v jejich vnímání. 

 Osvojíme si konkrétní principy, které slouží k vedení, k sebeřízení 
a k odpovědnosti za vlastní chování (popisný jazyk, sebeotevření, zpětné 

vazby, vedení k dohodám). 

 Obsah kurzu je vystavěn na sdílení konkrétních situací ze školy / rodiny. 

Lektor: Mgr. Michal Dubec 
 

od 17.00 do 19.00 hodin 

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618) 
vstup zdarma do počtu volných míst 

malé občerstvení zajištěno 

14 únor 2017|

Jarní ples        
květin 
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KŘEST CD lidové muziky VOZEMBACH  
„Český rok s Vozembachem“ 

 
 

Milí přátelé, srdečně vás zveme do víceúčelového kulturního zařízení 
„Káčko“ v Dobřanech na hudebně – taneční projekt věnovaný lidovým 

zvykům a tradicím. 
 

V rámci tohoto komponovaného pořadu proběhne křest nově vzniklého 
CD lidové muziky Vozembach.  

Zároveň se tímto večerem zahájí rok věnovaný oslavám 70. výročí 
založení hudební školy v Dobřanech. 

 
vystoupí: malá a velká dětská lidová muzika Vozembach  

a žáci tanečního oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 
 

3. března 2017 (pátek) od 18.00 – Káčko Dobřany 
 

předprodej vstupenek u ředitele školy,  
e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, tel.: 736 472 478 

vstupné 70,-Kč 

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7. 2. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert  

9. 2. 2017 / 14.00 / DPS Loudů
Vystoupení pro Klub důchodců
vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany 

10. 2. 2017 / 14.30 / sál ZUŠ
Školní kolo soutěže ve hře na kytaru 
a na klavír 

21. 2. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

23. 2. 2017 / 9.00 / sál ZUŠ
Okresní kolo ve hře na klavír  

23. 2. 2017 / 9.00 (kat. A2), 13.00 (kat. C1) 
15. ZŠ Plzeň
Krajské kolo pěvecké soutěže 
Karlovarský skřivánek

24. 2. 2017 / 16.00 / sál ZUŠ
Školní kolo ve hře na housle 

28. 2. 2017 / 17.00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

3. 3. 2017 / 9.00 / ZUŠ Přeštice
Okresní kolo ve hře na kytaru

3. 3. 2017 / 9.00 a 10.30 / Káčko
Český rok s Vozembachem
vystoupí žáci dětské lidové muziky Vozembach 
a žáci tanečního oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dob-
řany, vystoupení je určeno pro I. st. ZŠ Dobřany

3. 3. 2017 / 18.00 / Káčko
Český rok s Vozembachem
v rámci vystoupení se uskuteční křest nového CD

Pojďte slavit s námi   
V roce 2017 oslaví Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech svoje 70. narozeniny, a proto 
bychom vás rádi pozvali na některé z akcí, které budou kulatému výročí věnovány.

BŘEZEN – ČESKÝ ROK S VOZEMBACHEM
– zahájení oslav a křest nově vzniklého CD lidového souboru Vozembach
– hudebně–taneční projekt věnovaný lidovým zvykům a tradicím
3. března 2017 (pátek) od 18.00 – Káčko Dobřany
předprodej vstupenek u ředitele školy, e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, tel.: 736 472 478

DUBEN – VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ 
–  žáci a učitelé ZUŠ vás provedou obdobím od Popeleční středy, přes postní období k svátkům jara 
14. dubna 2017 (pátek - st. svátek) – statek Lüftnerka a okolí – ZOO Plzeň

KVĚTEN – SLAVNOSTNÍ KONCERT PARTNERSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY Z BREŽICE 
ZE SLOVINSKA 
– vystoupí žáci a učitelé hudební školy z Brežice a žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
27. května 2017 (sobota) od 17.00 – Dům hudby – Konzervatoř Plzeň

KVĚTEN – ZUŠ OPEN 
– celorepublikový projekt na podporu unikátního systému uměleckého vzdělávání v Česku
–  koncerty, výstavy, soutěže, vystoupení na nejrůznějších místech ve městě v podání žáků  

hudebního, výtvarného a tanečního oboru
30. května 2017 (úterý) – Dobřany

ČERVEN – ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŠKOLY
– vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
23. června 2017 (pátek) od 18.00 – velký sál Měšťanské besedy – Plzeň
předprodej vstupenek u ředitele školy, e-mail: zusbacha.dobrany@seznam.cz, tel.: 736 472 478

ČERVEN – PO STOPÁCH HUDEBNÍCH SKLADATELŮ
– výlet historickým autobusem po západních Čechách 
28. června 2017 (středa) – Přeštice, Dolní Lukavice, Lužany, Rožmitál pod Třemšínem, 
Vysoká u Příbrami

ŘÍJEN – Koncert učitelů
LISTOPAD – Koncert bývalých žáků školy
PROSINEC – Koncert věnovaný Johannu Sebastianu Bachovi

Dne 14. 1. 2017 se v restauraci Beseda uskutečnil již 33. ročník degustace kysaného zelí. Celkem 
se sešlo 30 vzorků. Nejchutnější zelí měl letos Filip Baumruk, jako druhý se umístil Karel Uldrych 
a o třetí místo se podělili Josef Štych, Zdeněk Hájek, Ema Uldrychová, Antonín Dania a Pavel Purkar.

Čtrnáctiletý Filip vítězem souboje
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Rybáři
Koncem pro-

since ještě po-
časí umožňova-
lo lovit na řece 
i na rybnících. 

Já jsem již neuspěl, ale slyšel jsem o úlovcích 
štik a candátů ještě v posledním týdnu roku. 
V lednu pak přišla po několika letech oprav-
dová zima a rybníky a řeky zamrzly. Ryby si 
alespoň v klidu odpočinou a rybáři se mohou 
jít třeba klouzat anebo navštívit revíry, kde 
je povolen lov „na dírkách“ – otvorech vyse-
kaných v ledu. Je také čas připravovat se na 
novou sezónu. Do 15. ledna bylo třeba ode-
vzdat úlovkové lístky. Mnozí si již vyzvedli 
povolenky na r. 2017, ostatní tak mohou uči-
nit ve zbývajících termínech, tj. středa 22. 2., 

sobota 11. 3. a středa 19. 4. Na jarní rybolov 
je vhodné připravit si slabší vlasce, tenčí pru-
ty a menší splávky, olůvka a háčky.

Výbor MO zajišťoval kromě přípravy bálu 
a výdeje povolenek přípravu vypuštěných 
rybníků na zachycení vody z jarního tání 
a dešťů, na rybnících se zakomorovanými 
rybami udržování v ledu prosekaných otvorů 
a vyvápnění všech rybníků.

S dětským rybářským kroužkem teď v tep-
le klubovny nacvičujeme vázání uzlů, sesta-
vování udic, poznávání ryb dle obrázků a pro-
bíráme rybářský řád. Také se promítají filmy 
s rybářskou tématikou. Hlavně se ale děti 
těší na jaro, až se budeme moci vypravit zase 
s udicemi na řeku nebo a rybníky.

Vladislav Šefl

Kulturní kalendář

1. 2.–3. 3. Dobřanská galerie
 Barevná fantazie – výstava
4. 2. Hasičský bál Šlovice
9. 2.  Nejúspěšnější sportovec roku
10. 2. Společenský ples
11. 2.  Odborná přednáška ČZS MO  

Dobřany
16. 2. Klub cestovatelů
21. 2. Kavárna tvořenÍČKO
24. 2.  Sportovní ples
25. 2. Masopustní průvod Šlovice
  

3. 3.  Křest CD dětské lidové 
 muziky Vozembach 
4. 3. Zimní soutěž mladých hasičů
4. 3. Sousedská vycházka
4. 3. Maškarní bál pro dospělé
9. 3. Klub cestovatelů
18. 3. Maškarní bál pro dospělé 
 Šlovice
19. 3. Maškarní bál pro děti Šlovice
23. 3. Klub cestovatelů
25. 3. Ples květin

 
8. 4. Velikonoční jarmark
24. 4. Kavárna tvořenÍČKO
30. 4.  Předvečer 1. máje 
 se soutěžemi pro děti
30. 4. Čarodějné hry
Jarní posezení s dechovkou
Rybářské závody pro dospělé
  
  
6. 5. Malorážkový závod
20. 5.  Májové slavnosti 
Vernisáž a výstava v kostele sv. Víta
Oslavy osvobození
Zahájení koupací sezony
4. Fotomaraton
Školní akademie
 
 
3. 6. Dětský den
9. 6. Noc kostelů
10. 6. Startujeme prázdniny
16.–18. 6. Dobřanské pohledy
17. 6. Svatovítské slavnosti
Brokový závod
Dobřanská galerie – výstava
Rybářské závody pro děti

Závody automobilů do vrchu

Tým VR6motorsport a jeho závodník František Pecl 
se v sezóně 2016 zúčastnili českého mistrovství závodu 
automobilů do vrchu „Edda Cup“ s vozem VW Golf MK2 
VR6 v kategorii speciál nad 2 litry E-2WD. S jednou po-
háněnou nápravou jsme auto nově postavili v naší dílně 

a absolvovali jsme s ním 5 závodů, přičemž jsme 2x skončili na 2. místě. Na ostatních závodech 
jsme ještě posbírali pár bodů, které nakonec stačily na celkové 5. místo z 23 startujících v kate-
gorii. Po absolvování 1. sezóny jsme spokojení a v tomto roce bychom chtěli zaútočit na stupně 
vítězů. Velký dík všem lidem, kteří se podíleli na loňské sezóně. 

Za tým VR6motorsport   Petr Vaněk

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

16 únor 2017|

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ – ÚNOR 2017

út 7. 2. 14 – 17 po 20. 2. 14 – 17
čt 9. 2. 14 – 17 pá 24. 2. 14 – 17

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



Šneci v přípravě na jarní boje
Muži – 1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ LIGA
Realizační tým: trenéři – V. Šlehofer st., 
Matoušek 

Konec starého roku zakončili hokejbalisté 
tradičně „hokejbálkem“ v našem areálu. Zú-
častnění zastoupili takřka všechny naše kate-
gorie. Po zápase následoval tradiční přípitek, 
který zároveň předznamenal, že začneme 
hned zkraje ledna třk. nanovo. Lednové obdo-
bí je zaměřeno především na nabrání či rozší-
ření fyzické kondice, i proto tuhle fázi přípravy 
nemají hráči v oblibě. Nicméně je nepsanou 
povinností toto hráčské martyrium splnit, aby 
jaro bylo pokud možno ještě kvalitnější než 
podzim. V tomto vydání DL se zaměříme prio-
ritně na mužský tým, který se během podzimu 
snažil vybudovat takovou pozici, jež by dávala 
záruku bojů o účast v osmičlenném play off. To 
ovšem nebyl jednoduchý úkol, poněvadž stej-
ně přemýšlí soupeř, což v tomto případě je to 
hned sedmnáct týmů z celé republiky - od Tep-
lic, přes Plzeň, okolo J. Hradce, až po Opavu. 
Naše výkony na podzim nebyly ideální, o tom 
žádná. Střídali jsme povedené zápasy s hlou-
pě či smolně prohranými, to platilo především 
o venkovních duelech. Na dno si tým sáhl po 
domácí prohře s Karvinou a téměř okamži-
tém přesunu do Opavy, kde následovala druhá 
víkendová porážka v řadě. To už jsme museli 
něco změnit a po následné sérii tří výher za 
sebou, v pořadí s Liticemi 4:0, Chlumcem n. 
Cidllinou 7:2 také doma a hlavně v Teplicích 
5:2, jsme dokázali nejen sami sobě, že by to 
mohlo jít. Kádr je mladý a už tradičně posklá-
daný převážně z dorostenců, kteří sbírají zku-
šenosti v této velmi náročné soutěži. Konečné 
páté místo je tedy bráno nakonec jako úspěch, 
jenže.... Tabulka je tak vyrovnaná, že stačí jed-
nou klopýtnout a už se o pracně vybudovanou 
pozici třesete. Takový scénář si ale Šneci vůbec 
nepřipouští, pochopitelně při vší úctě k soupe-
řům. Naší snahou musí být prokousat se mezi 
elitních osm týmů. Důležité bude mančaft sla-
dit tak, aby navázal na úspěšný konec podzim-
ní části. Sehrajeme i přípravná utkání, zatím je 
potvrzený duel v Novém Strašecí v polovině 
února. Jednáme ale i s extraligistou z pražské-
ho Kova. Vše je ale v rámci možností a samo-
zřejmě i přívětivých klimatických podmínek. 
Navíc dorost má ještě k dobru extraligovou 
dohrávku 19. února v Mostu. Takže cílem bude 
přípravu co nejlépe zkombinovat, aby šel prv-
ní mužský tým v Dobřanech do úvodního jar-
ního kola náležitě nachystán. 

Na sezónu pilně trénují i žáci a přípravka, 
o těchto kategoriích se zmíníme v příštích DL.

Václav Šlehofer
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Zleva stojí:Matoušek  st., Šlehofer O., Hrubý, Šlehofer V. ml., Čech, Marek , Smola
Pod nimi zleva: Vaníček, Hájek, Neumayer, Hůrka, Malotín, Duchek A., Duchek T. a Šlehofer V. st.
Chybí: 2. brankář - Průcha V.

Tabulka 1. NHBL – muži po podzimu 2016
1. SHC Opava 15 10 1 3 1 64:31 35
2. Olymp J. Hradec 15 10 1 1 3 71:33 33
3. Polička 14 9 1 2 2 49:32 31
4. Karviná 13 8 2 0 3 54:34 28
5. Snack Dobřany 16 8 0 2 6 59:46 26
6. Kelti 2008 15 5 5 1 4 50:40 26
7. SK Jihlava 15 8 0 1 6 38:32 25
8. Rondo Teplice 14 7 0 3 4 34:42 24
9. Nové Strašecí 15 7 1 0 7 43:43 23
10. Jungle Fever 15 5 2 2 6 39:33 21
11. Tygři M. Boleslav 16 3 5 0 8 44:67 19
12. Svítkov Stars 14 5 1 1 7 36:43 18
13. Č. Třebová 14 5 1 1 7 36:47 18
14. HBK Bulldogs Brno 14 3 3 1 7 32:41 16
15. Přelouč 15 3 1 4 7 31:43 15
16. Tatran Třemošná 14 4 1 0 9 30:48 14
17. Plzeň - Litice 15 1 2 5 7 26:47 12
18. Chlumec n. C. 15 2 2 2 9 27:61 12

Sport
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Řádková inzerce
		Hledáme byt k pronájmu v Dobřanech o vel. 2–3+1. Cena max. 10 000 Kč/měs. komplet. 
 Tel.: 792 240 999
		Vyměním cihlový byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví za menší v Dobřanech. 
 Tel.: 728 045 965
		Přijmeme brigádníka do zemědělství. ŘP T vítán. Tel.: 731 118 271
		24. 12. 2016 se zaběhla fenka, kříženec krátkosrstého jezevčíka, rezavohnědé barvy. 
 Prosím o info na tel.: 728 711 415.
		Přijmeme brigádníka/ci do prodejny MŮJ OBCHOD v Dobřanech. Vhodné pro maminky 
 na mateřské dovolené, studenty, aktivní důchodce.  Více informací na tel.: 731 469 885.
		Vyměním případně koupím byt min. 3+1 v Dobřanech za byt 2+KK v Chotěšově. 
 Stáří bytu 8 let. Tel.: 777 115 931, mail: bbabusia@seznam.cz
		ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku. Tel.: 775 285 102
		Nabízím k prodeji plně funkční jednodvéřovou lednici Zanussi. Rozměry: 83x55x60 /VxŠxH/. 

V provozu cca 2,5 roku. Cena 1.500 Kč. Tel.: 732 669 842, mail: dlouha10@seznam.cz
		Hledám pomoc v domácnosti v Dobřanech, 1x týdně cca 4 hod. Ostatní po domluvě. 
 Tel.: 724 501 553



Tipy na výlet

Nová turistická sezona začala

Tak již nám nastala nová turistická sezona 
2017. V mém příspěvku se seznámíte s dvěma 
lednovými akcemi.

Tradičně zahajujeme naši sezonu 1. 1. výstu-
pem na Šlovický vrch. Druhým výletem, o kte-
rém se rozepíši, je pochod k Madoně Lurdské.

Výstup na Šlovický vrch je tradiční akce, 
kterou začínáme novou turistickou sezonu 
2017. Díky pěknému počasí spolu s moti-
vací poznat novou vyhlídku se sešlo na 200 
účastníků, pro které jsme po výstupu na vrch 
připravili (mimo přivítání každého účastníka 
spolu s přáním do nového roku) občerstvení, 
byl zapálen oheň, na kterém se opékaly uzen-
ky. Každý účastník obdržel diplom. Díky všem, 
kteří se na této akce podíleli. 

Další naší tradiční vycházkou byla návštěva 
hradu Buben spolu se zde umístěnou Mado-
nou. Po vystoupení z vlaku (žel. st. Plešnice) 
nás přivítá bílá zasněžená krajina a my pro-
cházíme pěkně upravenou návsí obce Pleš-
nice s krásnou, nově opravenou kapličkou. 
Scházíme z mírného kopce, na konci obce 
procházíme novým žel. viaduktem. Zde se 
potkáme s Plešnickým potokem, podél kte-
rého nás cesta vede kolem malých vodopádů 
úzkou soutěskou k odbočce, která nás nově 
vybudovanou stezkou přivádí do hradního 
příkopu. Procházíme velmi romantickým 
místem mezi skalními stěnami, stoupáme po 
příkrém schodišti na skalní plošinu, prochá-
zíme hradní bránou, ocitáme se na hradním 
nádvoří obklopeni vysokým hradním zdivem. 
Po krátkém odpočinku si prohlížíme vnitřní 
prostory hradu. Obdivujeme, jak naši předko-
vé dokázali z kamene a malty vybudovat ta-
kové dílo. Zaujal nás způsob, jakým jsou zho-

toveny kamenné klenby nad okny, vstupními 
portály a zastropení sklepů. Raritou, která je 
zde k spatření, je tzv. „hladomorna“ spolu se 
svými dvěma vězni. 

Nyní bych se rád rozepsal o tom, co nás sem 
každoročně přivádí. Je to naše patronka, Ma-
dona Lurdská. Při malém ceremoniálu jí děku-
jeme za přízeň, kterou k nám chová, s přáním 
úspěšného turistického roku 2017. Ozdobíme 
sošku malou kytičkou a zapalujeme svíčku. 
Poté sestoupíme z hradu a proti proudu řeky 
procházíme údolím kolem chat, vystoupáme 
nad řeku, shora shlížíme na její tok a po nece-
lé půlhodince sestoupíme k řece. Zde se nám 
otevírá pohled na mohutnou hráz přehrady. Po 
ocelové lávce přecházíme na druhý břeh, dáme 
se cestou, která nás přivádí k chatě našeho pří-
znivce pana Haranta. Jsme vřele uvítáni, přijí-
máme pozvání na malé pohoštění, které nám 
spolu s panem Poláčkem připravili. (velmi 
dobrou gulášovou polévku spolu s něčím pro 
zahřátí). Moc jsme si pochutnali. Děkujeme. Po 
krátkém posezení se vydáváme zpět k přehra-
dě. Cesta vede kolem zdejší významné přírod-
ní památky „Žižkova dubu“ (stáří 600-700 let). 
Před námi se objevuje v plné své mohutnosti 
a kráse. Neodolali jsme, strom objímáme, v ti-
chu a pokoře setrváme v jeho blízkosti.

Báseň:
Obejmout kmen, zadržet dech, pocítit dávné 
ozvěny,
kolik už rodů, osudů lidí, prošlo pod těmito vět-
vemi.
Zavři oči, otevři duši, starým bájím naslouchej,
a přej si, aby tady ještě dlouho stál
a nám víru v budoucnost předával.

Nemusíme vždy daleko od svých domovů 
krásy hledat, i v nedalekém okolí lze nalézt 
mnoho krás. Proto se řiďme heslem: „Pozná-
vej a chraň!“ A sice proto, abychom tyto krásy 
zachovali a mohli je předat našim potomkům. 
Díky všem milovníkům přírody.

S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák 

Výstup na Šlovický 
vrch 2017

Ráno prvního dne letošního roku slibovalo, 
že se výstup na „Šlovičák“ určitě vydaří. Sla-
bý mrazík, pevná cesta, zářivé slunce, zkrátka 
ideální podmínky. Od 13. hod. začali chodit 
první turisté na kopec. Pořadatelé byli jako 
vždy skvěle připraveni, dobře naladěni, oheň 
k zahřátí i k opékání uzenin byl zažehnut a ob-
sluha provizorního bufetu očekávala své prv-
ní zákazníky. Naše předpoklady se potvrdily. 
Dobřanské i přespolní vylákalo nejen počasí, 
ale i příležitost vystoupat po schodech na 
nové rozhlížecí místo na vrcholu kopce. Přes-
tože rozhled vzhledem k oparu byl tentokrát 
horší, i tak to byl pro mnohé velký zážitek. Ně-
kolik účastníků projevilo názor, že mohla být 
stavba o patro vyšší…. Mnozí se pak odměnili 
za výstup opečeným párkem nebo jiným ob-
čerstvením. Myslím, že většina z více než 200 
účastníků pochodu byla spokojena a pořada-
telé udělají vše pro to, aby i příští ročník byl 
úspěšný. Čekáme vás opět v hojném počtu.

Za pořádající dobřanské turisty 
Jaroslava Marková
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Turisté vás zvou
4. února PŘES VSTIŠ DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 12,29 hod. do Chlumčan. Půjdeme 
kolem kaolinky do Vstiše a po loukách do Dobřan. Délka 
vycházky 9 km. Vedoucí Sváťa Leitl.

7. února Z JESENICE PŘES KRTSKÉ SKÁLY DO STEBNA
Odjedeme vlakem v 5,28 hod. /z Plzně v 6,05 hod./ do Jesenice. Využi-
jeme naučnou stezku a půjdeme ke Krtskému rybníku, na Krtské skály 
a do osady Krty. BUSem odjedeme ze Stebna. Délky vycházky 12 km. 
Stoupání 183, klesání 276 m. Odjezd BUSu v 5,28 hod. do Kryr, dále R. 
v 16,33 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

11. února ČESKÝ ZIMNÍ SRAZ TURISTŮ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,10 hod./ do Domažlic. Zú-
častníme se programu srazu a vybereme si vhodnou vycházku. Vlak zpět 
v 15,30 os. přes Klatovy, v 16,10 hod. přes Plzeň R. Vedoucí Sváťa Leitl.

14. února            Z CHRÁSTU DO TŘEMOŠNÉ
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,33 hod./do Chrástu. Půjdeme 
po  modré tz. přes Dolanský most k Drahotínskému rybníku a přes Zruč 
k zastávce Třemošná. Cíl naší vycházky je v restauraci Albion. Délka vy-
cházky 11 km. Stoupání a klesání 180 m. Odjezd v 15,26 hod. Vedoucí 
Jindra Šmatlák.

18. února KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Odjedeme vlakem v 8,41 hod. /z Plzně v 9,05/ do Plešnice. Akci pořádá 
KČT,  odbor Líně. Půjdeme 12 km do Tlučné a povede nás modrá tz. Cíl 
v restauraci Na Schůdkách do 16,00 hod. Odjezd v 14,33, /16,33/ hod. 
Vedoucí Karel Bohmann.
 
21. února Z MÝTA DO ZBIROHU
Odjedeme vlakem v 6,41 hod. /z Plzně v 8,33 hod./ do Mýta. Povede nás 
modrá tz. pod dálnici, úbočím Sirské hory do Siré a lesem Pod Bukovou ho-
rou do Zbiroha - prohlídka zámeckého parku. Délka vycházky 12 km. Stou-
pání a klesání 260 m. Odjezd BUSu v 14,25 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

25. února S TRILOBITEM ZIMOU NEZIMOU
Odjedeme vlakem v 6,41 hod. /z Plzně v 7,06 hod./, z Berouna v 8,15 
hod. do Radotína. Akci pořádá Trilobit Barandov, 11. ročník. Trasy 10, 
15, 20 km. Start na žst. Radotín. Cíl v Radotíně v restauraci Sokolovna 
do 20 hod. Vlak zpět v 17,33 hod. os., do Dobřan v 17,03 R. Vedoucí 
Luboš Kučera.
                     
28. února PLZEŇSKÝ OKRUH
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. do Plzně. MHD nás doveze na Košutku. Od-
tud se vydáme po zelené tz. přes Košutku na Sylván, Čertovu kazatelnu do 
Radčic a dále kolem řeky po NS do Skvrňan na vlak. Odjezd: 14,42, nebo 
17,42 hod. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

4. března ZIMNÍ ŠUMAVOU
Odjedeme vlakem v 7,17 hod. na Špičák na Šumavě. Půjdeme na sed-
lo Špičáku, dále na Hofmanky /ti mladší vyběhnou na Pancíř a zpět/ 
a přes Belveder do Železné Rudy. Délka vycházky 9 km /11 km/. Vlak 
zpět v 15,32 hod. Vedoucí Luboš Kučera

Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za každé-
ho počasí. Případné změny plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB. 
Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Tipy na výlet
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Na problémy 
nejste sami

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

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

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

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

Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a míst-
ní 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.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech 
je financováno městem Dobřany

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Vzpomínka

9. 2. je smutné 10. výročí, 
kdy nás navždy opustil náš drahý, pan 

Václav Přibáň.

Stále vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 16. 2. 2017 uplyne rok, 
kdy zemřela paní 

Jana Radlingerová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni. 
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 16. 2. uplynou 2 roky 
od chvíle, kdy od nás navždy odešel 

náš drahý, pan 

Josef Mašat.

Vzpomíná manželka a dcera s rodinou.

8. února by oslavil své 90. narozeniny 
náš drahý, pan 

Josef Marek 
z Dobřan. 

Vzpomíná rodina.

Ve čtvrtek 9. února 2017 oslaví 
89. narozeniny maminka, babička 

a prababička, paní

Jiřina Kaslová.

Přejeme jí mnoho zdraví a další energie 
do života. Dcery s rodinami.

Blahopřání

Společenská rubrika
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Vzpomínka

Dne 28. 1. 2017 nás navždy opustila dáma, kterou se nebojím nazvat 
první dámou školního stravování v Dobřanech, paní Jana Švarcová.

Tato žena, která neznala problém a významně ovlivnila kvalitu škol-
ního stravování v Dobřanech, bojovala se životem svým svérázným způ-
sobem a nakonec prohrála boj se zákeřnou nemocí.

Paní Švarcová pracovala jako vedoucí jídelen v Mateřských školách 
Loudů a Stromořadí. Do mého života vstoupila po sloučení stravování 
se školní jídelnou při ZŠ.

Bezesporu jen díky její profesionalitě a zkušenostem se celý projekt 
vydařil a já mohu jen děkovat osudu, který mi postavil tuto ženu do ces-
ty. Vím, že je nás více, kteří na tuto ženu nikdy nezapomeneme.

Prosím Vás o tichou vzpomínku, takto vzácných lidí nemáme mnoho.
Renáta Černá, vedoucí školní jídelny

Měl jsem možnost s paní Janou Švarcovou spolupracovat jen krátké tři 
roky, přesto si velmi cením jejího přínosu do změn ve školním stravování 
v Dobřanech a jejího osobního nasazení, s nímž dokázala řešit zdánlivě 
neřešitelné. Právě ona stála za praktickou organizací přechodu stravo-
vání na centrální systém a převedení obou pracovních týmů jídelen MŠ 
do společné školní jídelny již jako nová provozní v týmu s novou paní 
vedoucí. Byla nespornou autoritou, ale pro nás - strávníky ze školní sbo-
rovny - především tou, která - ač nemusela - stála s děvčaty u výdejního 
pultu a s úsměvem organizovala vše, co bylo zrovna zapotřebí - zapo-
menutý čip, doplnění příborů či výdej polévky, prostě kde bylo třeba, 
tam jsme Janu nacházeli. Po dosažení tzv. důchodového věku jen krátce 
„přesluhovala“, na důchod se těšila. Rozhodně nemínila zahálet, těšila se 
na vnoučata. Je kruté, že si jej užila tak krátce. Zůstane v našich srdcích.

Jaroslav Šedivý, ředitel školy



 LASSELSBERGER, s.r.o.,  Adelova 2549/1,  320 00 Plzeň, 
závod  Chlumčany

Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR
hledá nové zaměstnance na volné pozice:

OBSLUHA KERAMICKÉ LINKY

jedná se zejména o profese:
OBSLUHA LISU, OBSLUHA PECE

OBSLUHA GLAZOVACÍHO a TŘÍDÍCÍHO ZAŘÍZENÍ
OBSLUHA ROZPRACHOVÝCH SUŠÁREN,

ŘIDIČ VZV
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Požadujeme:
• spolehlivost, zodpovědnost • práce je v nepřetržitém provozu

Nabízíme:
• 13. plat • příspěvek na rekreaci ve výši  4.500,- Kč • zajímavé  
finanční ohodnocení • závodní stravování • 5 týdnů dovolené  
• příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění • nadstan-
dardní příplatky za noční a odpolední směnu • zaměstnání ve  
stabilní společnosti s řadou sociálních výhod

Nástup dle vzájemné dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte personální oddělení:
LASSELSBERGER, s.r.o. 
Ing. Markéta Doležalová
U Keramičky 448, 334 42 Chlumčany    
Tel.: 378 022 531, e-mail: marketa.dolezalova@cz.lasselsberger.com

LASSELSBERGER, s.r.o.,  Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň

Nejvýznamnější výrobce keramických obkladů a dlažeb v ČR hledá

ZÁMEČNÍKY, ELEKTRIKÁŘE, ELEKTRONIKY
Místem výkonu práce jsou Chlumčany

Náplň práce: 
• údržba a oprava výrobního vybavení a strojů • odstranění zjiště-
ných mechanických a elektrických poruch na strojním zařízení
• diagnostika závad • preventivní údržba

Požadujeme:
• vzdělání - výuční list nebo maturita v oboru • ochotu pracovat  
v nepřetržitém provozu • přesnost a technické myšlení • spolehli-
vost, zodpovědnost, manuální zručnost

Nabízíme:
• 13. plat • příspěvek na rekreaci ve výši  4.500,- Kč • zajímavé  
finanční ohodnocení • závodní stravování • 5 týdnů dovolené  
• příspěvek na penzijní připojištění a životní pojištění • nadstan-
dardní příplatky za noční a odpolední směnu • zaměstnání ve  
stabilní společnosti s řadou sociálních výhod

Nástup dle vzájemné dohody

Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete se dostavit přímo do 
našeho výrobního závodu v Chlumčanech, nebo kontaktujte:
LASSELSBERGER, s.r.o. - Ing. Markéta Doležalová
Adelova 2549/1, 320 00 Plzeň 
Tel.: 378 022 531, mob.: 730 196 153
E-mail: marketa.dolezalova@cz.lasselsberger.com
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Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech. 

V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:
 
Montážní dělník
Seřizovač CNC
Obsluha CNC

Nabízíme: 
- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

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

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1 
Plzeň-Litice www.aggeo.cz

s.r.o.

�ilovat   znamená 
� umět   si   vychutnávat   život

Italské speciality

Otevřeno
Po-Pá 9:30 - 13:00  13:30 - 18:00, So  8:00 - 12:00

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

KADEŘNICTVÍ 
PÁNSKÉ
Hana Drlová

Kontakt: 721 627 623
Nová 956, Dobřany

(bývalé zdravotní středisko)

* stříhání na sucho

Pracovní doba:
pondělí  13:00 – 18:00
úterý 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
středa 8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
čtvrtek 8:00 – 12:00 13:00 – 17:00
pátek 8:00 – 12:00
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko

MÍSTO U MOŘE
2. 2. ve 20:00
USA, drama, 137 min, přístupný od 12 let, titulky, 
režie: Kenneth Lonergan
Příběh osamělého bostonského údržbáře (Ca-
sey Affleck), jemuž se zcela změní život poté, 
co se vrací do rodného města, aby se postaral 
o svého dospívajícího synovce.

Vstupné: 120 Kč

MILUJI TĚ MODŘE
3. 2. ve 20:00
ČR, romantická komedie, 90 min, přístupný od 12 
let, režie: Miloslav Šmídmajer
33letý malíř David žije s matkou, která je 
posedlá jógou. Ve výloze klenotnictví spatří 
aranžérku Terezu, do které se na první pohled 
zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artis-
tu, rapla a žárlivce, který to dobře umí s noži.

Vstupné: 120 Kč

ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI SVĚTA 
4. 2. v 17:00
USA, animovaný, 114 min, přístupný, dabing,  
režie: Ron Clemens, John Musker
Příběh o nebojácné dívce Vaianě, která se vy-
dává na nebezpečnou cestu, aby zachránila 
svůj lid. Cestou potkává kdysi mocného polo-
boha Mauiho. Společně se plaví přes širý oceán 
a zažívají nebezpečná a úžasná dobrodružství.

Vstupné: 100 Kč

SPOJENCI
4. 2. ve 20:00
USA, válečný/romantický, 124 min, přístupný od 
12 let, titulky, režie: Robert Zemeckis
Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) se-
skakuje padákem do marocké pouště s cílem 
zabít v Casablance německého velvyslance. 
V městě se setkává s Marianne (Marion Co-
tillard), která má hrát roli jeho manželky. 

Vstupné: 120 Kč

ANDĚL PÁNĚ 2 
5. 2. v 15:00
ČR, pohádka, 99 min, přístupný, režie: Jiří Strach
Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání 
skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce 
skutálí až na Zemi. Anděl s čertem musí jablko 
Poznání najít a přinést zpátky.

Vstupné: 120 Kč

KRKONOŠE
5. 2. v 18:00
ČR, dokument, 103 min, přístupný, režie: Viktor Kuna
Film vás zavede do nejkrásnějších míst Krko-
noš a pojednává o jejich geologickém vývoji, 
flóře, fauně, historických i kulturních souvis-
lostech a činnosti člověka.

Vstupné: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
10. 2. ve 20:00  12. 2. v 18:00
11. 2. ve 20:00
USA, erotický thriller, 117 min, přístupný od 15 let, 
titulky, režie: James Foley
Christian si uvědomuje, že se do Anastasie za-
miloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve 
kterém naplňovala roli poddajné studentky, 
ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedo-
káže. Nevědomky se tak vystavuje velikému 
nebezpečí.

Vstupné: 140 Kč

LEGO® BATMAN FILM 
11. 2. v 17:00 12. 2. 15:00
USA, animovaný, 104 min, přístupný, dabing,  
režie: Chris McKay
V Gothamu se chystají velké změny, a pokud 
chce Batman zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, bude možná nucen přehodno-
tit svůj pohled na svou dosud fungující jed-
nočlennou skupinu a snažit se spolupracovat 
s ostatními.

Vstupné: 120 Kč

JÁ, DANIEL BLAKE
16. 2. ve 20:00
VB/Francie/Belgie, drama, 101 min, přístupný od 
12 let, titulky, režie: Ken Loach
Padesátník Daniel Blake z Newcastlu se poté, 
co utrpí infarkt, ocitne ve vyčerpávajícím ko-
lotoči žádostí o podpůrné státní dávky. Zatím-
co se snaží prokousat absurdními byrokra-
tickými procesy, potkává svobodnou matku 
Katie a její děti.

Vstupné: 90 Kč

T2 TRAINSPOTTING
17. 2. ve 20:00
USA, komedie/drama, 109 min, přístupný od 15 
let, titulky, režie: Danny Boyle
Uplynulo dvacet let. Mnohé se změnilo, ale 
stejně tak zůstalo mnohé při starém. Mark 
Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné 
místo, které mu kdy bylo domovem. Čekají tu 
na něj: Spud (E. Bremner), Sick Boy (J. L. Mi-
ller) a Begbie (R. Carlyle).

Vstupné: 120 Kč

LEGO® BATMAN FILM 3D
18. 2. v 17:00
USA, animovaný, 104 min, přístupný, dabing,  
režie: Chris McKay
V Gothamu se chystají velké změny, a pokud 
chce Batman zabránit tomu, aby moc ve městě 
převzal Joker, bude možná nucen přehodno-
tit svůj pohled na svou dosud fungující jed-
nočlennou skupinu a snažit se spolupracovat 
s ostatními.

Vstupné: 120 K

MLČENÍ
18. 2. ve 20:00 19. 2. v 18:00
USA, dobrodružný/historický, 161 min, přístupný 
od 12 let, titulky, režie: Martin Scorsese
Dva portugalští jezuité, otec Rodrigues (An-
drew Garfield) a otec Garupe (Adam Driver), se 
vydávají do země vycházejícího slunce s velmi 
nebezpečným cílem: najít svého učitele, otce 
Ferreiru (Liam Neeson), který se prý zřekl víry.

Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
19. 2. v 15:00
73 min, přístupný
Hrnečku vař, Kropáček má angínu, Dorotka 
a ježibaba, Krtek a zelená hvězda,...

Vstupné: 50 Kč

JACKIE
23. 2. ve 20:00
USA, drama, 99 min, přístupný od 12 let, titulky, 
režie: Pablo Larraín
Když je JFK zvolen prezidentem USA, stává 
se Jackie Kennedy (Natalie Portman) jednou 
z nejmladších prvních dam v historii. Brzy ji 
obdivují miliony lidí po celém světě. Pak při-
chází okamžik, který všechno změní.

Vstupné: 90 Kč

BÁBA Z LEDU
24. 2. ve 20:00 26. 2. v 18:00
ČR, drama/komedie, 106 min, přístupný od 12 let, 
režie: Bohdan Sláma
Po setkání s otužilcem Broňou (Pavel Nový) 
začíná ovdovělá Hana (Zuzana Kronerová) 
pozvolna měnit svůj stereotypní život, který 
se doposud točil výhradně kolem jejích synů 
(M. Daniel, V. Neužil), snach (P. Špalková, 
T. Vilhelmová) a vnoučat.

Vstupné: 120 Kč

PES RO(C)KU
25. 2. v 17:00 26. 2. v 15:00
USA/Čína, animovaný, 80 min, přístupný, dabing, 
režie: Ash Brannon
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes. Místo 
toho vzal kytaru, hrábnul do strun a stal se 
zcela novým druhem – psem rockovým.

Vstupné: 110 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
25. 2. ve 20:00
USA, erotický thriller, 117 min, přístupný od 15 let, 
titulky, režie: James Foley
Christian si uvědomuje, že se do Anastasie za-
miloval. Té se sice nechce vrátit do světa, ve 
kterém naplňovala roli poddajné studentky, 
ale Christianovu kouzlu odolat stejně nedo-
káže. Nevědomky se tak vystavuje nebezpečí.

Vstupné: 140 Kč
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Informační přehled

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová
kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí 7:00 – 12:00 14:00 – 18:00
úterý 7:00 – 13:00
středa 7:00 – 12:00
 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek 7:00 – 12:00
 13:00 Harmonie
pátek 7:00 – 12:00

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
 pro nemocné prevence
pondělí 7:30 – 10:00 13:30 – 15:00
úterý 13:00 – 15:00 15:00 – 18:00
středa 7:30 – 11:00 11:00 – 14:30 
čtvrtek 7:30 – 10:00 10:00 – 12:00
pátek 7:30 – 10:00 10:00 – 13:00

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

Ordinace očního lékaře
MUDr. Kateřina Košťáková
kontakt: 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
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
středa 9:00 – 17:00
pátek 7:30 – 15:00

Praktický zubní lékař
MUDr. Lada Cvachovcová
kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá 7:30 – 13:00

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

Gynekologie
MUDr. Petr Krčál
Ordinační hodiny:
úterý (liché) 7:00 – 13:00 pro objednané
čtvrtek 7:00 – 13:00
pátek (lichý) 7:00 – 13:00

MUDr. Regina Janů
kontakt: 775 519 042, 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

Interní ambulance
MUDr. Gabriela Rybářová
kontakt: 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.
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí 8:00 – 12:00
 12:00 – 14:00 pro objednané

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová
Školní 33
kontakt: 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
kontakt: 602 466 209
Ordinační hodiny:
úterý 13:00 - 16:00
čtvrtek 8:00 - 12:00

Ambulance klinické logopedie
Mgr. Michaela Hrubešová
Nová 956, kontakt: 775 313 801, 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, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
úterý, čtvrtek 16:00 – 19:00
středa pouze objednaní pacienti

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 11:00
čtvrtek 16:00 – 18:00

Oční optika
Jaroslava Ježková
Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek 8:00 – 17:00

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

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

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

Městské kulturní středisko Dobřany
Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 13:00 – 16:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, kontakt: 739 643 219
e-mail: kino@dobrany.cz, www.kacko.cz
Provozní doba kanceláře:
pondělí – čtvrtek 9:00 – 12:30 13:00 – 16:00
pátek 9:00 – 12:30 13:00 – 15:00

Horké linky
Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150     Záchranka: 155  Policie: 158
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů 
ve městě
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