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Dobřany mají svá trojčátka
Významným dnem pro rodinu, ale i pro město Dobřany byl 20. prosinec roku 2017.

foto: Plzeňský deník – Milan Říský
Do Dobřan se přistěhovala rodina Kohoutových s dvouletým synem Matějem
a s čerstvě narozenými trojčátky Emmou, Ellou a Annou. Vážíme si faktu, že tato
rodina bude žít a vychovávat své děti v Dobřanech.
Jedná se opravdu o velmi výjimečnou událost, a proto se město rozhodlo
alespoň mírně finančně podpořit mladou rodinu, která bude muset zvládnout
krásnou, ale fyzicky i psychicky velmi náročnou péči o opravdu krásná děvčátka
a malého chlapce.
Pokud byste chtěli buď soukromě, nebo prostřednictvím své firmy nebo organizace podpořit mladou rodinu, prosím poskytněte spíše dar finanční. Nikdo
z nás asi neví, jaké konkrétní potřeby má rodina se čtyřmi malými dětmi, a navíc s trojčátky.
Dagmar Terelmešová, místostarostka
Při zájmu o konkrétní údaje k rodině prosím kontaktujte Dagmar
Terelmešovou – 733 698 631, 377 195 838, terelmesova@dobrany.cz.
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Zprávy z radnice

Otázka pro starostu

Poslední důležitý papír Čisté Radbuzy

V souvislosti s další dopravní nehodou
na tř. 1. máje by mě zajímalo, jaká opatření se na tomto místě připravují. Dočkáme se konečně semaforu?
(pozn. redakce: Ke srážce os. vozu a dítěte
došlo 5. ledna po sedmé hodině ráno nedaleko čerpací stanice. Dechová zkouška na
alkohol byla u řidičky negativní, dítě neutrpělo vážná zranění.)
Rádi bychom zajistili, aby na přechod dohlížel každé ráno náležitě proškolený člověk. Kandidáta sháníme už hodně dlouho,
nabízíme poměrně solidní podmínky. Doufali jsme, že budeme mít dva, na přechod
u čerpačky i u náměstí, ale nikdo nemá
o tuto práci zájem. Třeba tento článek
pomůže. Co se týče semaforu, zaplatili
jsme měření a studii, která nedala jednoznačnou odpověď. Je řada argumentů pro
i proti. Každé zklidnění průtahu městem
je důležité, první vlaštovkou bude kruhový objezd v Dobřánkách, na jehož stavební
povolení čekáme. Snad to část řidičů odradí od toho, aby si přes nás zkracovali cestu.
Aut, co jen projíždějí, je dosud většina.
Martin Sobotka
Máte také otázku na starostu města? Využijte e-mail listy@dobrany.cz, tel. č. 377 972
725 nebo ji přineste osobně do informačního centra, nám. T. G. M. 5 Dobřany, vždy do
20. dne v měsíci.

Krátce

Ve středu 10. ledna si starosta Bělé nad
Radbuzou Libor Picka převzal poslední z bianco směnek, kterými devět obcí ručilo za závazky Mikroregionu Radbuza v rámci projektu odkanalizování Čistá Radbuza. Na základě
této listiny by musela obec zaplatit okamžitě
libovolnou částku. Směnky byly uložené v Plzni v trezoru, dobřanská byla zničena již před
dvěma lety.
Končí tak dlouhý příběh, na jehož počátku
stála odvaha a energie jednoho z porevolučních starostů. Byl to právě Jarda Sýkora, kdo
strhl ostatní a oddřel miliardovou investici,
která pomohla celému území.
Bělá nad Radbuzou, Dobřany, Holýšov, Horšovský Týn, Poběžovice, Stod a dále Chotěšov,
Líně a Zbůch tak mají osm čistíren odpadních
vod, přičemž byly vybudovány desítky kilometrů kanalizačních a stokových sítí. Vše se
připravovalo od roku 1999 a vlastní výstavba
byla zahájena v roce 2006 v Dobřanech. Realizace celého projektu trvala necelé dva roky.
Samotným dokončením stavby to nekončilo. Mikroregion a obce se potýkaly s financemi, kontrolami, provozovatelskými smlouvami. Původně se měly dluhy splácet až do

dalšího desetiletí, ovšem v roce 2015 se povedlo rozjet proces, který umožnil mimo jiné
dřívější vyvázání obcí z ručitelských závazků
a převod majetku. Také Dobřany skokově zvýšily své jmění.
Loni se povedlo přesvědčit i Bělou nad Radbuzou a Poběžovice, aby mohl nastat definitivní konec. Dnes už je projekt definitivně historií a sluší se ještě jednou poděkovat Jardovi
za to, že obětoval čas, nervy a zdraví tomu,
že máme důležitou infrastrukturu v mnohem lepším stavu. Bez odvážných počinů tohoto typu bychom jen přešlapovali na místě.
Z dnešní perspektivy nezbývá než smeknout,
tehdejší doba velmi složitá a pustit se do tak
gigantického díla by si dnes 90 % starostů netrouflo.
Osobně mám k tomuto výkonu velký respekt a je pro mne závazkem, abych též neztrácel kuráž tváří v tvář nepřízni osudu.
Taková šlamastyka, jakou byla náhlá změna
kurzu eura v počátku, to musela být obrovská
noční můra. Jardo, zůstala po tobě hluboká
brázda!
Martin Sobotka,
předseda Mikroregionu Radbuza

Na hospodaření v městských lesích dohlíží
tým renomovaných odborníků

Práce na sportovní hale pokračují. Montáž
mantinelů proběhla bez problémů.
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Ve čtvrtek 25. ledna zasedla poprvé odborná komise pro lesy. Jejím předsedou je soudní znalec
a auditor lesních majetků Ing. Jiří Heyda, členy jsou soudní znalec Ing. Jan Vágner a dlouholetý
odborný lesní hospodář Václav Konůpek. Komise nezávisle prověří projekt lesního hospodaření
- těžby, zalesnění, prořezávky, probírky. Seznámí se se způsobem vedení lesní hospodářské evidence za rok 2017 a dalších evidencí, vyžadovaných lesním zákonem či prováděcími vyhláškami.
Zároveň v terénu zkontroluje kvalitu provedených prací z minulého roku a letošní návrh prací dle
projektu. Výběr bude zčásti namátkový, zčásti na základě upozornění zájmových skupin. Výsledky první schůzky budou známy tento měsíc.
Lenka Tomanová, místostarostka

Zprávy z radnice

Máme se co učit
V sobotu 10. března zažije naše město nevídanou mezinárodní akci. Ještě před dvěma
lety to nikdo z nás netušil, ale v domě č. p. 112
na náměstí se narodil slavný maďarský revolucionář z roku 1848 Norbert Ormai.
Maďarská vláda prostřednictvím velvyslanectví projevila zájem umístit proto na bývalém řeznictví pamětní desku s připomínkou
tohoto vojevůdce. Po sérii dopisů a jednání se
zrodila akce, kterou jsme ještě nezažili a která
není na první poslech příliš k uvěření.
Považte, husaři na koních, pravý maďarský
guláš zdarma, armádní dechovka, diplomaté

a úředníci našeho ministerstva zahraničních
věcí budou trávit společně s námi den na náměstí a v přilehlých prostorech.
Sluší se poděkovat rodině Terelmešových
za souhlas s umístěním desky, bez nich bychom na podobnou záležitost nikdy nedosáhli. Zároveň s tím bychom si měli vzít z Maďarů
příklad, v jaké úctě mají své národní hrdiny
a jak se hlásí k důležitým historickým milníkům svého národa. V roce, kdy nás čeká
extrémně důležitých výročí, by neškodilo se
trochu nakazit jiskrným přístupem k dějinám.
Martin Sobotka, starosta

PIETNÍ AKT NA POČEST NORBERTA ORMAIHO
10. 3. 2018, Dobřany
Prosíme tímto občany města, aby na náměstí nejezdili autem.
Je možné, že bude třeba krátkodobá uzavírka.

Výzva občanům!
Vážení občané,
vzhledem k připravované galerii starostů města k 100. výročí oslav vzniku Československé
republiky v prostorách radnice se na Vás obracíme s výzvou týkající se doplnění fotogalerie.
Pro úplnost výčtu starostů hledáme i fotografie z doby okupace.
Pokud Vy sami vlastníte fotografii nebo negativ fotografie níže jmenovaných, nebo víte o někom, kdo by byl příbuzným nebo známým, prosím kontaktujte místostarostku města Dagmar
Terelmešovou: 733 698 631, 377 195 838, terelmesova@dobrany.cz, a to do 31. 3. 2018.
Období Československé republiky: 1919–1938
František Chlad, Bohumil Votík, Ladislav Tlustý, Alois Sedláček
Období Sudetské župy: 1938–1945
Franz Schwanig, Johannes Nowara
Národní výbory: 1945–1990
František Trykar, Josef Fabián, Adolf Reitšmíd, František Havlíček, Vladimír Trykar, Jan Podzimek,
Ján Chlebo.
Jménem města Dobřany děkuji všem občanům za případnou spolupráci a ochotu pomoci.
Dagmar Terelmešová, místostarostka

Péče o veřejná prostranství v Obertraublingu
V minulosti jsme vás v tomto zpravodaji informovali o aktivitách, které směřují ke zlepšení vzhledu města
s vaší pomocí. Ať už jde o soutěž o nejkrásnější rozkvetlé
okno či balkon, nebo záhon, o který se starají prodavačky ze samoobsluhy v sídlišti. Vyslechl jsem si mimo jiné
kritiku v tom smyslu, že jde o manýry z dob socialismu.
K mému milému překvapení ale na západ od našich
hranic mají podobnou tradici pevně zakořeněnou. Na
každoroční novoroční slavnosti v partnerském Obertraublingu mě ve vystoupení kolegy Rudyho Graße nejvíce zaujalo ocenění pro dva hochy (na snímku), kteří se
zapojili do péče o záhony na veřejných prostranstvích.
Jak mi pak Rudy řekl, podobných aktivit se účastní každý
pátý občan. Radnice zakoupí sazenice, přidělí je zájemcům spolu s určenou částí obecních pozemků. Většinou jde o plochy, které má daný občan před domem a které bere jako svou vizitku. Výhody
jsou zřejmé, s nižšími náklady jsou ulice krásnější. Jaký je Váš názor?
Martin Sobotka, starosta

Informace pro občany k platbě
místního poplatku za komunální
odpady a místního poplatku ze
psa
1) P
 oplatek za komunální odpad pro
fyzické osoby, které mají v obci
trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok
2018. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04.2018
(složenky se neposílají). Poplatek je
možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou 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) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
činí 500 Kč pro rok 2018. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do
30.04.2018 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany: u KB 19 - 1223361/0100
nebo u ČS 19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(majitele nemovitosti)
3) P
 oplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč. U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě
100 Kč, ze psa chovaného v ostatních
obytných domech 200 Kč. Za druhého a každého dalšího psa se poplatek
zvyšuje o 50 %. Poplatek je splatný
jednorázově nejpozději do 30.04.2018
(složenky se neposílají). Poplatek je
možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo u ČS
19 - 725295379/0800 variabilní
symbol - 1341, specifický symbol rodné číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty: správce poplatku: MěÚ Dobřany,
přízemí č. dveří 103. tel. 377 195 845,
e-mail: benediktyova@dobrany.cz

www.dobrany.cz
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Výsledky 1. výzvy GDT na rok 2018
V listopadu 2017 byla vyhlášena Výzva č. 1 Globálního dotačního titulu města Dobřany (GDT) na rok 2018, v rámci které město Dobřany poskytne
různým subjektům finanční prostředky na provozní náklady na příslušný rok. Do této Výzvy bylo podáno 16 žádostí o dotace v celkové výši 725 217 Kč.
Na základě doporučení Komise pro Globální dotační titul města Dobřany rozdělila Rada města Dobřany mezi níže uvedené žadatele celkem
500 000 Kč.
Žadatel:

Dotace na:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřany

Provozní náklady na rok 2018

Český svaz včelařů, z. s., zákl. org. Dobřany
Klub českých turistů, odbor Dobřany

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany
Hospic svatého Lazara

Myslivecký spolek Dobřany

ZŠ speciální a Praktická škola DČCE Merklín
Jarmila Štěpařová

TJ Slavoj Plzeň, z. s.

Junák – český skaut, středisko Zelený šíp, Dobřany, z. s.
Juniorfest, z. s.

Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
BUDULÍNEK, z. s.
RuKaJudo, z. s.

Stanislav Brunát

Provozní náklady na rok 2018

Dotace:

10 000 Kč

5 250 Kč

Provozní náklady na rok 2018

4 800 Kč

Pionýr – Dobrodružství na míru

20 500 Kč

Provozní náklady na rok 2018

26 667 Kč

Péče o těžce nemocné a umírající z regionu Dobřansko

30 000 Kč

Cesta do školy – doprava žáků do školy a na terapie

15 000 Kč

Provozní náklady na rok 2018

35 000 Kč

Zajištění jezdeckého výcviku dětí a mládeže v roce 2018
Provozní výdaje na rok 2018

JUNIORFEST 2018 – celoroční činnost spolku
Domov Radost – provoz

62 783 Kč

35 000 Kč

100 000 Kč

15 000 Kč

Rok 2018 v MC Budulínek

90 000 Kč

Rozvoj juda v Dobřanech

Reprezentace města Dobřany – rallycross

30 000 Kč

20 000 Kč

500 000 Kč

Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Dobřany

MĚSTO DOBŘANY

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY na rok 2018
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky, vzdělávání, environmentální
osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality za
účelem obohacení kulturního a společenského života ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd, budování a propagace
veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2018 je dnem 19.01.2018 vyhlášena

VÝZVA č. 2
k podávání žádostí o dotace na jednorázové projekty v roce 2018
Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami bude možné podávat v termínu od 19.02. do 02.03.2018
do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 2 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je možno získat od 19.01.2018
na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského
úřadu Dobřany, náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro, dveře č. 206 (tel: 377 195 853, e-mail:
kucerkova@dobrany.cz). Správa dotací je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit.
Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany
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Co se děje

Smutný rekord, žena na scéně, zajímavá návštěva, nová technika...
hasiči 2017
Smutným rekordem je počet zásahů, ke
kterým byla dobřanská jednotka v uplynulém
roce 2017 povolána. Z pohledu počtu událostí
byl do loňska nejnáročnější rok 2005, ve kterém zasahovala naše jednotka celkem 108x.
V minulém roce byla již po čtvrté v historii
jednotky překonána hranice sta výjezdů za
rok, a to hned 15x. Smutný rekord proto, že
v mnoha případech, kdy jsou hasiči přivoláni,
jsou ohroženy životy a zdraví občanů nebo
hrozí poškození majetku. Přehled počtu jednotlivých událostí v roce 2017 zachycuje následující tabulka.
Požár

13

Technická pomoc

50

Dopravní nehoda

26

Ostatní, jiné, nezatříděno
Požární asistence
Planý poplach

Prověřovací a taktická cvičení

Zásahy mimo katastr
města

12
1

Únik látek

Zásahy na katastru
města Dobřany

8

3
2

107
8
Vstiš, Chlumčany,
Chotěšov, Lhota

Od pololetí byla do jednotky zařazena historicky první žena, a to pí Lenka Kesslová. Po
absolvování nezbytných procedur (lékařské
prohlídky, základní výcvik apod.) tedy zaujala žena místo, které bylo dosud spojováno
převážně s muži. To, že mezi hasiči je velká
spousta žen, je samozřejmostí. V drtivé větši-

ně jde však o ženy působící ve sborech, tedy
v občanských sdruženích působících na úseku
požární ochrany. Jsou zde aktivní v oblastech,
jako například výchova mládeže, sportovní,
společenské a kulturní aktivity. Žen působících v jednotkách (zásahová činnost) je zatím
velmi málo. Popřejme tedy Lence úspěch jako
jedné z mála průkopnic.
Zajímavou a přínosnou návštěvou bylo setkání s velitelem hasičského sboru Jižního
Hempsteadu ve státě New York (USA) Richardem Turnbullem. Návštěvu zprostředkoval
pan Miloslav Kolář. Richard, hasič tělem i duší,
při pobytu v Dobřanech projevil zájem o návštěvu místních hasičů. Setkání se velmi zdařilo a při rozhovoru měly obě strany možnost
porovnat nejen vybavení svých sborů. Zajímavé bylo například srovnání, jak nahlíží obce/
města (zřizovatele) na potřeby svých jednotek požární ochrany (výbava, technika apod.)
a péči o lidi zařazené v těchto zásahových jednotkách. I přesto, že jsou si naše země velice
vzdálené, jsme si v mnohém velmi podobní. 
V závěru uplynulého roku převzala jednotka do užívání nový speciální skříňový přívěs
uzpůsobený pro přepravu přenosné motorové stříkačky a patřičného požárního příslušenství. Přívěs dodaný společností Autovia
z Litic nahradil již vysloužilý přívěs zn. Robur z produkce bývalé NDR. Pořízení nového
speciálního přívěsu bylo možné zrealizovat
i proto, že se podařilo získat nemalé finanční prostředky z nadačního fondu na podporu
jednotek a sborů dobrovolných hasičů.

Z výše uvedené statistiky lze vyvodit, že
potřeba hasičské jednotky ve městě stále roste. Tento fakt s sebou také ale přináší řadu
požadavků a potřeb. V prvé řadě jde vždy
o finanční prostředky. Pokud chce společnost, v našem případě město Dobřany (jako
její zákonný zřizovatel), mít dobře fungující
a vybavenou jednotku, musí do ní pravidelně
vkládat a pružně reagovat na narůstající společenskou opodstatněnost. Město Dobřany je
dobrým hospodářem a až na menší problémy
a nepřekonatelný odpor několika jedinců pečuje řádně o svou jednotku. Druhý problém je
možná horší než ten první, a tudíž obtížněji
odstranitelný. Jde o personální problém. Najít
člověka, který je v dnešním materiálním a silně zištném světě ochoten na úkor sebe nezištně pomáhat druhým, podstupovat náročná
odborná školení, pravidelně se připravovat
pomoci druhým a bohužel ne zrovna v ojedinělých případech k tomu poslouchat bláboly
od nechápajících spoluobčanů, je nadlidský
úkol. V tomto směru trochu zaostáváme za
dlouhou řadou jiných měst u nás a především
v zahraničí. Jde hlavně o motivaci ze strany
zřizovatele jednotky nejen pro stávající členy,
ale i případné zájemce. Myslím, že zde je pole
skoro neorané a je co vylepšovat. Trochu jsem
záviděl kolegovi ze Spojených států, když hovořil o tom, jak zřizovatel pečuje o členy tamní
výjezdové jednotky.
S přáním úspěšného vykročení do nového
roku
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel
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Městská policie Plzeň informuje
Městská policie Plzeň
již několik let působí na
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy v městě
Dobřany. V loňském roce
2017 odsloužili strážnici městské policie na odloučeném pracovišti
v městě Dobřany celkem 3 646 hodin, řešili
361 událostí. Nejčastěji se jednalo o dopravní
přestupky související s nerespektováním zákazu vjezdu, překročení stanovené rychlosti
v obci či porušení pravidel silničního provozu cyklistou a dále pak o porušení vyhlášek
a nařízení města Dobřany. Za přestupky bylo
na pokutách za rok 2017 uloženo strážníky
téměř 89 000 korun. Správnímu orgánu Městského úřadu Stod bylo předáno k dořešení
14 událostí, 4 případy byly také podstoupeny
k řešení na Odbor životního prostředí města
Dobřany, šlo o neoprávněné vypouštění odpadních vod, poznatky o poškozeném nebo
zničeném dopravním značení a uvízlý balík
slámy ve vodním náhonu.
Ke třem událostem byli strážníky rovněž
voláni policisté ČR z obvodního oddělení Dobřany. Na začátku listopadu zadrželi strážníci
řidiče, který usedl za volant, přestože popil.
Při návratu z fotbalového zápasu z Chlumčan
skončil šofér s vozidlem mezi Dobřanami
a křižovatkou na Vysoké v příkopu. Osmačtyřicetiletý muž z Tachova vyvázl z nehody bez
zranění. Přestože přiznal, kolik toho předtím
vypil, dechovou zkoušku na místě opakovaně
odmítl. Nezapomněl se ale nicméně pochlubit
ještě s jednou věcí, a to s tou, že měl zadržený
řidičský průkaz. Další závažné porušení zá-

kona zjistila hlídka městské policie při službě
v Dobřanech v prosinci. Tehdy přistihla za
volantem seniora, u něhož se během kontroly prokázalo, že mu byl před několika měsíci
odebrán ze zdravotních důvodů řidičský průkaz. Toho, že jezdí bez řidičského oprávnění,
si byl dostatečně vědom. Policisté ČR přijeli
na místo a zakázali muži další jízdu. Věc byla
následně podstoupena příslušnému správnímu orgánu, aby se jí zabýval.
V ranních hodinách byli strážníci během
služby vidět ve Školní ulici, jak dohlíží na
bezpečnost rodičů s dětmi mířících do škol-
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ního a předškolního zařízení. Velká pozornost
byla v tomto roce také soustředěna na okolí
výstavby nového fotbalového hřiště, kde docházelo nejen k častým krádežím stavebního
materiálu, ale také ke značnému nepořádku
na silnici, který měla na svědomí nákladní
vozidla vyjíždějící z místa stavby. Pravidelně
probíhaly zvýšené kontroly na mnoha dalších
místech města. Městská policie se podílela
ještě na zajištění veřejného pořádku na řadě
sportovních a kulturních akcí pořádaných
v městě Dobřany.
Jana Pužmanová, tisková mluvčí MP Plzeň
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Co se děje / Paměť domova

Marečku podejte mi pero, protože studovat se dá v každém věku
Od 1. 9. 2018, pokud projeví občané města Dobřany a okolí zájem, může začít v Dobřanech Univerzita III. věku. Předběžně přihlásit se
můžete emailem nebo telefonicky na adrese terelmesova@dobrany.cz, 733 698 631, 377 195 838. Chcete vědět podrobnosti o připravovaných programech? Čtěte dále!
Dobřany jsou krásné město s bohatou historií, nádherným okolím a plno zajímavostmi.
Chcete se o svém městě a jeho historii dozvědět víc? Univerzita třetího věku Západočeské
univerzity v Plzni poprvé nabízí pro zájemce
studijní program regionální historie a archeologie „Dobřany a okolí“.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem lidské společnosti v pravěku,
středověku a novověku. Prostřednictvím
jednotlivých přednášek budou posluchači
seznámeni s vývojem regionu od paleolitu
po dobu moderní v širších souvislostech,
uchopitelným prostřednictvím archeologických pramenů. Při přednáškách bude kladen důraz na výjimečné postavení regionu
v rámci jednotlivých období. Součástí každé
přednášky budou ukázky archeologických
nálezů. Absolventi tohoto předmětu získají
široký přehled nejen o vývoji regionu v pravěku, středověku, novověku a době moderní,
ale osvojí si také vědomosti z oblasti mezioborové spolupráce při zkoumání dávné i nedávné minulosti.

Nebo by to mohl snad být program Psychologie? V prvním semestru budou posluchači
seznámeni se základy obecné psychologie,
dokáží se orientovat v jednotlivých oblastech
psychologie osobnosti, poznají specifika jejích jednotlivých složek a v neposlední řadě
budou mít na základě využití psychodiagnostiky možnost sebepoznání jako prvního kroku
k poznávání druhých. V závěru, v souvislosti
s tématem motivace, budou upozorněni na
některé nekalé praktiky podvodných prodejců a na možnosti sebeobrany. Cílem programu
pro druhý semestr je uvést posluchače do problematiky vývojové psychologie s akcentem
na období, která jsou pro seniory zejména
citlivá, jako je stáří a specifika vývojových období příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti
s tím je zařazena kapitola týkající se komunikace, zejména komunikace mezigenerační.
Toto téma se bude opírat o teorii E. Berna

- Transakční analýza, která je pro pochopení některých komunikačních pastí v rodině
vhodná. Budou zmíněny též některé náročné
životní situace a způsoby vyrovnání se s nimi.
Nemusíte se nudit doma a nechávat mozek
zahálet! Přijďte se k nám dozvědět něco nového. Jistě je toho ještě plno, co se dá prozkoumat.
Zápis do programů se uskutečňuje do vyčerpání kapacity posluchárny a provádí se na
jméno, studijní průkaz je tudíž nepřenositelný na jinou osobu (na přednášky není povolen přístup nezapsané veřejnosti). Zájemce
k platbě a zápisu nemusí přijít osobně, může
o vyřízení administrativních úkonů požádat
rodinného příslušníka, známého nebo spoluúčastníka studia. K zápisu je třeba přinést:
pasovou fotografii na studijní průkaz a doporučujeme mít s sebou přesnou částku na
zápisné. Zápisné 600 Kč/ ak. rok je nevratné.
Přihlášku obdrží zájemci při zápisu.
Mgr. Magdalena Edlová, DiS.,
organizační řízení Univerzita třetího věku
Mgr. Dagmar Terelmešová, místostarostka

Paní Růžena Fikrlová (*1929 v Dobřanech)
Díl 7.

(V předchozím díle vzpomíná paní Fikrlová na nálet a povinné noční zatemňování.)
Jak byste popsala příjezd Američanů?
Když přijížděli Američané, tak to byli frájové, to byli grandi. Ti seděli na jeepech, přijeli
od Chotěšova. V té době mi bylo patnáct. Přijeli
tady od Stříbra. Žvýkali, vyhazovali z auta balení žvýkaček, bonbonů. Pak byla na náměstí velká slavnost, bylo tam podium – dupárna. Když
měli Američané projev, děvčata jim dávala
kytičky. Američané na náměstí opékali prasátko, byla tam šatlava. Američané pak pochytali
Němce po silnicích, kteří zdrhli, utekli, zahnali je na louku, jak jsou dnes skauti. To víte, ti
se měli u těch Američanů dobře. Jak je dnes
Modrá hvězda, tam měli Američané kuchyni,
tam vyvařovali pro svoje lidi. Některé ženy jim
praly prádlo, oni jim třeba dali ty buráky, pomazánky, konzervy. Lidi by se strhli, někteří.
Američané tam měli tři německá děvčata, pan
Atrman (také tam pomáhal) se ptal, proč tam
mají Němky a nevezmou si Češky. Američané
na to říkali: „Čechsnichst gut.“ Němky jim tam
myly, uklízely. Američané spali v Modré hvězdě. Plakali. Němci ale byli také krutí na Němce.

Po osvobození se určitě mnohé měnilo?
Byla to pro vás velká změna?
To bylo najednou takové klubko přetočení.
Nemusel člověk zatemňovat, člověk mohl říct,
co chtěl.

Když skončila válka, odešli ti stejní
Němci, kteří sem přišli, nebo tady někdo
zůstal?
Nechali tady horníky, ti tu zůstali. Nebo ti,
co měli Češku manželku. Ti pak dělali ve statku, v JZD, v dílnách. Ty nevyhnali, někteří byli
dobří.

Souhlasila jste s odsunem?
Ne. Ale oni museli jít. Nikdo se s nimi nebavil. Plakali byste s nimi, kdybyste to viděli.
Ti Němci nikomu nic neudělali, měli ty kravičky, muže na frontě, starou babičku tam měla.
Němci opouštěli své domy, ještě byly teplé
postele, venku už čekali Češi, už to osídlovali.
Bolestivé to bylo. Víte, jak to bylo těžký, když
museli Němci na odchod. Byli prachatí. Všech-

no zařízení, majetky, malé děti, čekali rodiny,
na žebřiňáky jim pomáhali, každý mohl vzít
50 kilo. Museli všechno nechat tak, jak bylo.
Na druhou stranu pro ty, kteří odcházeli do
Protektorátu, to bylo také kruté.

Co pro vás znamenal rok 1948?
To jsme museli potom do družstva. Naši se
bránili, měli jsme koně. Byl tady pan Souček,
komunista, a ten říkal tatínkovi: „Václave, neblbni. Oni tě vystěhují, nemysli si, oni mají moc.“
Za celá léta jsme neměli žádný konflikt. Tak
nám vzali koně, stroje, polnosti. Dům nám zůstal. Co mohli rodiče dělat?! Tak jsem si nechala
ještě vyfotit naše koně s maminkou a tatínkem.
Tatínek pak musel dělat v JZD. Maminka chodila okopávat řepu, chodila jsem jí také pomáhat.
Tatínek říkal: „Němci nám to nevzali, naši nám
to vzali. Ale ono to nějak dopadne.“
(Konec.)
Zpracoval ve školním roce 2015 / 16 projektový tým ve složení: Vojtěch Kordík, Lukáš Vrba,
Michaela Paluchová a Mgr. Michaela Hlaváčová
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Rozhovor
Ženy v uniformách odjakživa přitahují velkou pozornost. Jednak je jich málo, jednak vzbuzují otázku, proč uniformu navlékly. Co nám na sebe prozradila dobrovolná hasička a nově členka zásahové jednotky Lenka Kesslová, se můžete dočíst v rozhovoru, který vznikl po více než půl roce od jejího
přijetí do jednotky.
kterých bylo celkem 7. Ostatní vyprošťovali
těžce zraněného a zaklíněného řidiče jednoho z osobáků. Další zajišťovali místo nehody
a hasili menší požár jednoho auta. Měla jsem
co dělat, abych chlapům stačila.
Má žena „hasička“ nějaké úlevy? Co
všechno musíš při výjezdu zvládnout?
Pokud chci být v jednotce, musím zvládnout to, co chlapi. A rozhodně se o to snažím.

Jsi dobrovolná hasička… Co tě vedlo
k tomu, že chceš být i v zásahové jednotce?
Můj přítel je hasič v zásahové jednotce.
A vždy, když běžel na výjezd, chtěla jsem být
u toho taky a pomáhat. Úplně mě tím nakazil.

Co všechno je nutné splnit, když chce být
žena členkou zásahové jednotky?
Z pohledu toho, co vše je nutné splnit pro
zařazení do jednotky požární ochrany, není
rozdílu mezi mužem a ženou. Obecné podmínky jsou dané: plnoletost, dobrý zdravotní
stav, absolvování základní odborné přípravy.
Ale jak říká náš velitel, tím možná důležitějším je nezištná ochota pomoci druhým.

Jak tě mezi sebe přijali muži na dobřanské stanici?
Myslím, že vcelku dobře. Vlastně měli spoustu času se na to připravit, protože můj základní výcvik trval téměř rok a již během výcviku
jsem používala společné prostory jako muži
z jednotky. Takže v okamžiku, kdy jsem z rukou
velitele dostala jmenování od starosty města,
věděli, že se musí o společné prostory dělit.
Členkou zásahové jednotky jsi od 1. června 2017. Vzpomeneš si na první výjezd?
Úplně první výjezd, kterého jsem se zúčastnila, byl 3. června, dva dny po zařazení do
jednotky a byla to asistence při dětském dni.
První „ostrý“ výjezd jsem měla 14. června.
Jednalo se o dopravní nehodu 3 osobních automobilů v ulici Široká.
Ze statistiky výjezdů jednotky je patrné,
že jich je průměrně téměř deset za měsíc.
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Kolik výjezdů máš za sebou a jaký byl pro
tebe nejnáročnější?
Nastoupila jsem do hodně rozjetého vlaku,
protože rok 2017 je z pohledu počtu zásahů
hodně náročný. Již před koncem listopadu jich
měla naše dobřanská jednotka přes stovku. Já
jich mám 28. Tím zatím nejnáročnějším byl
určitě ten ze dne 14. října, kdy jsme od planého poplachu na náměstí odjížděli na pokyn
operačního střediska společně s jednotkou
HZS ze stanice Přeštice rovnou na Vysokou, na
silnici směr Přeštice, kde se srazila dvě osobní auta. Na místě nehody jsme byli rozděleni
do skupin a já byla v té, co pečuje o zraněné,

V Dobřanech jsi jedinou ženou v jednotce. Máš tušení, kolik žen je u hasičů na stejném místě jako ty?
Ve sborech dobrovolných hasičů je velké
množství žen. Ostatně je to vidět při kulturních, společenských a sportovních akcích pořádaných a organizovaných hasiči. Kolik a zda
vůbec působí ženy v zásahových jednotkách,
nevím.

Co bys poradila ženám, které chtějí přijít
mezi hasiče?
Poradila bych jim, aby pokud opravdu vážně stojí o tuto činnost a jsou ochotny obětovat
čas, snést kritiku a fyzickou i psychickou zátěž,
se nebály přijít mezi hasiče a zeptat se na možnost vstoupit do jejich, vlastně našich, řad.
Děkuji za rozhovor a přeji bezproblémové
zvládnutí všech situací, které tě u jednotky potkají, a samozřejmě co nejméně zásahů.
Jaroslava Umnerová

Téma měsíce
Změny v autobusové a vlakové dopravě vyvolaly značný zájem. Některé novinky lidi dopálily. Lenka Tomanová (za město) a Martin Sobotka (za mikroregion) se vypravili na POVED, aby apelovali na vylepšení situace. Dočkali se špatných zpráv o roce 2018 a naděje, že se to s jeho koncem zlepší. Výsledky
jednání čtenářům zprostředkuje rozhovorem s dopravním specialistou POVED Martinem Fenclem (na obrázku), který má autobusové jízdní řády na
starosti. Ve věci vlaků ho doplnil jeho kolega Pavel Purkart.
Od prosince 2018 dojde ke zprovoznění tunelu u Ejpovic, kdy by se dopravní koncepce
na železnici měla dostat do cílového stavu,
který byl předpokládán. Jednoduše změny
v dálkové dopravě předběhly dobudování
nové infrastruktury a důsledkem je stávající
jízdní řád. Právě od prosince 2018 očekáváme
stabilizaci situace, kdy by mělo být opět dosaženo lepšího rozvrstvení spojů.
Kvůli změně časových poloh u vlaků dojde
i ke změnám autobusů. Jako minulý rok, i tyto
změny budou zaslány obcím k připomínkám.
V čem přesně pomůže dokončení terminálu na hlavním nádraží?
Na terminál hlavní nádraží pojedou páteřní
či dálkové linky. Tedy zpravidla ty linky, kde je
nutná návaznost na drážní dopravu.
Své stížnosti nám volá řada občanů, obracejí se i na vás?
Obrací, ať už prostřednictvím e-mailové
schránky, či přímo telefonují. Dotazy či stížnosti jsou nám předávány i přes dopravce.
Kromě vysloveně vulgárních se snažíme reagovat na všechny a podle možností i řešit
úpravou jízdních řádů. Mrzí mne, že některé
ze změn nefungují zcela spolehlivě (například
přestupní vazby ve Dnešicích aj.), nicméně
k celostátnímu termínu změn - k 4. březnu
budou některé spoje ještě upraveny tak, aby
lépe vyhovovaly lidem.

Do jaké míry obce připomínkují změny?
Jak moc se dá brát na jejich názor zřetel?
Řada obcí jízdní řády vůbec nepřipomínkuje. Dobřany jsou v tomto směru výjimkou.
Zaslaly nám řadu užitečných podnětů k návrhu vlakového i autobusového jízdního řádu
s apelem na návaznosti spojů. Na požadavky
obcí ohledy bereme, nicméně ne všechna přání mohou být vyslyšena – jednak z finanční
a technologické stránky, problém je také nedostatek řidičů.
Občanům komplikuje život to, že některé autobusy sice na CAN jedou, ale cestující
z nich musí vystoupit na kraji Plzně. Vnímáte to také jako problém?
Centrální autobusové nádraží tu nebude
navždy. V Plzni vznikne či již funguje řada
malých přestupních uzlů (Slovany, Bory, Nemocnice Lochotín), kde jsou autobusy ukon-

čeny. Do centra jezdí řada linek MHD, které
jsou zpravidla rychlejší než linkové autobusy.
Pro směr Dobřany je vyhrazen přestupní uzel
Bory, který se v blízké budoucnosti přesune
s dostavbou tramvajové trati na Borská pole
k Úřadu práce.

Proč rok 2018 vypadá zejména ve vlakové dopravě jako výrazný krok zpět od příjemného taktu?
Jízdní řády zůstaly i nadále založeny na
bázi taktového jízdního řádu, nicméně spíše
proklady spojů jsou tím, co není zcela ideální.
Je to primárně způsobeno zavedením nového
modelu dálkové dopravy, za kterou je zodpovědné Ministerstvo dopravy ČR, v kombinaci
s nedokončenou modernizací tratě mezi Plzní
a Rokycany. Mezi Prahou a Plzní byly zavedeny
nové expresní vlaky, což se v promítlo ve změnách v dálkové dopravě v celém Plzeňském
kraji. Jak je z jízdních řádů patrné, rychlíky na
trati 183 jsou provozovány ve zcela odlišných
časech než dříve. Tomu musela být přizpůsobena i regionální doprava (osobní a spěšné
vlaky), jelikož trať je jednokolejná a pouze na
určených místech se smí vlaky křižovat. Jsme
si plně vědomi, že nově vzniklá situace není
ideální, ale chtěli bychom poprosit cestující
o trpělivost, jedná se o roční přechodný stav,
který původně neměl vůbec nastat.
Kdy můžeme čekat zlepšení nebo alespoň návrat ke standardu, na který jsme si
zvykli?

Kdy se srovnají rychlíky, které objednává ministerstvo dopravy?
K celkové koncepční stabilizaci železničních jízdních řádů (nejen dálkové, ale regionální dopravy) by mělo dojít od prosince
2017. Zde však do značné míry záleží i na rozhodování Plzeňského kraje, který je zodpovědný za regionální dopravu. Konkrétní kombinaci provozu rychlíků, osobních a spěšných
vlaků je zatím obtížné předjímat, nicméně
POVED bude usilovat o zvýšení počtu železničních spojů v prostoru mezi Plzní a Přešticemi a jejich lepší rozvrstvení, jelikož se jedná
o příměstskou oblast s vysokou poptávkou po
cestování do krajského města Plzně. Konkrétní rozsah spojů je však brzké předjímat, návrh
bude zveřejněn na začátku léta 2018.

Řada stížností občanů se týká toho, jak
se jízdní řády odtrhly od střídání směn
v nepřetržitých provozech. Konzultujete to
s významnými zaměstnavateli?
Snažíme se. Na jaře roku 2017 jsme obeslali všechny významné zaměstnavatele v okrese
Plzeň–jih. Vrátily se nám dvě odpovědi. Při
přípravě dopravních řešení v minulosti nám
město Dobřany vyšlo vstříc a zaslalo seznam
velkých zaměstnavatelů v okolí včetně pracovních dob. To bylo ale bohužel ojedinělé.
Velké úpravy jízdních řádů se snažíme konzultovat i se školami. Ne vždy je však možné
všechny spoje sladit s fabrikami a dalšími
požadavky, například proto, že by se nestihly
důležité přípoje, nebo by se jinde nedostaly
děti ze školy. Někdy se musí přizpůsobit i zaměstnavatel.

www.dobrany.cz
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Kultura

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
7:30–12:00
7:30–11:00
7:30–12:00
7:30–11:00

pondělí
úterý
středa
pátek

Oddělení pro děti
pondělí		
úterý, čtvrtek		
středa
9:00–11:00

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
SUCHÁ Jitka:
Trénujte si paměť
Kniha zkušené autorky nabízí praktické návody
a úkoly k pravidelnému procvičování mozkové
činnosti. Kniha nabízí úlohy na různém stupni náročnosti. Správné řešení si čtenáři mohou zkontrolovat v klíči. Knihu ocení nejen odborníci, ale
i každý, kdo chce poznat různé pamětní techniky
a uchovat si svůj mozek co nejdéle svěží.

ČUPERKOVÁ–BREZINSKÁ Tatiana:
Najdu si tě v Římě
Zamilovaná do Itálie a všeho italského. Příběh
o lásce Slovenky a Itala ve věčném městě. Opakované návštěvy Říma pro ni znamenají návrat do
míst, která miluje a mají i magickou moc zbavovat
ji stresu, negativních zážitků a všeho, od čeho se
potřebuje oprostit.

HOWARD A. G.: Krverůž
Nadaná zpěvačka s andělským hlasem Rune pro svůj talent velice trpí.
Začne chodit na uměleckou konzervatoř s nadějí, že jí odborníci pomůžou. Proslýchá se ale, že ve škole straší fantom Opery. Vstupte do temného světa školy s autorkou série Šepotání!
KNOX Joseph: Sirény
Sex, drogy a Manchester.
Detektivní román s atmosférou temnější než asfalt nočních ulic.

KNIHY PRO DĚTI

SEKANINOVÁ Štěpánka: Velká kniha podzemí
Že je podzemí černočerná hlína bez života? Ale kdepak! Tam se dějí
věci! Krtci chytají žížaly, lidé parkují, horníci fárají, sportovci cvičí a plavou. Vážně, to není výmysl. V podzemí není žádná nuda. Pokud nevěříš,
tak sestup dolů. Níž a ještě níž. Budeš mít dost odvahy?
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BŘEZINOVÁ Ivona: Ztraceni ve vlnách
Gang odvážných.
Plavbu velké zaoceánské lodě přeruší jedné noci
pronikavý zvuk poplašné sirény. Cestující vybíhají
z kajut a snaží se dostat na horní palubu. Nastává
chaos a panika. Marianě se spolu s českými kamarády, které poznala na pirátské party, podaří zachránit v nafukovacím člunu. Zvládnou nebezpečné
překážky a strastiplné okamžiky? A vůbec – přežijí?

ŽEREBCOVOVÁ Polina:
Deníky Poliny Žerebcovové
Polina se narodila a vyrostla v Grozném. V roce
1994 si začala vést deník. Zapisovala tam všechno, co se kolem ní dělo. Škola, první láska, hádky
s matkou…. Zkrátka vše, co zná každý mladý člověk, v Polinině životě bezprostředně sousedilo
s bombardováním, hladem a bídou. Děvčátko
s ruským příjmením a s šátkem uvázaným na muslimský způsob vidělo smrt, a tak bojovalo o život a současně i o to, aby
zůstalo samo sebou.
ŽÁČEK Jan: Hokejová pohádka
Pohádka o snu malého kluka, který se touží stát hokejovou hvězdou.
Jeho velký vzor je Jarda Jágr. Javůrek ale není obyčejný kluk. Má to o to
těžší, že se narodil manželům Javorovým a je to skřítek. Vesničtí kluci
se mu smějí, protože je maličký, nohy má jako kořeny a na hlavě místo
vlasů listy. Dokáže se Javůrek vyrovnat profesionálním hokejistům?

Kultura

akci pořádá
městské
kulturní středisko
dobřany

MAŠKARNÍ BÁL
PRO DOSPĚLÉ

KDY: 3. března 2018 od 20:00 hodin
kde: kulturní dům pn dobřany
k tanci a poslechu hraje ponorka band
tombola • vyhlášení nejzAjímavější masky • soutěže • fotostěna
slosovatelné vstupenky o ceny

vstupné: 120

Kč

předprodej vstupenek v městském kulturním středisku dobřany od 15. ledna 2018

Sociálně terapeutické dílny sv. Josefa
Proč?

Posláním STD je vytvořit dospělým lidem s chronickým duševním
onemocněním nebo kombinovaným postižením z domažlického
regionu alternativu zaměstnání. To umožní přiblížit způsob života
těchto lidí životu běžného občana, předcházet tak jejich sociálnímu
vyloučení a dosáhnout pozitivního sebehodnocení.

Kdo jsme?

Dílny jsou projektem Diecézní charity Plzeň a jsou podporovány z
projektu PODPORA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V PLZEŇSKÉM KRAJI
2016-2019, který je spolufinancován Evropskou unií.

S kým?

Cílovou skupinou jsou lidé od 18 let s nízkým stupněm
adaptačních schopností jako důsledek handicapu.

Kde?

Služby jsou poskytovány ve dvou místech:
-pracoviště Meclov a
-pracoviště Domažlice

Co?

Splolečně vyrábíme celou řadu rozličnýh produktů jako:
-šité a tkané výrobky
-šperky
-dřevěné výrobky
-malované vitráže
-keramické dekorativní i užitné předměty
-výrobky z papíru
-vlastní ruční papír

Adresa: Kozinova 297, 344 01 Domažlice
Meclov 1, 345 21 Meclov
Web: www.dchp.cz
Telefon: 731433076

Služba je registrovaná podle § 67 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách.

www.dobrany.cz
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Československá
armáda ve výstavě
nadšenců

Podpora Nadačnímu fondu Klíček

Při rozvaze jak podchytit téma výročí vzniku republiky jsme došli k názoru, že cíleně
zaměřených výstav bude určitě v tomto roce
přehršel. Rozhodli jsme se tedy vzít to trochu
z jiného úhlu pohledu. Naše armáda, ať už
předválečná, či poválečná, byla vždy obrovský
organismus, který stojí za to přiblížit. Název
výstavy napovídá, že se bude jednat o pohled
na to, jak se postupně měnila v čase. To znamená, že návštěvník expozice si může udělat obrázek o tom, jak třeba vypadaly věci (výzbroj
a výstroj) ke stejnému použití, ale v různém
období. Výstavu ČESKOSLOVENSKÁ ARMÁDA
můžete navštívit v prostorách Domu historie
Přešticka od konce ledna do 20. května v čase
9.00 - 17.00, komentované prohlídky jsou
vždy (v určené datum) od 14.00 - 17.00 hod.
Pořadatelem výstavy je Vojensko-historické
sdružení Kladruby, které již 15 let provozuje
muzea opevnění v Kladrubech. Toto muzeum
tvoří tři bunkry z let 1938, které jsou plně vybavené tak, jak byly ve své době. Členové sdružení provádí návštěvníky a rozhodně nikoho
neochudí o zajímavé informace. Muzeum je
otevřeno v červenci a srpnu o sobotách a nedělích od 9.00 do 16.00. Sdružení se okrajově
věnuje i výstavám a přednáškám pro školy.
Pavel Kops

Dům historie
Přešticka
27. 1. - 20. 5.
2

0

1

8

V lednových listech jste měli možnost prostřednictvím několika fotografií zhodnotit adventní program, dovoluji si však se k prosinci ještě jednou vrátit. A to k první akci - Mikulášskému
jarmarku. Tento jarmark patří v našem městě ke stálici kulturního kalendáře a jeho prestiž
mezi obyvateli, přespolními návštěvníky i samotnými prodejci vzrůstá. Prodeje výrobků, kterému předchází několikahodinové tvoření dětí i dospělých, se účastní místní školy a spolky,
které tak pomáhají dětem v hospici v Malejovicích. Částka utržená v prosinci 2017 přesáhla
stejně jako v roce 2016 padesátitisícovou hranici, ba dokonce ji o téměř dva tisíce přesáhla.
Nadačnímu fondu Klíček tak mohlo být odesláno 53 058 Kč.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Filmové zážitky můžete opět probrat u sklenky
Restaurace Scéna v budově Káčka v průběhu února opět zahájí provoz. Nový nájemce provedl
řadu stavebních úprav, které by měly vést k zatraktivnění interiéru. Návštěvníkům kulturních
akcí se tak opět vrátí možnost posedět před představením nebo po něm s přáteli. Věříme, že
nabídka podniku bude stejně pestrá, jako programová nabídka kina.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

JARNÍ PRÁZDNINY

Začínáme vždy v 16:00 hodin.
VSTUPNÉ: 80 Kč

kino KàČko DobŘany
JÁ, pADOUCH 3

USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing

20. 2. 2018

Bývalý padouch Gru má problém. Mezi prsty si nechal utéct aktuálně nejhledanějšího zlosyna na světě, a
tak ho vyhodili z práce v Antipadoušské lize. Jeho Mimoni jsou navíc čím dál nespokojenější s tím, že už páníček není zlý. Nejmladší dcera Agnes touží po živém jednorožci, který bude neuvěřitelně heboučký. A do toho
všeho se Gru dozví, že má dvojče, který je mu k nerozeznání podobný. Až na ty vlasy.

ČESKOSLOVENSKÁ
ARMÁDA
Výstava ze sbírky Vojensko-historického sdružení Kladruby
ke 100. výročí vzniku Československa
Komentované prohlídky výstavy
11. 2., 25. 2., 11. 3., 25. 3., 1. 4., 15. 4., 29. 4., 13. 5.

PŘÍŠERÁKOVI

Německo/Velká Británie, animovaný, 96 min, přístupný, dabing

Základní škola Dobřany přijme vychovatelku do dětského klubu na úvazek 0,75
(jen odpolední provoz). Kvalifikační předpoklad – maturita. Nástup možný ihned. Více
informací: J. Šedivý, tel. 602 658 066, e-mail:
jpfs@email.cz.
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21. 2. 2018

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Máma Emma má knihkupectví před krachem a táta Frank je přepracovaný. Dcera Fay je nešťastná, stydlivá teenagerka a syn Max je sice matematický genius, ale ve škole
ho ostatní šikanují. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají. Mámu Emmu si totiž jako svou
budoucí partnerku vyhlédnul samotný hrabě Dracula. Pošle zlou čarodějnici Babu Yagu, aby Emmu proměnila v upírku. Yaga však nedopatřením změní v příšery i zbytek rodiny.

Rezervace a předProdej vstupenek

www.kacko.cz

PADDINGTON 2

Velká Británie/Francie, rodinný, 103 min, přístupný, dabing

22. 2. 2018

Náš kamarád Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových a je oblíbeným členem
místní komunity. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy,
začne pracovat. Cesta za dobrodružstvím začne, když je tento dárek ukraden.

Školství, spolky a neziskové organizace

Chvála různosti 2 - den zajímavých aktivit

V prosinci, těsně před odchodem na vánoční prázdniny, se na 2. stupni ZŠ Dobřany uskutečnil již 12. ročník Chvály různosti. Rád bych
vzpomněl na nesmělé začátky této oblíbené
akce. Inspirovala nás kdysi jedna z jihlavských
škol, kde jsem se shodou okolností byl podívat
na svého kamaráda, který tam učil žáky při
jedné z akcí sebeobraně. Konal se tam tematický den, při němž žáci představovali svým
spolužákům různé země světa, jejich území, jazyk, kulturu, stravu, sport … Současně
s tím probíhaly i různé doprovodné aktivity,
které zpravidla vedli externisté. A právě tyto
- v podstatě vedlejší - činnosti se nám staly inspirací pro naši Chválu různosti.
Při letošním ročníku si naši žáci mohli
užít následující aktivity s lektory uvedenými
v závorce: bruslení (páni učitelé J. Hajšman
a L. Palkoska), vánoční alchymie (paní učitelka A. Boudová), pečení vánočního cukroví (paní učitelka J. Konšalová), výroba detektoru zvuku (pan L. Benedikt a paní učitelka
H. Benediktová), náramky přátelství (paní
L. Schöberlová a paní učitelka J. Šindelářová),
náramky z padákové šňůry (paní V. Duchko-

vá, pan J. Urbanec a paní učitelka Š. Simbartlová), výroba vánočních ozdob (paní Nekolová a paní učitelka M. Hlaváčová), výroba
vlastnoručně malovaných plátěných tašek
(paní učitelky Natálie a Naděžda Vlasákovy),
deskové hry (paní učitelka N. Bardounová),
relaxační techniky (paní R. Feiferová), enkaustika (paní M. Kielbusová a paní učitelka
M. Palkosková), stolní tenis (pan L. Reitšpies
a paní učitelka B. Grtätchová), kuželky v Cinema bowling (slečna K. Fišerová a paní učitelky V. Kozáková a V. Hříšná), dokumentační
tým (paní učitelka J. Fialová), gizmo a smaltování (paní učitelka H. Holá a pan Krotký),
hrátky s rytmy (pan učitel J. Jílek), fitness
- dance (paní učitelka Z. Tomanová), sebeobrana (pan K. Fojtík a asistentka pedagoga
paní L. Remešová) a mikroskopování (paní
učitelka M. Weinrebová).
Že vám některá příjmení v souvislosti se
školou nic neříkají? Máte pravdu, jsou to externí spolupracovníci, kteří nám ochotně, ve
svém volném čase a většinou bez nároku na
odměnu pomáhají zajistit aktivity pro žáky. Za
tuto pomoc jim všem patří velké „DĚKUJEME“

a těší nás vzájemná spolupráce. V jejich pomoci se navíc leckdy skrývá i poskytnutí prostor
k aktivitám zdarma, jako v případě Cinema
bowlingu a herny stolního tenisu ve zdejší sokolovně, i dodání vlastního materiálu k výrobě
náramků, ozdob atd. Jsme nesmírně vděčni za
toto spojení a spolupráci. Pro naši školu a učitele jsou aktivity inspirací a velkým přínosem
je spolupráce s vnějšími subjekty při organizování společné akce. Pro žáky je Chvála různosti příjemným zážitkem z činností, které je
baví, a naučí se při nich i novým dovednostem. Pro externisty je možná zajímavý pohled
do nitra chodu školy a neméně důležité může
být i jejich setkáni s učiteli vlastních ratolestí.
Tady mohou rodiče zjistit, že jsme také jenom
lidé a že máme vlastně společný cíl. Něco dětem předat, vychovat z nich slušné a pracovité
dospěláky a vzájemně se obohatit. To je kořením života. Ještě jednou děkuji všem externistům a učitelům, kteří při této akci hrají každý
sice na různý hudební nástroj v orchestru,
ale výsledkem společné hry jsou líbezné tóny
symfonie zvané „Chvála různosti“.
Vladislav Kouřil, zástupce ředitele ZŠ Dobřany

Dobřanské, vstišské a nově i dnešické domácnosti a také domácnosti v Dobřánkách
a ve Vodním Újezdě navštívilo letos rekordních 84 tříkrálových koledníků v 19 skupinkách. A občané byli letos opět rekordně štědří.
Celkem se do tříkrálových pokladniček nasbí-

ralo 131.484 Kč (vloni to bylo 101.023 Kč)
a letošní 17. ročník sbírky na Dobřansku
překročil 1 milion Kč (1.011.847,90 Kč). Jako
v předchozích letech směřuje výtěžek sbírky
klientům střediska Radost ČCE v Merklíně
a seniorům v Domově sv. Aloise MKCH v Plzni.

Dovolte mi, abych poděkoval všem organizátorům letošní sbírky (Římskokatolická farnost
Dobřany, Město Dobřany a Základní škola Dobřany), všem koledníkům a především Vám, milí
dárci, za Vaše otevřená srdce i štědré dlaně!
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví přejeme vám ...
Tříkrálová sbírka 2018

www.dobrany.cz
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Školní jídelna v Dobřanech vyhlásila STOP zbytkům

Plýtvání potravinami se stává celosvětovým
problémem.
Upozornit na tuto problematiku a výchovnou cestou zapůsobit na naše malé i velké
strávníky se rozhodla i naše jídelna v Dobřanech.

Na školních senátech, které působí na obou
stupních Základní školy, jsem děti seznámila
s výší zbytků, které vyprodukují za běžný měsíc. Samozřejmě jsem přidala i jejich některé
zlozvyky, které vedou právě k tak velkému
množství.

Děti se nestačily divit a samy přiznaly, že se
opravdu tak chovají a že je třeba s tím něco
dělat.
V rámci půlročního projektu nazvaného
„Chvála jídla“ se budou při vyučovacích hodinách napříč výukou věnovat právě produkci
zbytků, jejich využití, možnostem snížení
apod.
Celá akce vyvrcholí v květnu zahradní slavností, kde budou vyhlášeny výsledky a nejlepší třída, která se o snížení zasloužila. Ušetřené
peníze za odvoz tohoto odpadu budou vráceny dětem například oblíbenou čokoládovou
fontánou nebo častější přípravou oblíbených
moučníků.
Výsledky našeho společného snažení budou známy až v květnu, ale už teď to vypadá
lépe. Děti vyzdobily jídelnu, soutěží v odhadu
množství zbytků za leden, kontrolují jeden
druhého…. Tak uvidíme, snad se nám to povede. O výsledku vás budu samozřejmě informovat.
Renáta Černá, vedoucí ŠJ Dobřany
Základní škola Dobřany,
příspěvková organizace

Oznámení

SDRUŽENÍ RODIČŮ a ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘANY
srdečně zvou rodiče žáků na 4. cyklus besed

Kavárna po škole
úterý 27. 2. 2018 – od 17.00 do 19.00 hod.

Volba střední školy a povolání
Lektoři:
Mgr. Jana Šnebergerová, Úřad práce
Ing. Tomáš Brožek, společnost Randstad
Mgr. Věra Hříšná, ZŠ Dobřany
PhDr. Andrea Štětková, Ph.D., ZŠ Dobřany
Program:

Správná a zodpovědná volba střední školy a budoucího profesního
zaměření předpokládá mít dostatek informací – o studijních
předpokladech, o středních školách a oborech, o uplatnění na trhu práce.
Pomůžeme vám některé z těchto informací zprostředkovat.
Zvažujete, zda je pro vaše dítě vhodné víceleté gymnázium? Zkusíme
vám poradit.

učebna hudební výchovy na 2. stupni ZŠ (tř. 1. máje 618)
vstup zdarma do počtu volných míst / malé občerstvení zajištěno
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Na základě zákona č. 561/2004 Sb. § 36
odst. 4 a § 46 odst. 1 stanovuji

zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2018/19
na den 5. 4. 2018 od 15 do 18 hodin.
Zápis se bude konat v budově I. stupně
Základní školy, Školní 48 (u náměstí).
K zápisu se dostaví v doprovodu svého
zákonného zástupce děti narozené
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.
Podrobnější informace najdete
v příštím čísle Dobřanských listů.

Volby do školské rady
Vážení rodiče žáků ZŠ Dobřany,
obracím se na Vás, zda by některý z Vás měl
chuť kandidovat na člena školské rady pro
tříleté období květen 2018 – květen 2020.
Přihlášky kandidátů jsou k dispozici v kanceláři školy, či Vám jej na vyžádání mohu poslat e-mailem (jpfs@email.cz). Rovněž Vám
mohu telefonicky (602 658 066) nebo osobně poskytnout další informace k fungování
školské rady. Posunutá uzávěrka přihlášek
je 15. 2. 2018. Děkuji.
Jaroslav Šedivý, ředitel školy

Školství, spolky a neziskové organizace

„Bach jako hudební slunce nad Dobřanami“

Akademický sochař Jaroslav Veselák
V úterý 19. prosince 2017 proběhl v koncertním sále Základní umělecké školy J. S. Bacha slavnostní Bachovský koncert. Tím tato
výjimečná škola završila oslavy 70. výročí od
svého založení. Přestože škola nese ve svém
štítě jméno tohoto slavného skladatele, a to od
r. 2000, vede současný ředitel Jan Vozár, sám
sice „lisztovec“, tuto školu moudře a s dostatečně širokým uměleckým záběrem. Na Bachově
hudbě se cíleně učily celé generace velkých
skladatelů - počínaje Bachovými syny a konče
osobnostmi jako Franz Liszt, Sergej Rachmaninov, ale i Igor Stravinskij nebo Paul Hindemith.
Dramaturgii slavnostního závěrečného večera proto ředitel vystavěl (až na jedno číslo
- Allegretto F Dur - od Johanna Christopha Fridricha Bacha, 9. syna Johanna Sebastiana) na
skladbách tohoto velkého svatotomášského
kantora.
Značná většina učitelů ZUŠ ale i konzervatoří u nás se systematické výuce hudby J. S.Bacha vyhýbá s tvrzením, že je Bachova hudba
pro děti a studenty příliš složitá, komplikovaná, a proto nadmíru obtížná. Pedagogové ZUŠ
J. S. Bacha v Dobřanech přípravou svých žáků,
ale i svými výkony takové obavy jednoznačně
vyvrátili. Musím osobně konstatovat, že tato
výše uvedená negativní tvrzení pramení pouze z pohodlnosti a nedostatku vzdělanosti.
Koncert zahájil klarinetista David Kovář
provedením Couranty z partity d moll pro
sólové housle. Tímto svým provedením, tedy
úpravou pro klarinet, potvrdil velikou tvárnost Bachovy hudby a jeho skladeb, které nám

i sám Bach velmi často předkládá v nejrůznějších nástrojových verzích – tedy transkripcích. Tím nám sám Johann Sebastian nabízí
široké využití své hudby jako nevyčerpatelné
studnice umění a inspirace. Dále následoval
Menuet d moll z Knížky pro Annu Magdalenu Bachovou (skladby, které posbíral otec
Bach pro své děti a malé žáky, vložil do sešitu a s tímto názvem věnoval svojí druhé ženě
Anně Magdaleně), který přednesl Daniel Noska. Následovala krásná vánoční píseň „Ó Ježíšku sladký, ó Ježíšku milý“ (BWV 493, která
je součástí Schemelliho zpěvníku duchovních
písní a arií J. S. Bacha), kterou zdařile zazpívala Veronika Chamolová za doprovodu cembalistky Ewy Šmejkalové. Překrásnou 2. volnou
větu ze známého koncertu d moll pro dvoje
housle a orchestr (BWV 1043) přednesly
velmi pěkně Erika Hessová a Jiřina Faltýnová
opět za doprovodu Ewy Šmejkalové.
Takto bych mohl psát skladbu po skladbě,
ale to by bylo spíš pro odborné hudební médium. Dále bylo krásné vystoupení žáků i učitelů
jedno hezčí než druhé. Například suita BWV
997 c moll pro loutnu v úpravě pro zobcovou
flétnu a cembalo – Markéta Regentová za doprovodu paní učitelky Šmejkalové nebo velmi
dobré provedení Dvouhlasé invence c moll
Magdaleny Cebové a zvláště Allegretto F dur
Johanna Christopha Fridricha Bacha (Zuzana
Frantová), které nám již ukazuje kompoziční
vývoj směrem k Mozartovi. Šimon Bukovjan
zahrál Preludium a Fugu e moll, což je již běžný repertoár studentů konzervatoře.

Završení celého večera patřilo překrásné
realizaci chorálu „Jesus bleibet meine Freunde“ z Kantáty BWV 147 „Herz und Mund und
Tat und Leben“ (1716 a 1723). Provedli ho
velmi přesvědčivě Vojtěch Kordík, Štěpánka
Vyletová, Tomáš Duchek a Zuzana Sobotková – zpěv a Jan Rada, Jiřina Faltýnová, Lenka
Bartoníčková, Dana Chodlová – smyčce a Ewa
Šmejkalová – cembalo continuo.
Mohu zodpovědně konstatovat, že tímto
koncertem dobřanská ZUŠ zpečetila svoji sounáležitost se jménem, které nese. Aby tento
mimořádný a významný počin ještě akcentovala, byla na chodbě před sálem po zakončení
hudebního programu odhalena krásná busta
Johanna Sebastiana Bacha, kterou na přání
školy vytvořil přední český akademický sochař Jaroslav Veselák.
Přeji škole a hlavně jejím pedagogům v čele
s ředitele Janem Vozárem hodně štěstí do další sedmdesátky a jejím žákům hodně radosti
a úspěchů s hudbou tohoto hudebního velikána, a aby jejich konání bylo vzorem pro ostatní hudební učiliště a jejich pedagogy!
Petr Šefl, člen ČHR a AHUV ČR

Kulturní kalendář
ÚNOR
9. 2.	
15. 2.	
16. 2.	
17. 2.	
23. 2.	
27. 2.	
26. 2.–23. 3.	

Společenský ples
Klub cestovatelů
Sportovní ples
Babský bál
Rybářský bál
Kavárna po škole
Výstava v galerii

BŘEZEN
3. 3.	
Masopust Šlovice
3. 3.	
Maškarní bál pro dospělé
8. 3.	
Klub cestovatelů
10. 3.	Pietní akt na počest
N. Ormaiho
15. 3.	
Klub cestovatelů
17. 3.	
Jarní ples květin
21. 3.	
Kavárna po škole
24. 3.	
Velikonoční jarmark

DUBEN
17. 4.	
21. 4.	
30. 4.	

Kavárna po škole
Krajský půlmaraton
Předvečer 1. máje
Čarodějné hry

KVĚTEN
3. 5.	
6. 5.	
25. 5.	

Tchyně na zabití – divadlo
Oslavy osvobození + konvoj
Noc kostelů

www.dobrany.cz
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Pionýr, z. s.

Pionýrská skupina
Dobřany uvádí:

LETNÍ TÁBOR
30.6. - 13.7.2018

„SUPERHRDINOVÉ“

HRAJÍ:

KAPITÁN AMERIKA, THOR, IRON-MAN, HULK,
SPIDERMAN, ANT-MAN, DOKTOR STRANGE,
BLACK WIDOW, STRÁŽCI GALAXIE, BLACK
PANTHER A TY!

Kontakt:
tel.:603112996
email: libuse.nejedla@seznam.cz

Klub důchodců při MÚ Dobřany

srdečně zve všechny důchodce i občany města na třináctý

dne 17. února 2018
do kulturního domu PL,
začátek ve 20.00 hodin

Babský bál

Vstupné 100,- Kč
Na programu vystoupí:
seniorský pěvecký sbor
a taneční kroužek
„Dobřanské bábinky“
K tanci a poslechu hraje
Malá česká kapela, vedoucí
souboru p. Josef Vinklárek

Předprodej vstupenek v Klubu důchodců (ul. Loudů) nebo v Městském kulturním středisku (náměstí T. G. M. 5).

Jarní ples květin
sál Kulturního domu Psychiatrické nemocnice
•
K poslechu a tanci hraje skupina FORTUNA
•
Čeká vás půlnoční překvapení a bohatá tombola
Těšíme se na Vás!!!
Předprodej vstupenek od 10. února 2018 v MKS Dobřany.
Vstupné: 110 Kč
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Rybáři
Ve druhé polovině prosince ani v 1. polovině ledna ještě nepřišla ta pravá zima. Ojedinělé mrazíky se střídaly s následným oteplením.
Rybníky sice občas pokryla vrstva tenkého
ledu, ale řeka stále zůstávala volná. Těšil jsem
se, že mezi Vánocemi a Silvestrem ještě půjdu
na ryby, ale od 21. 12. jsem byl zase v nemocnici, znovu se ozvala ta „zdravá“ noha. Takže o rybách jsem si mohl nechat jenom zdát
a vyprávět. Synovec a jeho kluci také moc času
neměli (škola, zaměstnání, ale o víkendech
a o svátcích ještě byli zkusit štěstí). Chytili pár
malých štik, z toho asi tři čtyři mírové mezi
55-57 cm. Ještě na Silvestra chytil David jednu
malou a jedna okolo 60 cm mu utekla.
Na lednových schůzích výboru se jednalo
o výdeji povolenek, vápnění rybníků, o uzavření rybníků Vysoká a Montajch, které po výlovech zůstaly vypuštěné a je třeba je napustit
do jarních výlovů pro osazení novou obsádkou. Dalším z hlavních bodů byla příprava rybářského bálu, který se bude konat 23. února
2018 opět v KD PN Dobřany.
Znepokojující zprávu podal hospodář MO.
Po napadnutí sněhu zjistil na všech našich
rybnících stopy vyder. Tento zajímavý rybožravý predátor se v posledních letech značně
rozšířil, a pro nás to neznamená nic dobrého.
Již vloni mi hlásil synovec nález mrtvé vydry
na louce pod čistírnou a předseda MO hovořil
o nálezu tří přejetých vyder na silnici na Vysokou a o pozorování vydry na Dolní Kotynce.
Dětský rybářský kroužek se teď přes zimu
schází v klubovně. Pro nováčky, kteří se rozhodli začít v r. 2018 chytat, zajistil vedoucí kroužku
po úspěšném absolvování testů povolenky na
letošní rok tak, aby je mohli dostat ještě pod
stromeček. Na poslední prosincové schůzce
bylo na rozloučení se starým rokem připraveno pro děti pohoštění a všechny dostaly dárek.
Ještě vzpomenu na Vánoce. Na Štědrý den
mě pustili na jeden den domů, ale až po 14. ho-

Zahrádkáři
dině odpoledne, takže jsme neměli tradiční
rybí polévku. Moje práce totiž je rozebírat vařené štičí hlavy, ze kterých ji děláme. Obvykle
z 2-3 ks a z těch vyberu na talířek maso. Když
chytím štiku nebo candáta, nikdy nevyhazuji
hlavy. Hlavu a játra (vyříznout žluč) dám do
mikrotenového sáčku a uložím do mrazáku.
Časem přihodím ještě jednu nebo dvě, podle
velikosti. Jikry stačí z jedné štiky. Četl jsem recepty, kde doporučují odstranit oči a žábry, že
je pak vývar hořký. Nezdržuji se s tím, odstraním je až při rozebírání vařené hlavy a polévka
je vždy dobrá. Občas také někdo říká, že rybí
polévku nejí, že je cítit rybinou. V receptech se
obvykle píše o kapřích hlavách, které se mají
vařit spolu s odřezky, kůží, ploutvemi a částí
vnitřností. Naposledy v televizi radili vnitřnosti dát do vody. Co se potopí ke dnu, použít, co
zůstane nahoře, vyhodit. Nevím, jisté ale je, že
kapři přes 45 cm (často i menší) mají na hřbetě podél hřbetní ploutve a také dole na okraji
břicha proužky tuku, které při porcování kapra
odřezávám, a také pod kůží je větší obsah tuku.
A při použití nevhodných částí vnitřností by
potom nějaký pach rybiny mohl být. My dáváme do polévky jen odříznuté hlavy i s prsními
ploutvemi a z vnitřností jen játra a jikry.
Když už jsme u těch jiker, ty nevyhazuji ani
z ostatních ryb. Dá se z nich vyrobit během
necelé hodiny výborný salát: Do vařící osolené octové vody dát bloky jiker i s blánou,
která je obaluje, a 10 minut povařit. Nadrobno nakrájet cibuli, asi 1/3 až ½ objemu jiker.
Z vařených jiker, které ztvrdnou a zežloutnou,
odstraníme blány a rozdrobíme je do mísy.
Přidáme cibuli a dle chuti muškátový květ
a pepř. Přidáme olej, aby směs nebyla suchá,
vše promícháme a je hotovo.
Možná máte známého rybáře, který hlavy,
jikry a mlíčí (to lze obalit jako řízek) vyhazuje
a rád vám to dá.
Vladislav Šefl

ČRS MO Dobřany pořádá v pátek 23. února 2018
v kulturním domě PN Dobřany

Dne 6. 1. 2018 se uskutečnila tradiční akce
Vítání nového roku, která proběhla v naší klubovně.

Letošní účast byla velmi hojná, dorazili
nejen zahrádkáři, ale i početná skupina Bábinek, takže jsme si při harmonice pana Václava Brady krásně zazpívali. Pochutnali jsme
si na excelentní domácí tlačence, kterou pro
nás vykouzlili přítelkyně Marie Baborová
a přítel Zdeněk Duban. Došlo i na každoroční
soutěž o nejlepší nakládané okurky. Letošním
vítězem se stal přítel Miloslav Budín, který se
po letošku může chlubit tričkem zahrádkářů
Dobřany.
Nálada byla celý večer výborná a nikomu se
nakonec nechtělo domů.
Zora Richterová

Zahrádkářský koutek
Tip pro předpěstování z vlastních výsevů.
Výsevy v domácnosti v zimním období
trpí nedostatkem světla a často se „vytahují“.
V dnešní době již výrazně poklesly ceny tzv.
LED osvětlení. Pro přisvětlování semenáčků
se osvědčily zdroje světla v kombinacích barev modré a červené, které podporují zdárný růst rostlin a nespotřebovávají přespříliš
mnoho elektrické energie.
Zora Richterová

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ z.s. MO DOBŘANY
zve všechny občany na

PŘEDNÁŠKU př. PAVLA SEDLÁČKA
odborníka ze sadů ve Spáleném Poříčí
NA TÉMA „NOVINKY V SORTIMENTU OVOCE“

která se koná 10. února cca od 14 hod. v klubovně ČZS

od 20:00 hod. hraje kapela Pošumavská muzika
bohatá tombola
Vstup 100,- Kč, číslované stoly – místenky, předprodej vstupenek

po skončení Výroční členské schůze ČZS

Před zahájením schůze a po ukončení přednášky mohou členové ČZS
na místě zakoupit postřiky a hnojiva za výhodné ceny.

Spolupořadatelem této akce je

u p. Šefla, Osvobození 936, telefon: 602 404 469

www.dobrany.cz

|

17

Školství, spolky a neziskové organizace

Jak v zimě pomáhat ptákům na Radbuze (a nezabíjet je)
Na řece Radbuze můžeme celý rok pozorovat ptačí návštěvníky - kachny, labutě, lysky,
ale také vzácnější hosty, jako volavky, kormorány, ledňáčky, slípky zelenonohé i barevné
kachničky karolínské. V zimě mohou mít ptáci
někdy problém s nalezením potravy, a je proto
dobré, když jim pomůžeme. Jak je ale krmením nezabít?
Lidé chodí ptáky pozorovat a s nejlepšími
úmysly labutě, kachny a lysky i krmit. Tím jim
však mnohdy nechtěně způsobí těžké trávicí
problémy nebo až smrt. Není-li Radbuza zcela
pokryta silným ledem, ptáci si potravu vždy
najdou, přelétnou tam, kde voda rychleji teče
a nezamrzá. Mají-li však potravu dodanou
uměle, chovají se podobně jako lidé, je pro ně
pohodlnější této skutečnosti využít a přestávají si krmení aktivně hledat. Rozhodneme-li
se tedy přikrmovat, je nezbytné volit vhodné
krmivo a dbát též na odpovídající, nepříliš
velké množství, určitě neplatí „čím více, tím
lépe“. Základem přirozené potravy kachen,
labutí a dalších vrubozobých ptáků jsou vodní
a vlhkomilné rostliny a jejich semena. Chceme-li tedy přikrmovat, hodí se obilí, pšenice,

žito, ječmen, oves i kukuřice, obilný šrot
či ovesné vločky, využít lze i na kousky natrhané čerstvé listy hlávkového salátu, kapusty či špenátu. Značně omezeně lze krmit
i neslanými vařenými těstovinami či nesolenými brambory. Velmi vhodné složení mají
speciální granule pro vrubozobé ptáky, které
lze koupit v chovatelských potřebách.

Samička kachničky mandarínské, Dobřany,
5. prosince 2008 (foto redakce)
Pro krmení vodního ptactva jsou naprosto nevhodné běžné lidské potraviny – chléb,
housky, rohlíky, kynutá těsta, knedlíky, cukroví a podobně. Pečivo nesmí být čerstvé, měkké,

slané, sladké, mastné, či dokonce plesnivé. Pokud bychom měli tvrdé nesolené a neslazené
pečivo, bylo by ho třeba před podáním ke krmení rozmočit ve vodě, jinak u labutí i kachen
hrozí poranění jícnu.
Někdy lidé volají do záchranných stanic
živočichů, že jsou kachny a labutě přimrzlé k ledu. Obvykle pomoc nepotřebují, jejich
nohy jsou výborně chráněny peřím. Trpělivě a v klidu s hlavou schovanou pod křídlem
čekají na dopolední vzestup teploty, pak se
z ledu uvolní a vydají se hledat potravu. Pomoc
potřebují ptáci viditelně zranění, nepřirozeně
se pohybující, se svěšenými křídly. V takovém
případě je určitě vhodné se poradit s odborníky ze Záchranné stanice živočichů v Plzni
(www.desop.cz, tel. číslo: 777 145 960). Najdeme-li uhynulé labutě či jiné vodní ptáky,
jednoznačně platí zásada „nesahat“. Následně je třeba informovat buď Záchrannou stanici, nebo přímo krajskou veterinární správu na
telefonu: 377 333 820.
(převzato z článku Mgr. Hany Baroušové ze
zpravodaje města Uherské Hradiště,
redakčně upraveno)

Tříkrálové koupání zažily Dobřany už po šesté
V Dobřanech u Plzně se v neděli
7. ledna konal další ročník legendárního Tříkrálového koupání. A nebyla by
to venkovní akce, která by se nepotýkala s nepřízní počasí. Zatímco loni to byl
šílený pokladač ledových koberců pan
mráz, letos pro změnu paní velká voda.
Loni partička dobřanských Mrožů
zápasila s mrazem a letos po vytrvalých novoročních deštích se stoupající
hladinou řeky Radbuzy.
Ještě ve středu před nedělní akcí
byla řeka v normálu. Její hladina se ale
s každým dnem dramaticky zvedala.
Něco nateklo z potoků na horním toku a část přidala Šumava díky oblevě. Počasí zrovna do karet nehrálo. Poslední pěknou kartu jsme si mohli
letmo prohlédnout v sobotu, kdy nás z nebe hřálo slunce, zato následující den jsme opět tahali špatné karty v podobě dešťových kapek.
Nic takového jsme si nepřáli, řekli jsme si a pokračovali v přípravách
na víkend. Setkání jsme organizovali po šesté, tak už šlapeme jako ten
pověstný hodinový strojek.
Sešli jsme se už dopoledne a z břehu jsme hodnotili výši hladiny,
která oproti předešlému slunnému dnu opět poskočila nahoru. Co teď?
Zpátky ni krok - kdosi utrousil - a šlo se na věc.
První se vztyčil stan pro plavce, nanosily se lavice, stoly a přes řeku
se natáhlo lano, které mělo sloužit pro smolaře, kteří by nestačili na sílu
toku. To se ale nakonec ukázalo jako zbytečné. Naštěstí. Čas neúprosně
utíkal a z nedaleké věže odbila dvanáctá hodina. To už byl čas na přípravu občerstvení. Hodina a půl proběhla jak při filmovém střihu. Zbyl
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jen čas nanosit občerstvení na své místo, zvládnout poslední detailní úpravy
a už se mohli zdravit první návštěvníci.
Během půl hodiny byl areál naplněn
plavci i neplavci. Byl poskytnut krátký
rozhovor, dány stručné instrukce čtyřicítce pokořitelů rychlého toku a ještě to společné foto. Letos ze břehu,
neboť nedaleký jez se zrovna netvářil,
že by nám chtěl pro focení poskytnou
každoroční kulisu.
Do vody se šlo postupně po jednom.
Skákali jsme tam jak tučňáci, ale ve vodě
jsme připomínali spíše pstruhy, kteří
v proudící Otavě čelí dravému toku. Začala ta pravá zábava. Zatímco jedni
plavali na místě, druzí ukusovali centimetry proti proudu a další blázni se
neúnavně vozili na proudnici řeky a zpět se po břehu vraceli, aby se jako
děti na klouzačce mohli svézt znovu a znovu. Rychlý tok řeky se stal pro
otužilce dětským hřištěm, které ze břehu dozoroval záchranář se psem.
Nastal tedy čas ukončit zábavu a vylézt z vody ven. Letos opravdu po
dlouhé době prsty nemrzly. Není divu. Vždyť teplota 4,5 stupně oproti
dvěma stupňům z minulého týdne byla spíše příjemně osvěžující.
Rychlé převléknutí, úklid plovárny a přesun do útrob nedaleké, nově
vystavěné tribuny fotbalového stadionu. Zde v klubovně jsme nad pivem, klobásou a zelnou polévkou hodnotili ten úspěšný šestý ročník
Tříkrálového koupání. Díky všem kamarádům, bez kterých by to naše
ozubené soukolí tak dobře nešlapalo. Na shledanou zase za rok a nechme se překvapit, jakouže kartu si pro nás počasí připraví.
Petr Spálenka

Sport

Soutěž o nejlepší
kysané zelí

Další cenné kovy pro dobřanské stolní tenisty!

V sobotu 13. ledna se v restauraci Beseda
uskutečnil již XXXIV. ročník Velké ceny města
Dobřany v degustaci kysaného zelí. Celkem se
sešlo 28 soutěžních vzorků. Každý, kdo přišel
ochutnávat a hodnotit vzhled, strukturu, vůni
a zejména chuť kysaného zelí, neměl úkol vůbec jednoduchý, protože všechny vzorky byly
opravdu povedené. Po sečtení hlasů porota
vyhlásila vítěze, kterým se stal Zdeněk Hájek,
2. místo obsadil Jiří Purkar a 3. místo patřilo Davidu Tomanovi, který jen těsně porazil
Františka Londu. Celý večer zpříjemnil Václav
Brada se svou harmonikou. To, jestli se v Dobřanech letos zelí opravdu povedlo, se zástupci
spolku přesvědčí na únorovém Zelofestu Pohořelice, kam se svými vzorky opět zamíří.
Lenka Žďánská

Poděkování
Filip Umner a Jakub Šperl

Rádi bychom tímto poděkovali zejména
panu starostovi Bc. Martinu Sobotkovi a předsedovi TJ Dobřany panu Mgr. Luďku Reitšpiesovi a ostatním členům představenstva za velkou pomoc při rekonstrukci posilovny oddílu
silového trojboje v dobřanském sportovním
areálu Džungle. Rekonstrukce proběhla na
přelomu roku 2017/2018.
Tímto Vám jménem celého oddílu TJ silového trojboje Dobřany mnohokrát děkujeme.

PRODEJNA KOVO–ELEKTRO
Náměstí T.G.M., Dobřany

Otevírací doba:
únor, červenec–srpen
8:00–17:00
březen–červen, září–prosinec 8:00–18:00

Třetí lednovou neděli, to jest 21. 1. 2018, se
dobřanští stolní tenisté vydali reprezentovat
svůj oddíl na krajské přebory starších žáků.
Do nezvěstické haly jsme zavítali v sestavě
Šimon Uhlík, Filip Umner, Jakub Šperl a Marek Šimek, který je věkem ještě žák mladší. Po
slavnostním zahájení se rovnou přešlo k základním skupinám, které nakonec po tvrdých
bojích vystavily stopku Šimonovi a Markovi
a do play-off naopak prošli z prvního místa
postoupivší Jakub a z druhého místa ve skupině Filip. Po odehrání skupin následoval turnaj
čtyřhry a turnaj smíšené čtyřhry (žák+žákyně). Zde sice pár tvořený hráči Uhlíkem a Šimkem vypadl s pozdějšími finalisty již v prvním
kole, ale pár Šperl-Umner se rozhodně neztratil. Po dvou hladkých výhrách se zastavili až
v semifinále, kde prohráli 1:3 se stejným párem, který předtím vyřadil první dobřanské
duo. I přes tuto prohru se mohli radovat ze
zisku cenného kovu, patřila jim třetí - bronzo-

vá příčka. Jelikož žádná z dobřanských žákyň
s námi nebyla, mixu jsme se neúčastnili, a tak
jsme mohli alespoň pošetřit síly do následujících vyřazovacích bojů. Filip Umner hned
v prvním kole smolně narazil na pozdějšího
vítěze a vypadl. Jakub Šperl prošel bez větších
komplikací do semifinále, kde svedl velice vyrovnanou bitvu s plzeňským Bednářem, po
výsledku 3:2 však postoupil do finále proti
dalšímu hráči z Plzně Gabrielovi. Ve finále již
Kuba ale recept na soupeře nenalezl a po prohře 1:3 skončil druhý, což je ale skvělý úspěch!
Znovu se tak ukázalo, že dobřanští stolní tenisté se neztratí ani v obrovské konkurenci
hráčů z celého kraje.
Závěrem patří pár slov díků i trenérovi
Luďku Reitšpiesovi, který hráče na zápasy
připravuje, pilně s nimi trénuje, přináší jim
cenné rady a jezdí s nimi na turnaje. Zkrátka
je to člověk na své m místě. Trenére, díky!
Filip Umner

www.dobrany.cz
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Karel Havlík ,,70‘‘

Významné životní jubileum, 70 let věku,
oslavil příhodně 24. prosince 2017 tělem
i duší sportovec a dnes již bývalý dlouholetý
předseda TJ Dobřany pan Karel Havlík. Tuto
funkci příkladně vykonával těžko uvěřitelných 32 let. Ačkoli mu bylo v roce 2015 valnou hromadou TJ uděleno jako prvnímu a doposud jedinému členovi TJ čestné členství,
čímž byl zproštěn většiny svých členských
povinností, i nadále se aktivně účastní většiny schůzí výkonného výboru TJ, jehož členům
je nápomocen při rozhodování nejen svými
zkušenostmi, ale i svým všeobecným přehledem. Nelze opomenout ani Karlův nadhled
a osobitý smysl pro humor, jímž oplývá měrou
vrchovatou.
Karle, jménem všech členů TJ ti přeji i do
dalších let zejména pevné zdraví a tolik potřebný životní optimismus.
Za všechny členy TJ Dobřany,
Luděk Reitšpies, předseda

Zajímají vás informace z místních sportovních oddílů? TJ Dobřany má od ledna
webové stránky tj.dobrany.eu.
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Fotbalová mini přípravka

Dobřanská mini přípravka, děti ve věku 5 a 6 let, se učí fotbalovým dovednostem, baví se fotbalem
a v zimě se účastní halových turnajů, kde získávají první zkušenosti.

Závody automobilů do vrchu

Uplynulá sezona 2017 českého mistrovství závodů automobilů do vrchu Edda Cup čítala 10 závodů. Z toho bylo absolvováno 8 závodů se začátkem na mosteckém autodromu, poté na pražské
Zbraslavi, v Telnici, následoval domácí závod ve Kdyni, Gran Prix Liberec, Radotín, velmi oblíbená
trať v Prachaticích a finále na Staré Živohošti. První polovinu sezony jsme se potýkali s drobnými
problémy v návaznosti na předsezonní zapracování na technice. Zabojovat o umístění jsme tak
mohli až od druhé poloviny sezony, kdy se povedlo vybojovat dvě třetí místa s celkovým součtem
104 bodů, které nakonec stačily na čtvrté místo z 25 vozů v nabité kategorii E2WD. Frantovi se
tedy povedl postup oproti loňsku o příčku výš.
Za team VRG Motorsport chceme poděkovat všem příznivcům našeho teamu.
Petr Vaněk a František Pecl

Sport

Šneci v přípravě na sezónu
určitě o žádném drilu není, tento tréninkový
proces pro nejmenší by měl být především
formou soutěží a sportovní zábavy. Prostě vše
se cílí k tomu, aby všichni Šneci byli připraveni a v další části sezóny se dokázali měřit se
svými soupeři.

V Třemošné

Silvestr 2017
Zleva stojí: O. Šlehofer, D. Čech, M. Hájek, J. Marek, Š. Koželuh, D. Kovářík a V. Šlehofer ml.
Pod nimi zleva: M. Hrubý, T. Truchlý, V. Šlehofer st., P. Sloup, D. Vaníček a M. Malotín
Hokejbal v Dobřanech pochopitelně nespí,
to snad ani nejde .... A nespal ani na konci
roku.
Silvestra si Šneci zpestřili fotbalem v naší
sportovní hale, i tohle můžeme považovat
za takovou malou tradici. Rok 2017 jsme
sportem definitivně odpískali.
Hned 3. ledna se vše nastartovalo znovu.
Zimní příprava není příliš oblíbenou součástí
sezóny, nicméně k hokejbalu neodmyslitelně
patří. O tom, jaká se zvolí náplň, asi netřeba
psát. Z většiny se vše točí okolo fyzické kondice. Minimálně do konce ledna. K tomuto
záměru využíváme venkovní městské hřiště,
sportovní halu, ale hlavně běžecký terén, který najdete po celých Dobřanech. Za ty roky
už zdejší trasy máme dokonale zmapované.
Abychom nezapomněli, že jsme hokejbalisté
a přirozeně na práci s hokejkou, pak jednou
týdně jezdíme do Třemošné, kde využíváme
tamní hokejbalový areál. Touto cestou se sluší
třemošenskému Tatranu poděkovat. Celý týdenní lednový tréninkový mikrocyklus pojme
čtyři dny. Kluci jsou samozřejmě seznámeni
s tím, že měřit se s republikovou konkurencí
není jen tak něco. Zkrátka pokud chcete obstát a nedělat soupeři jen komparz, pak musíte být řádně nachystán a připraven. To vše
platí pochopitelně po celou sezónu, přičemž
v druhé fázi zimní přípravy, tedy v únoru, už
bychom chtěli směřovat vše k souhře a sys-

témovým věcem. To by nás měl čekat i přesun do zbrusu nové kryté haly, která mění
tvář doslova každým dnem. Samozřejmě že
všichni Šneci jsou již v netrpělivém očekávání
a natěšeni.
Také nejmenší trénují, když využívají především dobřanskou sportovní halu. Zde to

Jarní část se zpravidla rozjíždí zkraje března, ale naše extraligové dorosty, tedy mladší
i starší, odstartují v únorových víkendech.
Mladší dorost dokonce už 18. 2. hraje doma
derby s Plzní. Starší dorostenci pak 23. 2. se
Stříbrem a 24. 2. s Chomutovem. I tady se jedná o domácí duely. Muži přivítají 1. 3. doma
Pardubice, ale to už hodně předbíhám.
Jaro bude tedy tradičně po všech stránkách
velmi náročné.
Další informace hokejbalového klubu TJ
Snack Dobřany najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na klubových fb
stránkách.
Václav Šlehofer,
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

JEZDĚTE LEVNĚJI S PŘEDPLATNÝM IDP!
Pořiďte si předplatné IDP a jezděte levněji.
Předplatné Vám navíc platí i pro cesty plzeňskou
MHD a o víkendech.
Z
Merklín
Otěšice
Soběkury
Oplot
Přestavlky
Dnešice
Chlumčany
Dobřany

TRASA
Do
Zóny IDP
Plzeň
086 085 081
086 085 081
Plzeň
086 085 081
Plzeň
085 081
Plzeň
085 081
Plzeň
Plzeň
085 081
081
Plzeň
081
Plzeň

001
001
001
001
001
001
001
001

JEDNOTLIVÉ
JÍZDNÉ *
1 764 Kč
1 764 Kč
1 596 Kč
1 596 Kč
1 428 Kč
1 428 Kč
1 260 Kč
924 Kč

MĚSÍČNÍ PŘEDPLATNÉ IDP AUTOMOBIL
základní
zlevněné 50%
**
1 472 Kč
736 Kč
2 571 Kč
1 472 Kč
736 Kč
2 344 Kč
1 472 Kč
736 Kč
2 041 Kč
1 132 Kč
566 Kč
2 117 Kč
1 132 Kč
566 Kč
1 815 Kč
1 132 Kč
566 Kč
1 664 Kč
792 Kč
396 Kč
1 361 Kč
792 Kč
396 Kč
983 Kč

Uvedené zóny IDP platí pro cesty linkami 450563 a 450660 a v úseku Chlumčany - Plzeň také pro vlaky
Zlevněné 50% předplatné se týká studentů, důchodců nad 65 let, osob na mateřské dovolené aj.
* orientační cena při každodenní úhradě jízdného u řidiče při trase na CAN
** Orientační výpočet při spotřebě 6 litrů PHM na 100 km a ceně PHM 30 Kč

POVED
Plzeňský organizátor veřejné
dopravy

Pro využití předplatného
jízdného je nutné mít Plzeňskou
kartu.

Veřejná doprava Plzeňského kraje
svezení pro celou rodinu

www.dobrany.cz
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DOBŘANSKÁ JÓGA
POWER JÓGA

A NABÍT PO
PŘIJĎTE SE ZAHŘÁT

ZITIVNÍ ENERGIÍ

pondělí od 17:30

zdravé fitness cvičení

HARMONIZAČNÍ CVIČENÍ

pondělí od 18:30

cvičení pro všechny

HATHA JÓGA

středa od 19:00

propojení těla a mysli

Kurzy začnou v týdnu od 5.února 2018.
Přidejte se k nám!
Kde?

PRO NÁS VŠECHNY

ROK 2018 BUDE

V tělocvičně na 1. ZŠ (dobřanské náměstí)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Cvičením Vás s úsměvem provede lektorka
a terapeutka Petra G. Levorová.

se bude konat 3.2. a 4.2. 2018 od 9 - 20 hodin

Přihlášky prosím formou SMS na tel. č.: 607 683 993

Zde se dozvíte veškeré INFO : http://heat.dobrany.eu/heat-2/moje-prvni-lekce/
Oficiální otevření sportovního domu RESTART
se bude konat 5.2. 2018. Pojďte s námi na
H.E.A.T. program , TRX a další sportovní
aktivity, které startují v Dobřanech.
Přijďte se zahřát a nabít pozitivní energií.
Přijďte a my Vám pomůžeme s registrací
do našeho sportovního spolku R.S.T. z.s.z

Všechny ukázkové hodiny TRX a H.E.A.T.
programu v den otevřených dveří ZDARMA.
Nutná
rezervace
předem
na
:
http://heat.dobrany.eu/rozvrh-rezervace/)
omezený počet míst, odkaz na rezervační
stránky + ROZVRH bude umístěn na FB :
https://www.facebook.com/heat.dobrany/

Přijďte s námi otevřít RESTART roku 2018

pro děti mezi 5. - 8. rokem

RESTART - R.S.T. z.s.
Sokolovská 1009, 334 41 Dobřany
tel.: +420 724 985 191

základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her a nejen to...

Začínáme 12.února 2018,
přidejte se k nám! Užijeme si spolu spoustu
legrace!
Kde?

tělocvična 1. stupně ZŠ – dobřanské náměstí

V jaký čas? pondělí 16:15 – 17:15
Kurzovné:

900,- Kč

Přihlášky prosím formou SMS
tel. 607 683 993.
Kapacita omezena!
Těší se na Vás a hodinou povede: Petra Levorová.

Rozpis přípravných utkání TJ Dobřany – fotbal
Muži:

Zimní turnaj Horní Bříza:
4. 2. 2018
16:00
Dobřany – Petřín "B"
25. 2. 2018 16:00
Dolní Bělá – Dobřany
11. 3. 2018 12:00
Horní Bříza "B" – Dobřany
18. 3. 2018 12:00
Dobřany – Dýšiná
Přátelské utkání:
4. 3. 2018
14:00

Dorost: 11. 3. 2018
18. 3. 2018
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14:00
12:00

Dobřany – Malesice (hřiště UMT Skvrňany)
Dobřany – Letná (hřiště UMT Brojova)
Zruč – Dobřany (hřiště UMT Zruč)

http://heat.dobrany.eu/
https://www.facebook.com/heat.dobrany/
heat.dobrany@seznam.cz

Tipy na výlet

Turisté vás zvou
6. února
NAUČNOU STEZKOU
„ÚDOLÍM ÚHLAVY“
Odjedeme vlakem v 7,24
hod. do Plzně a trolejbusem do Černic. Půjdeme
po červené tz. kolem tunelu Valík do Štěnovic
a Čižic. Návštěva pivovaru. Délka vycházky
8 km. Zpět BUSem v 14,25 hod. Vedoucí Jindra
Šmatlák.
10. února
DOBŘANSKÁ DESÍTKA
Sejdeme se u „kruháku“ v 8,00 hod. Půjdeme
po zeleném značení k Nové Vsi, zde značení opustíme a odbočíme k Wartovu mlýnu.
Přejdeme silnici a za tratí odbočíme doleva
na Šlovičák. Pokocháme se na vyhlídce a seběhneme do Dobřan. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Karel Bohmann.

13. února
NA ROZHLEDNU ŠTĚPÁNKU
Odjedeme BUSem od benzinového čerpadla
v 6,50 hod. do Merklína. Půjdeme po zelené tz.
do osady Chalupy a dále po neznačené stezce
k rozhledně. Vrátíme se zpět na zelenou tz.,
která nás povede na Křížový vrch (487 m n.v.).
Pak přejdeme na červenou tz. a po ní dojdeme
do Stodu na vlak. Délka vycházky 17 km. Stoupání 384, klesání 404 m. Odjezd v 14,07, nebo
v 15,08 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

17. února
Z VALCHY PŘES NOVOU VES A SULKOV DO
DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 9,27 hod. na Valchu. Půjdeme neznačenou lesní cestou na přechod pod
dálnicí do Sulkova a Nové Vsi. Do Dobřan dojdeme po zelené tz. Délka vycházky 12 km. Stoupání a klesání 143 m. Vedoucí Karel Bohmann.
20. února
Z BEZDĚKOVA DO KLATOV NA KOUPÁNÍ
Odjedeme vlakem v 8.30 hod. do Bezděkova.
Modrá tz. nás povede kolem Dražského mlýna a zříceniny tvrze Beňovy. Vystoupáme na
klatovskou Hůrku – rozhlednu a sestoupíme
do Klatov, kde nás bude čekat koupání, proto si nezapomeňte vzít plavky a ručník. Délka
vycházky 9 km. Odjezd vlakem v 14,15, nebo
v 15,17 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

24. února
NA SVATÉHO MATĚJE, SLUNKO UŽ TĚ
ZAHŘEJE
Odjedeme vlakem v 8,30 hod. do Chlumčan.
Neznačená lesní cesta nás povede do Horní Lu-

kavice a po silnici do Dolní Lukavice. Nastoupíme na cestu do Střížova, potkáme červenou tz.,
pak na NS Se sv. Vojtěchem a přes Ticholovec
a Příchovice do Přeštic. Délka vycházky 15 km.
Odjezd vlakem v hod. Vedoucí K. B.
27. února
Z PŘEŠTIC DO LETIN
Odjedeme vlakem v 8,30 do Přeštic. Žlutá tz.
nás povede do Příchovic. Přejdeme na NS Za
sv. Vojtěchem, která vede po silnici do Radkovic. Dále půjdeme CS 2186 do Horšic, CS 2189
do Újezda a na okraji lesa přejdeme na NS
Čertovo břemeno, která nás dovede do Letin.
Délka vycházky 13 km. Stoupání 252, klesání
164 m. Odjezd BUSem v 14,16 hod. Vedoucí
Jindra Šmatlák.
3. března
Z PŘEŠTIC DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 8,30 do Přeštic. Před nádražím odbočíme doleva a po cestách kolem
trati dojdeme k podchodu pod trať Přeštice
- Dobřany. Cesta za tratí nás dovede do Žerovic. Na okraji vsi odbočíme doprava na polní

cestu a dojdeme do lesa Háj. Na okraji lesa
odbočíme doleva a dojdeme ke stanici Přeštice – zastávka. Lesní cestou kolem rybníku
Šavlice dojdeme ke keramičce a po silnici do
Dobřan. Délka vycházky 13 km. Vedoucí Karel
Bohmann.

6. března
ZE STAŇKOVA PŘES MALÝ MALAHOV DO
SEMOŠIC
Odjedeme vlakem v 7,24 hod. /z Plzně v 8,18
hod./ do Staňkova. Budeme se řídit modrou
tz., po které dojdeme do Puclic, kde vystoupíme na vyhlídkovou věž. Vrátíme se a pokračujeme do Malého Malahova. Zde přejdeme na
zelenou tz. a budeme ji sledovat do Doubravy
a Semošic. Délka vycházky 14 km. Odjezd vlakem v 14,35 hod. Ukončíme-li vycházku v Malém Malahově, její délka bude 9 km. Odjezd
BUSem v 14,08 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí. Případné
změny plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.

Dobřanští turisté hodnotí rok 2017, plánují rok 2018
V minulém roce jsme byli aktivními turisty,
dařilo se nám uskutečnit všechny naplánované akce.

1. pochody – vycházky
- 2x v týdnu, úterý a sobota:
111 pochodů
- účast na těchto pochodech:
1 179 osob
- vzdálenost, kterou jsme ušli: 1 433 km
2. vícedenní pobyty
- jarní dvoudenní v Nových Hradech
- letní týdenní soustředění na Vysočině
- podzimní dvoudenní na Chebsku (Skalné)
3. brigády
- pomoc lesům (úklid po těžbě dřeva)
- úklid klubovny + okolí
4. klubová činnost
- branný víceboj (soutěž – tábornická činnost)
- zdravotnická přednáška
(školení o poskytování první pomoci)
- mikulášské posezení
5. naše hlavní akce
- výstup na Šlovický vrch
- Dobřanská 50
Těchto akcí se účastní mimo členy KČT i široká veřejnost.

Díky aktivnímu přístupu členů KČT se nám
daří úspěšně plnit naše plány. V naší činnosti
nám pomáhá úzká spolupráce s vedením města, za což děkujeme.

Rok 2018
Novou turistickou sezonu jsme zahájili výstupem na Šlovický vrch. Tohoto výstupu se
účastnili mnozí obyvatelé Dobřan, výstup je
též příležitostí, jak shodit nějaké to kilo váhy
nabrané během vánočních svátků.
Stalo se již tradicí, že první vycházku směřujeme k naší patronce „Madoně lurdské“
umístěné na hradu Bubnu, kterou žádáme
o zdárný průběh nastávající turistické sezony
2018.

Pod hradem Buben u Velkého dubu, zvaného
též Žižkův, který je starý více než 550 let a obvod kmene má 750 cm.
Závěrem: V novém turistickém roce 2018 si
přejeme hodně našlapaných kilometrů, pevné
zdraví, štěstí a pohodu.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 2. února 2018 uplynulo 30 let
od úmrtí naší maminky a babičky paní
Vlasty Maškové.

V lednu uplynulo smutných
5 let, kdy nás ve věku 43 let
navždy opustil kamarád,
novinář, člen redakční rady

S úctou a láskou vzpomínají dcera Libuše
s manželem a vnoučata s rodinami.

Vzpomeňte s námi.
redakční rada

Míra Bukovjan.

Občanská poradna radí
Stala se již součástí života města Dobřany a kaOBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.
ždý týden je k dispozici
pro všechny, kteří se ocitli v pro ně tíživé životní situaci a neví si s ní rady.
O kom že je řeč? O Občanské poradně Plzeň,
která své služby, odborné sociální poradenství,
poskytuje již po několik let v prostorách Městského kulturního střediska na náměstí v Dobřanech.
Poradna se snaží klienty nejen informovat
o možnostech řešení, ale také podpořit v tom,
aby dokázali projevit a vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Zodpovídá dotazy z oblasti sociálních dávek, pracovního a rodinného
práva, dotazy majetkového charakteru, ohledně
darování, dědění nebo problematiky bydlení
a specifickou oblastí dotazů v posledních letech
je i dluhová problematika.
Služba odborného sociálního poradenství
je poskytována ze zákona bezplatně. Finanční
podporu poradně poskytuje i město Dobřany,
které každoročně vyčlení na její provoz potřebné
finance ze svého rozpočtu, a provoz této služby
tak pro své občany spolufinancuje z vlastních
prostředků.
Práce v poradně je především práce s lidmi.
Každý člověk má nějaké to větší či menší trápení a starost, zažívá někdy chvíle klidu a pohody
a někdy zase naopak. Bohužel, mnoho lidí vyhledá pomoc poradny až v okamžiku, kdy už se
toho dá napravit velice málo. Proto bychom rádi
touto cestou vyzvali každého, kdo se chystá učinit jakékoli důležité rozhodnutí ve svém životě,
aby využil služeb poradny včas a nejlépe předem
zvážil, zda to, co hodlá učinit, neohrozí v budoucnu jeho samotného či jeho blízké, a jak by tomu
mohl předejít. Velice časté jsou např. unáhlené
a nerozvážné převody majetku.
Jako příklad může sloužit příběh paní M., která darovala svůj dům dceři.
Paní M. je vdova, bydlela sama ve svém domku
v malé obci, z blízkých příbuzných měla pouze
dceru. Protože již nezvládala obstarat péči o celý
dům a bylo jí v domě samotné smutno, rozhodla
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se, že dům daruje své dospělé dceři, která byla provdána a bydlela nedaleko v nájemním bytě. Paní
uzavřela s dcerou darovací smlouvu, byl proveden
zápis do katastru nemovitostí a dcera i s manželem se přestěhovala k paní M. Je nutné podotknout, že paní M. darovala svoji nemovitost nejen
své dceři, ale také jejímu muži. Paní M. s ním nikdy
nevycházela v dobrém, ale nechtěla komplikovat
již tak napjaté vztahy v rodině, a když nakonec zeť
uvedl, že se stěhovat nebude, dokud paní M. nepřepíše dům i na něj, rozhodla se mu vyhovět. Věci ale
po nějaké době nabraly naprosto jiný spád. Dcera i s manželem dům prodali, s paní M. přetrhali
veškeré rodinné vazby a odstěhovali se. Z důvodu
ztráty bydlení paní M. vyhledala pomoc poradny.
Zdá se Vám to až neuvěřitelné? Nikoli. Můžeme hovořit o tom, že je to nemorální, neetické,
že by se to stát nemělo, o ztrátě hodnot a úcty
k rodičům apod., ale i takové příběhy se stávají
a pracovníci poradny se s nimi setkávají. Raději bychom však pomáhali lidem těmto situacím
předcházet. V daném případě bylo darování nemovitosti zcela neuvážené. Jelikož paní M. měla
pouze jednu dceru, neuvažovala o jejím vydědění, neuvažovala o tom, že by svůj majetek odkázala jiné osobě, tak nebyl žádný důvod převádět
na dceru dům za svého života, neboť ze zákona
by dcera celý dům zdědila po matčině smrti.
Jaké je poučení z příběhu? Vlastníte nemovitost
(byt, rodinný dům, chatu ...), nebo jiný hodnotný
majetek? Zamýšlíte převést svůj majetek darovací
smlouvou na člena rodiny nebo cizí osobu?
• 	Se svým majetkem můžete nakládat svobodně, podle vlastního uvážení.
• 	K nakládání se svým majetkem nemůžete
být nikým nuceni, ani členy rodiny.
• 	Darovací smlouvou se nemovitost bezplatně přenechává jiné osobě (obdarovanému)
a dárce ztrácí veškerá vlastnická a užívací
práva (znamená to, že prakticky již nemůžete
rozhodovat např. o tom, který strom se pokácí
nebo jaký zahradní nábytek se pořídí na terasu pod ořešák apod.).

• 	Ztráta vlastnického práva k dané nemovitosti nebo věci představuje největší možné
riziko, a proto je důležité zvážit veškeré důsledky, které z procesu darování vyplývají.
JAK SE CHRÁNIT? CO MŮŽETE UČINIT?
•	Nenechte se nikým do převodu majetku nutit.
•	Darujete-li nemovitost, nechte si při jejím převodu na jiného vlastníka, i kdyby to byl člen
rodiny, zřídit věcné břemeno doživotního užívání bytu nebo domu a nechte si toto právo zapsat do katastru nemovitostí!! Věcné břemeno
(nově označeno v zákoně jako „služebnost“)
vás opravňuje dům užívat a v případě prodeje
se věcné břemeno převádí na nového vlastníka, který jej musí trpět. To znamená, že kupující nabývá dům i s daným věcným břemenem
(všichni znáte jistě z oblíbeného českého filmu „Na samotě u lesa“).
NA CO JEŠTĚ PAMATOVAT?
•	Darované věci nespadají automaticky do společného majetku manželů a jsou výlučným
majetkem obdarovaného.
•	Darovat lze i nezletilému dítěti (např. vnoučatům apod.); tento úkon ovšem musí schválit
soud a následně do doby dosažení zletilosti
obdarovaného spravuje majetek dítěte jeho
zákonný zástupce, který s majetkem nemůže
libovolně nakládat; nelze tedy tento majetek
např. prodat dle svého uvážení, ale potřebuje
k tomu souhlas příslušného soudu.
•	Při darování jsou osoby blízké osvobozeny od
platby daně (přesný výčet těchto osob je dán
zákonem), a není proto třeba ani znalecký odhad ceny nemovitosti.
•	Za určitých okolností se může dárce domáhat
navrácení svého daru. Zákon uznává dvě možnosti pro odvolání daru, a to pro nouzi a pro
nevděk. Navrácení daru je ovšem problematické. Pokud obdarovaný sám na výzvu dárce
dar dobrovolně nevrátí, nezbývá dárci, než se
obrátit na příslušný soud a řešit věc soudní
cestou.

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

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 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 			
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele 		
 sociální a zdravotní pojištění 		
 majetkoprávní vztahy 		

 rodina a mezilidské vztahy
 občanskoprávní vztahy
 finanční problematika
 správní řízení (jednání s úřady)
 pracovně–právní vztahy

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

OZNÁMENÍ STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE
Vážení klienti,
děkuji za Vaši stálou důvěru.
Těším se na další spolupráci
v roce 2018 v nových prostorech.

od 29.1.2018 na adrese:

Dana Rottová

finanční poradce
hypotéky, investice, pojištění
tel.: 724 169 879

DOBŘANY, Nová 956 - BÝVALÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Finanční poradenství je víc, než jen prodej produktů.
Poznejte rozdíl...

Řádková inzerce
 ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čištění sedaček a čalouněného nábytku.
Tel.: 775 285 102

 ANGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, tel.: 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net

 Nabízíme brigádu v odpoledních hodinách. Vše podstatné se dozvíte
na tel. č. 603 872 821, p. Hájek.

 
Hledám pronájem bytu v Dobřanech či blízkém okolí 2+1, 3+1.

Kontakt: Tomáš Kobsa, tomas.kobsa@centrum.cz, tel.: 702 843 489

 Hledám pronájem garáže v Dobřanech či blízkém okolí.

Kontakt: Tomáš Kobsa, tomas.kobsa@centrum.cz, tel.: 702 843 489

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

www.dobrany.cz
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
JUMANJI: VÍTEJTE V DŽUNGLI!
3. 2. v 17:00 (3D)
USA, komedie/dobrodružný, 119 min, přístupný, dabing, režie: Jake Kasdan
Vstupné: 140 Kč

PREZIDENT BLANÍK
3. 2. ve 20:00		

11. 2. v 18:00

ČR, komedie, 90 min, 15+, režie: Marek Najbrt
Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu,
v kampani slíbil máslo a lithium do každé rodiny nebo
korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc
podpisů. Kandidaturu však nakonec nepodal, když
se jeho asistentovi Žížalovi nepodařilo doručit včas
podpisové archy na ministerstvo vnitra. Přesto Tonda
Blaník pokračuje ve snaze zachránit českou zemi.
Vstupné: 120 Kč

COCO
4. 2. v 15:00
USA, animovaný, 105 min, přístupný, dabing, režie:
Lee Unkrich
Vstupné: 120 Kč

NIT Z PŘÍZRAKŮ
4. 2. v 18:00
USA, drama, 130 min, 12+, titulky, režie: Paul Thomas
Anderson
Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka (Daniel
Day-Lewis) znamenalo v poválečném Londýně úplně
nejvíc. Status génia si ale vybíral svou daň v podobě
totální emocionální vyprázdněnosti. Když v kavárně
v přístavním městečku objevil stydlivou servírku
Almu (Vicky Krieps) a rozhodl se jí nabídnout momentálně uvolněné místo po svém boku, netušil, s čím si
zahrává.
Vstupné: 110 Kč

HAPPY END
8. 2. ve 20:00
Francie, drama, 107 min, 15+, titulky, režie: Michael
Haneke
Poté, co její maminka záhadně onemocní, stěhuje
se malá Eve za otcem do rozlehlého rodinného sídla
v Calais. Jeho neurotičtí a sebestřední obyvatelé jsou
zahleděni do nevěr, komplotů a iluzí o vlastní výjimečnosti. Snadno tak přehlédnou, že nový přírůstek v jejich domácnosti také skrývá jedno temné tajemství.
Vstupné: 100 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
9. 2. ve 20:00
14. 2. ve 20:00
10. 2. ve 20:00
USA, erotický thriller, 105 min, 15+, titulky, režie: James Foley
Anastasia a Christian se dobrovolně zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli rozhodné „Ano“.
Ana se však nechce stát manželkou uvězněnou ve
zlaté kleci a je rozhodnutá pokračovat v kariéře knižní redaktorky. To se však záhy stane „bezpečnostním
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rizikem“, protože z minulosti se vynoří bývalý Anin
kolega Jack Hyde, který má s oběma nevyřízené účty.
Vstupné: 140 Kč

JÁ, PADOUCH 3
PŘÍŠERÁKOVI
PADDINGTON 2

20. 2. v 16:00
21. 2. v 16:00
22. 2. v 16:00
Vstupné: 80 Kč

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU
10. 2. v 17:00 (3D)
17. 2. v 17:00
11. 2. v 15:00

HMYZ
22. 2. ve 20:00		

Rusko, animovaný, 89 min, přístupný, dabing, režie:
Aleksey Tsitsilin
Gerda a Kai se vydávají do hor za svým trollím kamarádem Ormem. Do trollích hor dorazí také Rolan,
mladík vyhledávající hrdinské činy, který se v trollích
legendách dočte o starobylém kouzelném Kameni
ohně a ledu. Pochopitelně jej jako pravý hrdina musí
hledat a nalézt!
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

ČR/Slovensko, komedie/drama, 98 min, 12+, režie:
Jan Švankmajer
Hospoda na malém městě. U stolu v koutě místnosti
sedí šest místních ochotníků: režisér, Růžena, pan
Václav, pan Borovička, ajznboňák Kopřiva a slečna
Jitka. Tulák leží doma s ischiasem. Chrobáčice a Kukla ještě nepřišly. Během zkoušky se prolnou životy
ochotníků s osudy Čapkových postav.
Vstupné: 110 Kč

TŘI BILLBOARDY KOUSEK
ZA EBBINGEM
15. 2. ve 20:00

AKTA PENTAGON: SKRYTÁ VÁLKA
23. 2. ve 20:00

USA/Velká Británie, komedie/drama, 115 min, 15+, titulky, režie: M. McDonagh
Mildred Haynesové (Frances McDormand) zavraždili
dceru. A protože se vyšetřování už několik měsíců
bezvýsledně vleče, rozhodne se jednat. U vjezdu
do města vylepí na tři billboardy velmi kontroverzní
vzkazy adresované šéfovi místní policie (Woody Harrelson). Tímto nezvyklým činem začíná bitva mezi
Mildred a zástupci zákona.
Vstupné: 110 Kč

BLACK PANTHER
16. 2. ve 20:00

PRAČLOVĚK
24. 2. v 17:00
18. 2. v 18:00 (3D)

USA, akční/dobrodružný, 132 min, 12+, titulky/3D
dabing, režie: Ryan Coogler
Film od studia Marvel je dobrodružstvím válečníka
T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy,
vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým právoplatným králem. Když se však znovu objeví mocný dávný nepřítel,
jsou T’Challovy schopnosti jako krále a Black Panthera
podrobeny těžké zkoušce.
Vstupné: 120 Kč/140 Kč (3D)

TVÁŘ VODY
17. 2. ve 20:00		
USA/Kanada, fantasy/drama, 123 min, 15+, titulky,
režie: Guillermo del Toro
Němá uklízečka Elisa (Sally Hawkins) se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem.
V laboratoři jej drží a bezohledně zkoumá vládní agent
Richard Strickland (Michael Shannon). Elisa s pomocí
své nejlepší kamarádky, souseda a několika špiónů
naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
Vstupné: 120 Kč

PÁSMO POHÁDEK
18. 2. v 15:00
73 min, přístupný

USA, drama/životopisný/historický, 116 min, 12+,
titulky, režie: Steven Spielberg
Snaha o ututlání skutečností trvající čtyři prezidentská období donutila první americkou vydavatelku Kate
Graham (Meryl Streep) a ambiciózního šéfredaktora
Bena Bradleeho (Tom Hanks) z deníku The Washington Post vyhlásit vládě bezprecedentní válku o zveřejnění tajné vládní zprávy Pentagon Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.
Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 50 Kč

25. 2. v 15:00

Velká Británie/Francie, animovaný, 89 min, přístupný, dabing, režie: Nick Park
Dug je neohrožený hrdina žijící v celkem poklidně
probíhající době kamenné. A teď, spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen
a domov před velkou hrozbou. Vtrhla k nim doba bronzová v čele s lordem Bafoněm. Dug má jedinou šanci
na záchranu svého území: vyhrát fotbalový zápas.
Vstupné: 120 Kč

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
24. 2. ve 20:00

25. 2. v 18:00

ČR, komedie, 92 min, 12+, režie: Milan Cieslar
Josef (Saša Rašilov) a Miluška (Lenka Vlasáková)
jsou manželé už snad celou věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím,
se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta
Marta (Vilma Cibulková), která má šílený plán jak
manželství i nakladatelství Josefa zachránit. Musejí
se přistihnout in flagranti.
Vstupné: 130 Kč
• Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
• Rezervace a předprodej: Infocentrum Dobřany
• Pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P a jejich doprovod platí 50% sleva (filmová přestavení).
• Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout
nejpozději 15 minut před začátkem představení.

Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Ludmila Horová

tel.: 377 972 544
e-mail: ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
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
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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Alena Špidlenová

Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
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

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

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

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

Interní ambulance

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

Vančurova 1289
tel.: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
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

12:00 – 17:00
12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

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

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
Nová 956

MVDr. Tereza Sýkorová

Správa bytů

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

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Veterinární ordinace

MUDr. Regina Janů

Odběry krve
náběry
ordinace

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

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

Sběrný dvůr

tel.: 721 529 770
pondělí		 14:00 – 18:00
st, pá, ne
9:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 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

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336. Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová. Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková.
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219, e-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy. Uzávěrka vždy do
20. dne v měsíci. Typografie: Kalous & Skřivan. Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 900 ks. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353.

PIETNÍ AKT NA POČEST
NORBERTA ORMAIHO
při příležitosti 170. výročí vypuknutí maďarské revoluce
a boje za svobodu 1848–1849

Dobřany, 10. 3. 2018
PROGRAM:
13.00

Náměstí T. G. M. 112
Slavnostní odhalení pamětní desky Norberta Ormaiho,
plukovníka maďarské revoluční armády, rodáka z Dobřan,
který zahynul mučednickou smrtí
Slavnostní projevy:
István Ijgyártó, státní tajemník pro kulturní a vědeckou
diplomacii Ministerstva zahraničních věcí a zahraničního
obchodu Maďarska,
Martin Sobotka, starosta města Dobřany.
Autorem pamětní desky je maďarský výtvarník
Attila Zsigmond.

13.30

Kostel svatého Víta
NORBERT ORMAI A MAĎARSKÁ REVOLUCE
A BOJ ZA SVOBODU 1848–49
Vernisáž výstavy Maďarského vojenskohistorického ústavu a muzea
ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Dobřany
Účinkují: Štěpán Kos – klavír, Martin Kos – housle

14.00

17.00

Dobřany

Náměstí T. G. M.
Ochutnávka maďarského guláše
K poslechu hraje vojenský orchestr

Kostel svatého Víta
Klavírní recitál z děl Ference Liszta v podání Štěpána Kose
ve spolupráci se Základní uměleckou školou J. S. Bacha Dobřany

Dobřany
Městské kulturní středisko Dobřany

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

