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Křest knihy vojenské historie

Na fotografii uprostřed autor knihy Miloslav Faifr, kmotři Lenka Šašková a Zdeněk Čimera. Foto: Jakub Urbanec, Petr Šístek

Poděkování kolektivu Městského kulturního
a informačního střediska
Dne 21. ledna jsem představil a nechal kmotry (L. Šašková a Z. Čimera) pokřtít svoji knížku „Československá armáda v Dobřanech 1918–1938“. Křest samotný proběhl v jednacím sále
Městského kulturního a informačního střediska, kde bylo zaměstnanci připraveno velice pěkné
zázemí s pohoštěním a možností promítání fotografií. Z celého křtu jsem měl velice dobrý pocit,
vše proběhlo důstojně a tak, jak mělo. Tento pocit bych asi neměl, kdyby nebylo paní ředitelky
Jarky Umnerové a paní Evy Špísové. Na křtu jsem v jakési euforii děkoval pomalu každému, ale na
tyto dvě jsem zapomněl. Omlouvám se a napravuji to: „Vážené dámy, děkuji vám za vaši vstřícnost
a profesionalitu, se kterou jste mi pomohly pokřtít mé malé dílko. DÍKY.“
Celá akce by asi vyzněla naprázdno, kdyby se nepřišel nikdo podívat. Musím konstatovat, že
jsem byl potěšen zájmem a děkuji za návštěvu a projevenou podporu všem, jež se křtu zúčastnili.
Závěrem. Pro případné další zájemce je kniha k zakoupení v Městském kulturním středisku,
nebo u mě na telefonním čísle 604 988 403.                                        
Miloslav Faifr
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ÚNOR
 7. 2. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů – Wyoming
 do 8. 2. / Dobřanská galerie
výstava Lucie
 9. 2. / 14:30 / klubovna ČZS
Odborná přednáška – vinná réva,
Český zahrádkářský svaz
 9. 2. / 20:00 / kulturní sál PN Dobřany
Babský bál
 13. 2. / 15:00 / Dobřanská galerie
vernisáž výstavy Vzpomínkové kufříky
 14. 2.–15. 3. / Dobřanská galerie
výstava Vzpomínkové kufříky
 15. 2. / 20:00 / kulturní sál PN Dobřany
Společenský ples
 16. 2. / 12:30 / Šlovická náves
Masopustní průvod Šlovice
 16. 2. / 18:00 / Káčko
Brouk v hlavě – divadelní představení
 17. 2. / 15:00 / Káčko
Máša a medvěd – divadelní představení
pro děti
 21. 2. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů – Šumava,
Broumovsko, Jesenicko
 22. 2. / 20:00 / kulturní sál PN Dobřany
Rybářský bál

BŘEZEN

 6. 3. / 17:00 / ZŠ Dobřany, II. stupeň 
Kavárna po škole - Jak vybírat budoucí
povolání?
 7. 3. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů – Krásy rovníkové
Afriky
 9. 3. / 20:00 / sál PN Dobřany
Maškarní bál pro dospělé
 10. 3. / 11:00 / Martinská stěna
Běh Martinskou stěnou
 16. 3. / 14:00
Pietní akt u pamětní desky – N. Ormai
 16. 3.
Fotíme mobilem – workshop
 18.–27. 3. / knihovna ve výpůjční době
Burza knih
 21. 3. / 19:00 / Klub tenisové haly
Klub cestovatelů – Peru - Nazca, Andy,
Amazonie
 23. 3. / pořádá MKS Dobřany
zájezd na muzikál Mefisto
 23. 3. / 20:00 / sál PN Dobřany
Jarní ples květin
 30. 3. / 20:00 / Centrum Šlovice
Maškarní bál pro dospělé Šlovice
 31. 3. / Centrum Šlovice
Maškarní bál pro děti Šlovice

DUBEN

 12. 4. / 20:00 / Káčko
Saturnin – divadelní představení
 13. 4. / 9:00–11:00 / jednací sál MKS
Burza oblečení a potřeb pro děti
 13. 4. / 9:00–15:00 / náměstí T.G.M.
Velikonoční jarmark
Výhled je průběžně doplňován.
Podněty na kultura@dobrany.cz
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Je rozpočet spíše astronomie,
nebo astrologie?
Každý, kdo se kdy zabýval sestavováním
rozpočtu města, musel dříve či později dospět
k závěru, že vše je tak trochu ve hvězdách.
Větší část příjmů obcí tvoří podíl na sdílených daních a další okolnosti, které nelze nijak ovlivnit. Je obrovsky znát, kolik se vybere
na DPH či na jiných daních. V případě Dobřan
také spíše věštíme příjmy z poplatku ze skládky. Odborná firma nám pro rok 2018 doporučila počítat s 17 miliony, nakonec jsme byli
výrazně přes 20 a podobně.
Největší neplechu dělají ale v rozpočtu dotace. Ti, kdo o nich rozhodují, mají zpravidla
skoro na všechno spoustu času. Dlouze žádosti posuzují, dlouze o nich rozhodují, mají
spoustu času na poslání peněz. Jediné, na co
hrozně chvátají, je realizace. Sportovní areál
a 20 milionů na něj od MŠMT byl přímo extrémní příběh, časově snad ještě hroznější
byla dotace na rekonstrukci domu č. p. 145 na
náměstí. Zprávu o tom, že dotaci dostaneme,
jsme měli od konce roku 2017, definitivní rozhodnutí - právní akt v polovině roku 2018, ale
do 30. září 2018 muselo být zkolaudováno,
peníze tedy ještě nemáme.
Co z toho vyplývá? Zodpovědné město musí
mít připravené projekty pod čarou, neboť
ceny stavebních prací rostou velmi rychle. Pokud jste si četli pozorně rozpočet, víte, se kterými akcemi se počítá napevno. Kromě nich
jsou ve hře další, které se uskuteční v případě,
že dorazí dotace, které ještě nejsou na rozpočtu. Například oprava povrchů v Ústavní ulici
a  další vyspravovaní ulic.
Dlouho pod čarou leží i tolik očekávaná
houpací lávka. Loni v květnu to vypadalo nadějně, notářce se podařilo vypátrat dědičku
pozemku, na němž visí povolení rekonstrukce. Bohužel, než se stihlo vše vyřídit, zemře-

la i dotyčná dáma. Po ní dědí nezletilý, takže
momentálně se čeká na rozhodnutí opatrovnického soudu, pak až bude na řadě dědictví
samotné.
My můžeme jen doufat, že nám právní průtahy stavbu moc neprodraží. To je další věc,
která dělá z rozpočtování trochu nevědeckou
disciplínu a hvězdopravectví. Poněkud astrologicky se dá odhadnout, jestli bude cena lávky 350 nebo 550 tisíc. Trh stavebních prací se
totiž loni překotně rozjel, firmy trpí nedostatkem lidí, mzdy rostou velmi rychle a některé
zboží je nedostatkové tak, jako bylo naposledy za socialismu. Přes veškerou úctu a lásku
k plánování se bez umění improvizace hospodařit nedá. Přesto jsou naše odhady a plány
překvapivě přesnější než ty, které pochází od
ministerstva financí.
Martin Sobotka, starosta
A kam tedy budou směřovat investice
v roce 2019 (v milionech Kč)
Silnice
Bytové hospodářství
Komunální služby a zeleň

21,304
18,4
9,2

Vodárenství

7,924

Zásobování teplem

7,623

Vodní díla
Územní rozvoj
Bezpečnost

2,2
2
1,3

Reakce za článek z lednového vydání
Dovoluji si upozornit na některé nepřesnosti v článku „Rozdělování finančních darů musí být
spravedlivé“ z lednových DL. Ve druhém odstavci se článek věnuje objektu užívanému spolkem
Budulínek - konkrétně návrhu změny rozpočtu v podobě rekonstrukce objektu za 400 000 Kč.
Praví se zde, že oba zástupci Aktivních Dobřan ve finančním výboru hlasovali pro částku na
rekonstrukci objektu, ale na zastupitelstvu díky většině AD tento bod neprošel. Jenže jednání
finančního výboru se účastnil pouze jeden zástupce AD. Já jsem se bohužel jednání zúčastnit
nemohl a byl jsem řádně a včas omluven. Přesto jsme podle článku hlasovali oba pro. Na zastupitelstvu se o tomto bodu poměrně dlouho diskutovalo. Diskuze byla uzavřena dohodou a slibem,
že opravě objektu se město bude věnovat standardním způsobem a není třeba jmenovitá položka
v rozpočtu města. Tedy o návrhu se vůbec nehlasovalo.
Michal Trdlička, radní

Zprávy z radnice

Máme vodu (skoro) pod kontrolou
Dostupnost pitné vody patří mezi základní
podmínky spokojeného života. V posledních
letech se ukazuje, že budeme muset s vodou
stále více šetřit. Město Dobřany vynakládá
z rozpočtu významné prostředky na zajištění
dostatku kvalitní pitné vody, se kterou však
nechce plýtvat.
Dostupnost pitné vody vyžaduje výdaje. Ať
jde o projekt nových vrtů, o němž se v Dobřanských listech již několikrát psalo, nebo
o aktuální velkou investici do technologie
úpravy vody, která směřovala ke snížení tvrdosti vody. Vodohospodářskou infrastrukturu
na území města spravuje společnost ČEVAK,
a. s., vč. fakturace spotřeby. Ač by se mohlo
zdát, že úniky vody za fakturačními vodoměry by společnost mohla brát jako vítaný zdroj
výnosů, není tomu tak. ČEVAK, a. s., je také
dodavatelem systému monitoringu „voda pod
kontrolou“, který město od listopadu 2018
v testovacím a od ledna 2019 již v plném provozu využívá v prvních 13 nemovitostech.
Zvoleny byly v první etapě budovy občanské vybavenosti, tj. všechny školy, sportovní
hala, budova PENNY, bývalé zdravotní středisko, sídlo osadního výboru Šlovice a také bytový dům Stromořadí 790.   V těchto budovách
došlo k instalaci nových vodoměrů s dálko-

vým odečtem s alarmní funkcí. Dle nastavených parametrů systém dokáže vyhodnotit,
zda vodoměrem neteče stále voda (např. protékající záchod) nebo neproteklo najednou
velké množství vody (vážná havárie). Hlášení
alarmu směřuje na mailové adresy několika
zaměstnanců městského úřadu, ale především na mobilní telefon společnosti SLUŽBY
DOBŘANY, s.r.o., tedy obsluze kotelny, která
je zajištěna po celých 24 h. Pracovníci pak dle
dohodnutých pokynů informují např. ředitele
školy a v případě nutnosti vodu zastaví.
Průběžně se ještě upravují limity alarmu,
aby se omezily plané poplachy kvůli delšímu
sprchování ve sportovní hale či technologii konvektomatů ve školní jídelně. Za dobu
využívání systému se podařilo odhalit např.
protékající pojistný ventil v budově ZUŠ. Pro
představu uvádíme graf tamního vodoměru,
který vidí také obsluha kotelny. Modrý sloupec znamená, že po celou dobu 24 hodin systém nenašel hodinu, kdy by voda přes fakturační vodoměr netekla. Obvykle i v bytových
domech bývá v noci hodina nulového (nebo
jinak nastaveného minimálního) průtoku.
V budově ZUŠ by se takový nulový odběr dal
předpokládat i déle než hodinu, což se na začátku prosince nestalo. Po zhruba dvouden-

ním hledání se podařilo najít vadný pojistný
ventil, z něhož voda netekla na zem, ale odtékala rovnou do kanalizace. Žádné viditelné
skvrny na zdech, jen trvalá spotřeba. Obdobný problém se přes vánoční svátky řešil v budově I. stupně Základní školy ve Školní ulici.

Graf: V současné době probíhá tolik potřebná celková rekonstrukce ležatých rozvodů
v bytovém domě v ulici Stromořadí 790. Pracovník správy bytového fondu města v posledním roce pravidelně informoval o problémech
s vnitřními rozvody. Vzdálený monitoring jen
potvrdil rozsah, kdy kromě průběžných viditelných havárií voda miniaturním otvorem
v trubce odtékala po betonovém korytu až do
kanalizace. Rada města v této souvislosti souhlasila se snížením množství určeného k vyúčtování nájemcům bytů za rok 2018.
Monitoring vodoměrů je zpoplatněnou
službou s měsíčním paušálem do 2 tis. Kč
pro všechny objekty dohromady. V případě
spokojenosti dojde v dalším období k rozšíření sledování také dalších obytných domů ve
vlastnictví města.
Více informací na www.vodapodkontrolou.cz
Jaroslava Kypetová,
vedoucí finančního odboru MěÚ
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A máme ošetřeno!
Každý milovník městské zeleně si určitě musel všimnout odborných arboristických zákroků, které proběhly v Ústavní ulici. S velkou radostí a úlevou můžeme hrdě říci: „Máme ošetřeno!“
Naše stoletá lipová alej v Ústavní ulici se
konečně dočkala odborného ošetření. Stromy
si za svoji existenci prošly mnohým. Tyto nevhodné zákroky je velice poznamenaly a poškodily. Na město tedy čekal nelehký úkol, který mnohým hlavám nedal spát. S nadsázkou
si dovolím říci, že naši alej viděli odborníci
z celé republiky, nebo o ní minimálně slyšeli.
Naštěstí se podařilo veškeré překážky překonat a všechny perspektivní stromy budou
moci na svém stanovišti setrvat mnoho dalších let. Stabilizační zákroky, které byly provedeny, umožní dožití této aleje, aniž by hrozilo mechanické selhání některého z jedinců.
Dutiny, nestabilní úžlaby a patogenní houby,
které se v sekundárních korunách vytvořily,
jsou někdy natolik fatální, že je nutné přistoupit k odstranění 30 stromů. Jako kompenzaci
za tuto ekologickou újmu nechá město vysázet ovocný sad ze starých a krajových odrůd
ovocných stromů v lokalitě nad Horní Kotynkou. Ale o tom až v některém dalším čísle
Dobřanských listů.
Ještě je nutné si říci, že ošetření těchto stromů bylo provedeno v době vegetačního klidu.
Jednalo se o veliké zákroky, se kterými se dřevina nejlépe vyrovná právě v této době. Pokud
by někdo tento typ řezu provedl v plném olistění, stromy by uhynuly. Dřeviny pomocí listů
fotosyntetizují. Vyrábějí kyslík a další zásobní
látky, které jsou nutné pro jejich výživu. Když
dřevina přijde o větší množství živé hmoty,
tento proces není možný a dřevina umírá.

Ošetřením to ale nekončí. Stromořadí na
svém stanovišti pozvolna dožije a bude nutné
jeho obnovení. Opět nás tedy čeká oříšek. Prostoru pro novou výsadbu moc nezbývá a tam,
kde by byl, nás limitují inženýrské sítě. Vždy
se však snažíme řešit problémy komplexně,
a proto již teď přemýšlíme o celkové rekonstrukci komunikace a o vytvoření prostoru
pro novou výsadbu.
A co nás čeká dál? Harmonogram ošetření
městských stromů má vážně napilno. Na le-

tošní vegetační období je naplánováno obnovení hlavových řezů v ulici Lipová, Studniční
a Široká. Jedná se o lípy a jasany, které byly
ošetřeny před 2 lety. Tento typ řezu je cyklický, opakuje se v intervalu 1-3 roky tak, aby odstraňované výhony nepřesáhly průměr 3 cm.
Tyto zákroky je nutné provádět při správné
teplotě, která nesmí klesnout pod –5 °C. Hotovo musí být do konce března, než se dřeviny
probudí z období dormance.
Ing. Milena Vladyková, městská zahradnice

Článek o dárečcích přinesl první ovoce
Když jsme v roce 2015 začali rozjíždět novou průmyslovou zónu „Na Šlovice“ za bývalou obalovnou, měli být jejími hlavními uživateli drobní živnostníci z kasáren. Dvěma
z nich jsme pozemky skutečně na listopadovém jednání zastupitelstva prodali. Nutno
podotknout, že ani jeden z nich se nijak ve
volbách neangažoval.
Bohužel oba od prodeje odstoupili. Proč?
Nelíbí se jim podmínka, že nemohou 10 let bez
souhlasu městské rady pozemky na nikoho převést. Argumentace na setkáních na radnici byla,
že se nedá spolehnout na to, že vedení města
bude po celých 10 let férové. Na misku vah při
jejich rozhodování o budoucnosti tak evidentně
vstoupilo zpolitizování celého problému.
Největším bohatstvím města je vzájemná
důvěra mezi všemi důležitými aktéry. Občany,
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radnicí, podniky, spolky. Tu se teď podařilo
úspěšně oslabit. Můžeme mít na věci různé
názory, ale každý zastupitel by měl dbát na to,
aby nebyla ohrožena pověst města v obchodních vztazích.
Výsledkem zbytečného zpolitizování běžných rozhodnutí v prosincovém článku Martina Straky je tedy dnes fakt, že dva místní
podniky upustily od svých rozvojových plánů. Zdánlivě se nic neděje, pozemky ladem
nezůstanou, zájemce se najde velmi brzo.
Horší jsou vyhlídky na to, co politické hrátky způsobí příště. Třeba rozeštvání spolků?
Lednový článek téhož autora tohle nebezpečí
obsahoval.
Má developer zároveň zastupovat město?
V lednovém článku Martina Straky jsme
mimo jiné četli výtku na adresu městské rady,

že do stavební komise nejmenovala spolumajitele místní developerské firmy Ondřeje
Oravce.
Vysvětlení tohoto rozhodnutí je jednoduché, nesouvisí s Oravcovým politickým angažmá ani s právními spory, které s ním město
vedlo v letech 2017-2018.
Stejná osoba nemůže zastupovat zájmy
města, spolupodílet se na rozhodování o rozvoji a zároveň být potencionálním kupcem
pozemků města pro své developerské aktivity.
Pokud by nastala situace, že by Oravcova
firma vyhrála aukci na pozemky, mohl by poražený uchazeč úspěšně napadnout takové
rozhodnutí města pro konflikt zájmů. Případný soud by neprospěl ani městu, ani developerovi samotnému.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Prodej palivového dřeva

Krátce

Město Dobřany oznamuje, že zahájilo příležitostný prodej palivového dřeva (většinou jehličnatého) pro občany. Klády v délce 2 metry se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena
je stanovena na 500 Kč bez DPH za prostorový metr. V případě zájmu kontaktujte lesního
města Dobřany p. Petra Čabradu, tel. 730 152 451, e-mail: cabrada@dobrany.cz. Bližší informace najdete na webových stránkách v sekci „Lesy“.
Lenka Tomanová, místostarostka

(red) Dlouholetý starosta partnerského
města Obertraubling Alfons Lang byl na novoroční recepci v tamním sportovním centru jmenován čestným občanem. U nás se mu
podobné pocty dostalo již v roce 2013, neboť
velmi přispěl k rozvoji přátelských vztahů. Zasadil se zejména o spolupráci škol, která rozšiřuje obzory našim i bavorským žákům. Na
naší straně jde pak i o vítaný doplněk výuky
cizích jazyků.

Informace pro občany k platbě místního
poplatku za komunální odpady a místního
poplatku ze psa
1) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt  
činí 500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019  (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) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům,

Současný starosta Rudolf Grass a bývalý starosta
Alfons Lang.
Foto: Schmid, www.mittelbayerische.de

ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba činí  500 Kč pro rok 2019.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019  (složenky se neposílají).

- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč

(red) Další z řady jmenovaných komisí je
nově vzniklá komise pro IT. Jejím předsedou
se stal Ing. Jakub Urbanec (OMD) a členy
jsou Ing. David Toman (AD), Bc. Denisa Krkoška Terelmešová (ČSSD), Ing. Jan Okrouhlý  
(OMD), Dominika Bošková (SND), Tomáš Kobsa (ZJLD), Ing. Václav Bouček – odborník, tajemník komise: Ing. David Šefl. Tento poradní
orgán Rady města se bude zabývat možnými
úsporami za služby, zefektivněním procesů.
Jeho činnost by také měla podpořit lepší informování veřejnosti o městě na webu a dalšími moderními metodami.

Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2019 (složenky se neposílají).

Nesmíme sice ani
naznačovat, ale …

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) Poplatek 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 ostatních obytných domech 200 Kč.

Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.

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

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Dobřany
18. února 2019 od 17:00 hodin
zasedací místnost MěÚ Dobřany v suterénu radnice
(vchod ze Školní ulice)

(sob) Městský úřad ve Stodě řeší rekordní
počet přestupků řidičů, kteří špatně parkují
v Dobřanech. Podle nich je četnost obdobná
jako nedávno v jiném městě, kde za zvýšeným
počtem řešených deliktů stála bdělost a ostražitost občanů, kteří na špatně zaparkovaná auta často upozorňují policii. Ta i stodský
úřad se pak musí takovým podnětem zabývat.
Je pravda, že zejména na Pančavě snad nenajdete okno, ze kterého byste v každé chvíli neviděli alespoň jedno vozidlo nějakého řidiče
nedbalého předpisů.

www.dobrany.cz
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Zprávy z radnice / Paměť domova

Výsledky 1. Výzvy GDT na rok 2019
V září 2018 vyhlásilo město Dobřany Výzvu č. 1 Globálního dotačního titulu (GDT) na rok 2019 pro podávání žádostí o dotace na celoroční provoz.
Do této Výzvy byly přijaty žádosti o finanční prostředky v celkové výši 2 455 650 Kč. Na dotace bylo vyčleněno 1 700 000 Kč. Rada města Dobřany
ve spolupráci s Komisí pro GDT rozhodla o přidělení dotací žadatelům takto:
Žadatel:

Dotace na:

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřany

Provozní náklady na rok 2019

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

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany
TJ Dobřany, z. s.

Juniorfest, z. s.

BUDULÍNEK, z. s.
RuKa JUDO, z. s.
R.S.T., z. s.

Provozní náklady na rok 2019

Celoroční provoz klubovny Klubu českých turistů Dobřany
Pionýr – Dobrodružství na míru

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

Výše dotace:

Podpora činnosti spolku TJ Dobřany, z. s.
Provozní náklady na rok 2019

Provozní náklady na rok 2019 – Klub seniorů
Celoroční činnost spolku JUNIORFEST
Rok 2019 v MC Budulínek

Rozvoj juda a sebeobrany v Dobřanech

Respektuj své tělo – ukaž změnu! Nech se vést sportem...

10 000 Kč

5 250 Kč
7 300 Kč

15 500 Kč

1 200 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

70 000 Kč

159 950 Kč

100 000 Kč

40 000 Kč

1 678 000 Kč

O zbylé finanční prostředky bude navýšena částka určená pro druhou výzvu GDT, a to pro dotace na jednorázové projekty. Vyhlášení Výzvy č. 2 se
připravuje na únor/březen 2019. Bližší informace poté naleznou zájemci na webových stránkách města v sekci Globální dotační titul a v březnových
Dobřanských listech.
Pavel Sloup, předseda komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Pan Ing. Václav Zymák, CSc. (*1928 v Oplotě u Přeštic)
Díl 10.

(V předchozím díle popisuje pan Zymák změnu orientace československého průmyslu po vzniku RVHP a také tzv. umístěnkový systém pro absolventy škol.)
Koncem roku 1951 se v našem ročníku rozšířila zpráva, že v letním semestru máme několik
týdnů rýsovat výrobní podklady pro těžký průmysl. Nikdo nevěděl nic bližšího, jenom z tisku
bylo jasné, že se těžiště našeho strojírenského
průmyslu přesouvá z oblasti lehkého a spotřebního průmyslu do oblasti tzv. průmyslu
těžkého, který vyrábí výrobní zařízení investičního charakteru. Byl to výsledek začlenění naší
republiky do východního bloku, kde měl hlavní
slovo SSSR. V roce 1949 vznikla Rada vzájemné
hospodářské pomoci (RVHP), která přisoudila
naší republice úlohu jakési „kovárny“ pro potřeby ostatních států východního bloku.
Jenže věci v realitě nejdou lámat přes koleno, to jen v představě jde všechno. Těžký průmysl předpokládá samozřejmě též rozšíření
hutní výroby, ta zase předpokládá více železné
rudy, uhlí, koksu, jsou to spojité nádoby. Jenže
časová představa a skutečnost jsou dvě velmi
rozdílné věci.
V roce 1949 se rozhodlo ve vládě o výstavbě
Hutního kombinátu u Košic (tzv. HUKO), který
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se měl vybudovat, jak se říká, na zelené louce.
Veškeré odborné protesty o nesmyslnosti časového termínu a volbě místa nebyly nic platné,
naopak byly označeny jako sabotáž výstavby
našeho průmyslu a RVHP se všemi důsledky pro
protestující osobu. Na podobná diletantská rozhodnutí jsme dopláceli ještě velkou řadu dalších let. Akce HUKO samozřejmě nakonec ztroskotala, to měla už dáno ve svých základech.
Dalším strategickým úmyslem vlády po roce
1948 bylo rozhodnutí přenést centrum hutní výroby na Ostravsko, kde v Kunčicích byla
zahájena stavba Nové huti jako „první stavby
socialismu“. Situaci bez příkras líčí Ladislav
Mňačko ve své knize „Opožděné reportáže“,
kniha měla jen jednu vadu, vyšla totiž až v roce
1964, v padesátých letech neměla šanci, proto
ten název.
Skutečnost popisuje v novele „Páteř“ Ladislav Bublík, který se stavby Nové huti v Kunčicích jako brigádník osobně zúčastnil. Snad jen
krátký výňatek z 10. 7. 1951: „ … Aktiv se koná
v jídelně Osady mladých budovatelů. Funkci-

onáři KSČ, ROH a ČSM jsou zástupci jedenácti
tisíc cukrářů, kuchařů, zahradníků, posluchačů filozofie, ekonomie, medicíny, malorolníků
a kuchařů, kněží vyobcovaných z církve, zubních lékařů a dřevorubců, ševců, vinařů, knihovníků, knihkupců, holičů, číšníků a jiných
budovatelů největší stavby socialismu, jsou
zde i kopáči z povolání, betonáři, tesaři, zedníci
a novináři, Češi, Slováci, Maďaři, Bulhaři, Poláci, Italové, Řekové, Cikáni, vše ve věku 16 do
70 let, katolíci, luteráni, židé a ateisté, stavitelé, inženýři, vyvlastnění a vyvlastňovatelé,
stavbyvedoucí z dělnických přípravek, technici
a předseda vlády (to byl Ant. Zápotocký), který
zvedá výstražně ukazovák a důrazně jím seká
do řečnického pultu: Zjevy, které se zde vyskytly, signalizují vážné nebezpečí. Tímto nebezpečím je rozklad pracovní morálky.
Z krátkého výňatku si lze udělat dostatečný
obraz o tom, jakými změnami musela společnost projít, aby vůbec bylo možno začít budovat socialismus podle tehdejších představ.
(Pokračování příště.)

Jak to vidí opozice

Opravdu dáreček?
Vážený pane starosto,
rádi bychom touto cestou reagovali na Váš
článek v lednových DL o dárečku opozice,
jímž měla být finančním výborem schválená
investice na rekonstrukci městského objektu, který mají pronajatý spolky, jejichž hlavním zájmem jsou dobřanské děti.
Objekt Sokolovská č. p. 1010 byl na základě
žádosti dvou spolků (MC Budulínek a RuKa
JUDO) z roku 2017 městem určen pro spolkovou činnost a na základě nájemní smlouvy
pronajat MC Budulínek s tím, že objekt bude
využívat i místní sportovní judistický klub.
Prostory v tomto objektu byly v době převzetí v nevyhovujícím stavu pro činnost, ale
i přesto jejich pronájem oba spolky potěšil.
Koordinátorem byla tehdejší místostarostka paní Mgr. Terelmešová, která se snažila
klubům vycházet vstříc. I my jsme se snažili
aktivně zapojit a ještě v roce 2018 se nám
podařilo sehnat sponzora, který podporuje
naše judisty. Ten zafinancoval a zajistil výměnu starých oken a dveří za moderní plastová okna a taktéž dveře.
Mgr. Terelmešová v rámci možností zajistila rekonstrukci uvnitř objektu. Náš ná-

vrh ve formě vyhotovené studie rozšíření
zázemí (oddělené šatny či WC pro dívky
a hochy) však vyslyšen nebyl, neboť město
mělo v plánu do těchto prostor investovat co
nejméně peněz, a to i na úkor pohodlí dětí.
Po mnoha jednáních a hlavně díky Mgr. Terelmešové se nám podařilo prosadit alespoň
sportovní podlahu, nové osvětlení a jednu
šatnu o rozměru 11 m2.   Tím se dostáváme
k jádru věci.
Po podepsání smlouvy se spolky v září
roku 2018 nastěhovaly do objektu č. p. 1010,
tělocvičnu vybavily sportovním náčiním
a provoz mohl začít. Bezprostředně po otevření začaly být prostory maximálně využívány (cca 1 000 návštěv měsíčně). Až praxe
nám ukázala, jak je výše uvedené zázemí pro
spolkovou činnost nevyhovující. Šatnička, ve
které se v jednu chvíli převléká až 40 dětí,
je jednoznačně nedostačující. Další zásadní problém nám odkryla změna venkovních
teplot. V naší malé šatně se teploty pohybují
v těchto měsících okolo 7-12 °C, jelikož tento prostor vytápí pouze elektrický přímotop,
jenž evidentně teplo zajistit nedokáže. Děti,
které se nevejdou do chladné šatny, se pře-

vlékají na ještě chladnější chodbě, přičemž
stojí na papírových kartonech.
Vzhledem k narůstající nespokojenosti
a množícím se stížnostem ze strany rodičů
dětí byla celá situace řešena s několika členy finančního výboru, ten následně na svém
jednání schválil vyčlenění částky 400 000 Kč
na rekonstrukci objektu č. p. 1010. Pane starosto, jak jste dospěl k závěru, že FV schválil
a následně předložil zastupitelstvu města
k projednání investování této částky na zateplení objektu? V zápisu jasně stojí, že bylo
všemi členy schváleno vyčlenění 400 000 Kč
na rekonstrukci budovy z důvodu nevyhovujících tepelných vlastností a nedostatečného
soc. zázemí. O zateplení objektu opravdu řeč
nebyla, jsou totiž i jiné možnosti řešení tohoto problému, které spočívají např. v doplnění
otopných těles o dostatečném výkonu do příslušných prostor.
Velice Vám děkujeme za Vaše postřehy,
které jste přenesl do článku v lednových DL,
ale věřte, že jsme v tomto případě mysleli
opravdu a jen na zdraví našich dětí.
Bohumila Nekolová - předsedkyně FV ,
Karel Fojtík - RuKa JUDO

Městské zakázky ve stínu víceprací
Vážení spoluobčané, rád bych se s vámi podělil o několik postřehů z práce dobřanského
finančního výboru, jehož jsem nově členem.
Začněme tím pozitivním – velice oceňuji aktivní přístup paní předsedkyně Nekolové. Na
prvním jednání se nám podařilo schválit nový
jednací řád, který mimo jiné umožňuje ve výjimečných případech hlasovat elektronicky.
V prosinci jsme tuto možnost vyzkoušeli a potvrdilo se, že je to dobrý krok.
A nyní k méně pozitivním skutečnostem
z fungování finančního výboru. Jsem nemile
překvapen nezájmem některých členů z opozičních stran. S podivem je také to, že zástupci
Aktivních Dobřan pro některé návrhy hlasují,
ale na zastupitelstvu jsou najednou proti. Nejvíce mě ale trápí, jak město soutěží jednotlivé
zakázky. Snažit se o co nejnižší cenu je jistě
správné. Otázkou ovšem je, zda je to cena konečná a zda pak nedochází k jejímu výraznému navyšování.
Vedení našeho města si velmi oblíbilo tvorbu takzvaných cenových dodatků. Ty většinou
souvisejí se vznikem a následným proplacením víceprací. Pro lepší představu uvedu
konkrétní případ - a takových projektů se dá
najít celá řada. O tom, že bylo potřeba opravit
chodník v Ústavní ulici, není třeba debatovat.

Cena byla vysoutěžena, firma začala pracovat,
a co se brzy nestalo? Byl podepsán dodatek na
vícepráce v hodnotě zhruba 180 tisíc korun.
Aby toho nebylo málo, najednou se zjistilo,
že je potřeba dodělat ještě veřejné osvětlení
a kamerový systém za dalších 560 tisíc korun. Zde již překvapivě bez výběrového řízení. To při projektování nikdo nevěděl, že je
zapotřebí veřejného osvětlení a kamerového
systému? Po těchto dodatcích má zakázka
úplně jiné parametry. Kdyby bylo zadáno vše
správně, dost možná by vyhrál někdo jiný za
rozumnější konečnou cenu. A aby toho stále
nebylo málo, na konci loňského roku se musel
urgentně schvalovat další dodatek na vícepráce, tentokrát pro doutnající problém Dobřan - sportovní areál pod nádražím. Jednalo
se o „pouhých“ 1,82 milionu korun. Finanční
výbor se bude o nejasnosti okolo sportovního
areálu zajímat.  
Je dobré si uvědomit, že peníze na investice neplatí vedení města, nýbrž město, a tedy
my všichni. Utrácet veřejné peníze je snadné.
Takto si opravdu nepředstavujeme kvalitní
zadávání zakázek. Nejedná se spíše o jejich
„kouskování“? Na začátku vyhraje zázračně
levná firma, ale konečná cena je vyšší třeba
o 35 procent.

Pevně věřím, že se většina členů finančního
výboru bude snažit, aby se lépe projektovalo,
myslelo komplexně a neřešila se pouze co nejnižší cena. Práci pro město děláme zadarmo
ve svém volném čase, na úkor svých rodin
a koníčků. Vidíme, že to má smysl. Vážení
spoluobčané, nenechávejte se takzvaně opít
rohlíkem, když čtete některé texty v Dobřanských listech.
Tomáš Kobsa, Za ještě lepší Dobřany
člen finančního výboru města Dobřany
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Rozhovor

Rozhovor s Miloslavem Faifrem,
autorem knihy Československá armáda v Dobřanech 1919-1938
vat. Vzpomněl jsem si na moje mládí a začal
jsem se zajímat o to, kde se tu vlastně vojáci
vzali. Dnes se tomuto tématu věnuji třináctým
rokem a za tu dobu jsem dal dohromady nejen dost uniforem a jejich součástí, ale hlavně
hodně informací.

Každý kluk by v dětství chtěl být vojákem. Tebe to ale nepustilo.
Nepustilo, a tak jsem skoro dvacet let vojákem. Od malička jsem vyrůstal vedle kasáren
tady v Dobřanech a to zřejmě určilo to, co dělám dnes.

Co děláš dnes?
Jsem zástupcem velitele čety aktivních záloh, které se zatím rozjíždí. Vesměs opravuji
výzbroj na bojových vozidlech v klatovských
kasárnách. Jejich zajímavostí je to, že jsou to
stará jezdecká kasárna, kde měl čtvrtý dragounský pluk první korouhev (tzn. prapor)
a v Dobřanech druhou. Současný útvar v Klatovech nese čestný název “Klatovských dragounů” - mohu se tak cítit jako nositel tradic :-)

V předmluvě knihy popisuješ detailně
cestu, která vedla k napsání knihy.
Samozřejmě nestačilo jen vyrůstat vedle
kasáren. Jako malého kluka mě hodně ovlivnil Zdeněk Čimera, náš soused, který mi ještě
před revolucí vysvětloval, jak to bylo s naším
osvobozením v roce 1945. Po revoluci jsem
našel partu kamarádů, se kterými jsem dodnes. Spolu jsme jezdili na Úterský potok na
bunkr (lehké opevnění vz. 36) a tenkrát nás
napadlo uvést bunkr do původního stavu. Pro
začátek jsme se rozhodli pořídit si uniformy,
ale po čase jsem zjistil, že součásti výstroje
sbírám jen já a bunkr se konat nebude. Sbírání
mě bavilo, ale nevěděl jsem, kam se oriento-
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Kdy tě napadlo dát informace do knihy?
Asi před sedmi lety. Například údaje získané
ve VHA (Vojenský historický archiv) jsem třídil celý rok. V záplavě informací se občas objevil například vojenský popis města Dobřan
z roku 1935 nebo zpráva o ztrátě tří dragounů
v bojích o Slovensko z roku 1919. Vlastně celá
historie bojů o Slovensko je široké veřejnosti
neznámá, zrovna tak jako německá revolta,
boje o Těšínsko a konečně i železnorudská
vzpoura. Ve všech těchto událostech těsně po
vzniku ČSR figurovali i dobřanští dragouni.  
Připadlo mi škoda se o tyto zajímavé informace nepodělit a nesepsat je, kniha tedy byla
vhodným řešením. Pro Dobřaňáky může být
zajímavé najít v textu i některé své příbuzné.

Kdo tě podporoval?
Kluci z klubu byli oporou. Vždy, když jsem
našel nějaký střípek, tak mě vyslechli, okomentovali a já tak věděl, že to někoho skutečně zajímá. Ale samosebou mě nepodporovali
jen oni. Světlo světa by kniha nespatřila bez
pomoci Lenky Šaškové, která knihu vysadila
- dala jí konečnou podobu. Korektury provedl
Jarda Šedivý (ale ctěným čtenářům se musím
svěřit s tím, že jsem udělal mnoho změn i po
korektuře ;-)

Knihu i další aktivity s klubem bych těžko
mohl dělat, nebýt podpory mé přítelkyně Jany
a syna Mildy. To je pro mě skutečná opora v životě.

Co plánuješ do budoucna?
Druhá světová válka v Dobřanech je stručně
popsána v knize pana Kašpara a osvobození
popisuje brožurka, která je stále k dispozici
v informačním centru. Ve svém pátrání jsem
samosebou narazil na množství dosud nepublikovaných informací o těchto letech, zvláště
pak o náletu v roce 1943.
S klubem vojenské historie pochopitelně
plánujeme další činnost na rok 2019, jako
květnové oslavy osvobození, Bahna ve Strašicích, ukázky v muzeu na demarkační linii
v Rokycanech, budeme se jistě účastnit ukázky
v rámci leteckého dne v Líních atd.  V nejbližší
době budu mít v Klatovech  přednášku o dragounech v roce 1918.  Budeme v čele lampionového průvodu se státní vlajkou, aby i ti malí
věděli, o čem je průvod městem 28. října.  
Závěrem
Doufám, že se vám bude kniha líbit. Rád
bych také poprosil Dobřaňáky o spolupráci
při hledání dobových informací, fotografií
a artefaktů ke zdejší vojenské posádce až do
konce působení vojska v Dobřanech. Neváhejte mě oslovit klidně i na ulici :-)
Kontakt na Mildu Faifra je v informačním centru.

pro DL Jakub Urbanec

Téma měsíce

Další nárůst počtu zásahů, nová technika a ochranné oděvy... hasiči 2018
Předloňských 115 výjezdů bylo prezentováno jako nejvíce výjezdů od počátku evidování. Loňský rok díky výrazným anomáliím
počasí a s velkým přispěním lidské neinteligence nám dokázal, že celkový roční počet zásahů naší jednotky nikdy nelze ani přibližně
odhadovat a že ani množství zásahů převyšující stovku o několik desítek není u dobrovolné jednotky III. kategorie nemožné. Již popáté
v historii jednotky se počet zásahů přehoupl
přes stovku, loni o celých 36. V loňském roce
tedy zasahovala jednotka opět u dosud nejvyššího počtu událostí a již několik let je dle
statistických údajů Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje nejnasazovanější jednotkou III. kategorie v rámci kraje. Přehled
počtu jednotlivých událostí v roce 2018 zachycuje následující tabulka.  
Požár

22

Technická pomoc

69

Dopravní nehoda

Planý poplach

Únik nebezpečných látek

15
3
9

Prověřovací a taktická cvičení

Zásahy mimo
katastr města

ruje nás, ale především k širokému vedení
města, obzvláště teď po komunálních volbách.
Děkujeme všem, kteří nás podporují v jakékoliv podobě.
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

15

Požární asistence, ostatní, jiné

Zásahy na katastru
města Dobřany

kého vybavení, ochranných pomůcek a odpovídajícího zázemí pro členy jednotky.
Je velice důležité, aby se tyto zde uvedené
informace o dobřanské hasičské jednotce,
a i mnohé další dostaly nejen k široké veřejnosti, která nám z větší části fandí a podpo-

3
109

27
Vstiš, Lhota,
Chlumčany, Sulkov
a Pňovany

Zásadním přínosem pro zjednodušení organizace výjezdu v roce 2018 bylo pořízení
nového přívěsu pro záchranný člun s vybavením. Velkou úlevu stran fyzické a tepelné zátěže zasahujících přinesl nákup lehkých jednovrstvých ochranných oděvů přeurčených pro
zásahy, jako například požáry v přírodním
prostředí nebo technické zásahy.
Nezpochybnitelná společenská opodstatněnost existence dobřanské jednotky se
vzrůstajícím počtem zásahů s sebou také ale
přináší potřebu zvyšování finančních prostředků nejen na udržení stávajícího stavu, ale
i na obnovu a modernizaci techniky, technic-
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Kultura
KNIHY PRO DĚTI
TOWNSEND Sue:
Tajný deník Adriana Molea
Adrian Moll. Je mu třináct a tři čtvrtě. Všemu
rozumí a rád kritizuje všechny kolem sebe.
Učitele, kamarády, ale hlavně své rodiče. Puberta s ním cloumá, co síly má. Píše si deník.
Svěřuje se v něm se vším, co ho potkalo, a nebere si servítky. Je to mudrlant, který si myslí,
že se vyzná ve všem. Navíc se ještě vážně zamiloval, takže psát je skutečně o čem.

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

BŘEZINOVÁ Ivona: Nevinná lavina
Mariana, Jonáš, Tim, Hardy a dvojčata Alfa
a Beta se sjíždějí do Krkonoš. V plánu mají
strávit příjemný týden na lyžích. První den se
vydají na běžkách na Výrovku. Krátká cesta
se změní v nečekané drama. Krásné počasí
se změní v hustou sněhovou vánici. Stmívá
se a šestice je nucena přečkat mrazivou noc
venku. V horách hrozí laviny! Přežije gang odvážných?

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

FRITH Alex: Politika pro začátečníky
Politika – je nezbytné jí porozumět, pokud
chceš pochopit svět, ve kterém žiješ. Přesto je
to téma, kterému by se měl člověk v kultivované konverzaci vyhýbat. Politika je to, jak se
nějaká skupina lidí rozhodne vést město, zemi
nebo kontinent. Politika je všude…

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
ČERVENKOVÁ Renata / KOLÁŘ Pavel:
Labyrint pohybu
Renomovaný fyzioterapeut, profesor Pavel
Kolář, působí už třicet let na poli rehabilitační a sportovní medicíny. Vždy se snaží najít
v soustrojí lidského těla a mysli skutečné příčiny, které ho porouchaly, a navrátit pacientům
ztracené zdraví. Odhaluje mnohdy překvapivé
souvislosti, jelikož v našem organismu se neděje nic náhodně, jak se nám často zdá.

PECHAROVÁ Lenka:
Po stopách stoleté dámy
Kniha ke stému výročí vzniku Československa.
Kdo vymyslel kontaktní čočky, co znamená
zkratka SUNAR, kdo vymyslel hru PEXESO?
Odpovědi najdeš uvnitř knihy, kterou oživují
dobové vtipy a nejrůznější kvízy.

REYNIER Lucie: Detox snadno a rychle

40 receptů na celý rok.
Stres, únava, přemíra nezdravého jídla, nachlazení… Tohle vše nás připravuje o energii.
Je proto potřeba pročistit tělo a zbavit je škodlivých látek. Játra, naše výkonná filtrační stanice, si občas zaslouží malou dovolenou. Stačí
tři dny čtyřikrát v roce!

JARNÍ PRÁZDNINY

ZAČÍNÁME VŽDY V 16:00 HODIN

KINO KÁČKO DOBŘANY

VSTUPNÉ: 80 KČ

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY

ČR, animovaný, 60 min, režie: Marek Beneš

26. 2. 2019

Pata a Mata „zaskočí“ sněhová nadílka, která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na sníh naši dva
kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou nepostavili. Jak si
poradí s vánoční výzdobou a jaké dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem? A co teprve až si vyrobí
Betlém a oslaví Silvestra. Pro naše dva kutily není žádná komplikace překážkou a žádná výzva dostatečně velká.

HAWLEY Noah: Před pádem

Mistrovské spojení napětí, tragédie, záhadnosti… Excelentně vystavěný příběh, který ve
vás zůstane ještě dlouho poté.

GRINCH

USA, animovaný, 90 min, dabing, režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier

GREEN John: Jedna želva za druhou

Návod na to, jak přežít, když se vám všechno
vymyká z rukou.
Silný osobní příběh pro teenagery i dospělé o úzkosti, přátelství, lásce a vytrvalosti od
autora, který trpí stejně jako hlavní hrdinka
obsedantně-kompulzivní poruchou.
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27. 2. 2019

Na světě se najdou lidé, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni, kde se nechává obskakovat svým psem Maxem. Ve
vesničce Kdosice, kam vyráží za nákupy, žijí samí nechutně pozitivní obyvatelé, kteří jsou tím nadšenější,
čím víc se blíží Štědrý den. Když se Grinch dozví, že letošní vánoční svátky by měly být třikrát opulentnější než jindy, rozhodne se vánoční atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod nosem.

REZERVACE A PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

WWW.KACKO.CZ

MALÁ ČARODĚJNICE

Německo, pohádka, 103 min, dabing, režie: Mike Schaerer

28. 2. 2019

Na vzdálené hoře se každoročně koná slavný slet čarodějnic. Malá čarodějnice pozoruje slavnost ukryta za keři, je však prozrazena a hlavní čarodějka Bimbula jí uloží, že se do roka
musí stát dobrou čarodějkou. Dívka se hned pustí do učení, a protože se má stát dobrou
čarodějkou, koná jen samé dobré skutky. To sleduje s nevolí stará ježibaba Pingula.

Kultura

Černý kocour, kam se oko podívá

V prostorách dobřanské galerie se v podvečer 8. ledna konalo zahájení první letošní výstavy,
jež nesla jméno po své autorce - LUCIE. Lucie Jenčíková žije v Dobřanech a je vysokoškolská studentka oboru ilustrace na Fakultě designu a umění L. Sutnara v Plzni. Na výstavě byly k vidění
zejména ilustrace a linorytové grafické práce inspirované povídkami A. E. POA, kresby, komiksy,
ale také autorská kniha, potištěná látka a dětské plenky, se kterými vyhrála v designové soutěži
tuzemské firmy Bamboolik.  
Přeji Lucii mnoho dalších nápadů, výstav a úspěšné ukončení studia.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Věhlas dobřanských
„čertových obrázků“
Koncem prosince nás překvapil a potěšil
e-mail od Jiřího Novotného... Jméno vám asi
moc neřekne, tak nám dovolte krátké představení. Jiří Novotný je člen CLUBu SBĚRATELŮ HRACÍCH KARET, který vznikl v Praze
v roce 2011 a působí po celé
ČR. V rámci sběratelského spolku má pan
Jiří na starost redakci
a vydávání ročenky,
v níž se snaží zdokumentovat výsledky
sběratelské a badatelské činnosti formou článků a obrazových příloh. Club spolupracuje
s profesními institucemi, jako jsou muzea,
galerie či archivy. Prostřednictvím svých
členů má i napojení na zahraniční sběratele
a jejich organizace. Některé badatelské práce
spolku byly dokonce převzaty zahraničními
vydavateli sběratelských publikací. Kromě
již zmíněné ročenky vydává club katalogy
a další publikace s karetní tématikou, vede
přednášky o historii i současnosti karetní
tvorby a pořádá výstavy.

Hasičský bál

V sobotu 19. 1. 2019 pořádali hasiči ve Šlovicích tradiční hasičský bál. Byla to první z mnoha
akcí, které sbor v tomto roce chystá. Jen v nejbližších měsících připravujeme 16. 2. masopustní
průvod, 30. 3. maškarní pro dospělé a 31. 1. dětský maškarní bál.
Michal Trdlička, starosta SDH Šlovice

Ve svém e-mailu nás informoval o tom, že
měl možnost vidět "dobřanské karty" a že
by jim rád věnoval prostor v právě chystané
ročence. Po výměně několika mailů a zodpovězení dotazů na inspiraci, provedení, autora
kreseb, náklad, vydavatele apod. už "jen" čekáme na samotný výtisk ročenky.
Víme, že naše karty mají své majitele
v mnoha dobřanských domácnostech i v dalších městech Čech i Moravy, v Německu, Slovinsku, Anglii, ale už i v Kanadě. A přesně to
je ten důvod, proč vznikly, zajímavý, využitelný, dostupný a navíc i edukativní propagační
předmět města. Pokud je ještě nevlastníte, dá
se to lehce změnit. Ke koupi jsou v informačním centru na náměstí a stojí 50 Kč.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
Gabriela Klinkovská, ilustrátorka karet
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Kultura

Dobřanská galerie
náměstí T.G.M 5, Dobřany

14. 2.–15. 3. 2019
Vernisáž výstavy se koná
13. 2. 2019 v 15:00 hodin.

Vzpomínkové kufříky
uživatelů DPPS Harmonie a DPPS Loudů Dobřany

Výstavu připravila
Diakonie Západ ve spolupráci
s městem Dobřany a Městským
kulturním střediskem Dobřany.

Otevřeno:
pondělí–pátek 8:30–16:00

(12:15–13:00 polední přestávka)
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Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY
POŘÁDÁ

BURZU KNIH
JAK VYBÍRAT
BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
6. března 2019 v 17:00
----------------------------------

URČENO PRO RODIČE A ŽÁKY
_OSMÉHO A NIŽŠÍCH
ROČNÍKŮ
Přijďte se s námi společně zamyslet nad tím, jaké jsou studijními
předpoklady vašich dětí, jaké požadavky mají různá učiliště a
střední školy. Poradíme, jak žáky v průběhu školní docházky na ZŠ
rozumně vést při učení a jak jim pomáhat splnit si své profesní
sny…
Váháte s volbou studia na víceletém gymnáziu? Možná poradíme.
Získáte nutné informace o přijímacím řízení.

18. - 27. března 2019
v oddělení pro dospělé ve výpůjční době
Knihy budeme přijímat v knihovně do 13. března 2019
(ve výpůjční době knihovny – oddělení pro dospělé).

Knihy musejí být zachovalé, čisté,
označené a popř. oceněné.
Máte doma knihy, které Vám překážejí nebo
ke kterým se již nechcete vracet?
Využijte možnosti je prodat nebo darovat na burze.

Garanti: ZŠ - Mgr. Věra Hříšná, PhDr. Andrea Štětková, Ph.D,
Sdružení rodičů - Jaroslava Umnerová
Realizace této nabídkové Kavárny závisí na zájmu rodičů a
příznivců školy – uskuteční se při nejméně 10 přihlášených
účastnících. Dejte prosím vědět na tel. 377 972 515 (paní Vítová)
nejpozději do 28. 2. 2019, že jste se rozhodli přijít. Děkujeme.

Městská knihovna; Stromořadí 439, 334 41 Dobřany

Kurzy šití barefoot bot podle BB a Městské kulturní středisko Dobřany pořádají

KURZ VÝROBY KOŽENÝCH
BAREFOOT BALERÍN

30. 3. 2019, 10:00–19:00 | 31. 3. 2019, 10:00–17:00
Budulínek, z. s., U Trati 1014, Dobřany

Přihlášky a informace: Karolína Částková (lektorka)
e-mail: karolina.castkova@seznam.cz, tel.: 776 829 323
Cena kurzu: 1900 Kč + podíl na nájmu prostor
(V ceně je veškerý materiál a pomůcky potřebné k výrobě.)
Předem se vybírá záloha 1000 Kč na účet 2001551380/2010.
( Do zprávy k platbě prosím připište datum konání a balerínky Dobřany.)
Na kurzu budeme vyrábět kožené balerínky přesně na svoji nohu. Materiál je přírodní třísločiněná kůže,
kterou si nabarvíte do požadovaného odstínu - výběr z cca 25ti barev. Na podrážky použijeme obuvnické
plotny - výběr z několika dezénů, barev i tloušťky (1-4 mm). Na lepení používám lepidlo bez toluenu.
Boty jsou šité ručně. Výběr střihu - klasický nebo flexible bude zvolen podle preferencí většiny účastníků.
S sebou na kurz si přineste savé noviny nebo letáky, staré bavlněné triko na rozstříhání na hadříky, fén,
oblečení, ve kterém se můžete ušpinit a 2 skleničky od přesnídávky nebo kelímky.
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Školství, spolky a neziskové organizace

Chvála různosti
Před čtrnácti lety jsem byl přítomen na jedné ze základních škol v Jihlavě celoškolní akci,
která mě natolik zaujala a inspirovala, že jsem
si přál, aby akce podobného typu probíhala
i na naší škole. Jsem rád, že se zrodila a dnes již
třináctým rokem žije na naší škole Chvála různosti. Pod tímto názvem se ukrývají aktivity
vedené lektory z řad dospělých i dětí. Vedoucími aktivit jsou buď učitelé, nebo rodiče našich
žáků, případně šikovní, tvořiví lidé, kteří mohou děti i dospělé kolem sebe něčím zajímavým obohatit. Letošní ročník se konal v pátek
21. 12. 2018, těsně před odchodem na zimní
prázdniny. Podařilo se nám zajistit 19 aktivit,
ze kterých si děti vybraly dvě podle zájmu.
První z nich probíhala od 8.00 do 9.30 hodin
a ta druhá a od 10.00 do 11.30 hodin. Přestávka mezi aktivitami byla letos poprvé obohacena o zpívání koled v přízemí budovy školy,
které zorganizoval školní senát. Zároveň zde
děti mohly zhlédnout videozáznamy z předcházejícího ročníku. Bylo milé vidět jejich
úsměv v okamžiku, kdy se poznaly na plátně,
jak byly zaujaty zvolenou činností. A kterých
aktivit se letos mohly naše děti zúčastnit?  
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Dokumentační tým vedený paní uč. Fialovou
zajišťoval záznam celé akce. Páni učitelé Hajšman a Palkoska připravili pro děti bruslení
na zimním stadionu v Klatovech. Paní učitelka Konšalová s dětmi pekla vánoční cukroví.
S paní Feiferovou děti relaxovaly. Do tajemného světa nahlédli mikroskopem žáci s Lukášem Gittlerem, Kristýnou Tichotovou a   paní
učitelkou Weinrebovou. Budoucí chemiky zaujala barevnými pokusy paní učitelka Boudová
s Petrem Stupkou, Matyášem Vaňkem a Filipem Baxou. Filip Umner s panem Reitšpiesem  
zorganizovali pro děti turnaj ve stolním tenisu.
Paní Umnerová učila žáky vytvářet plakát, který upoutá. Slečna Denková z klubu Echo s Julií Princlovou, Hanou Balázsovou, Barborou
Trdličkovou a s dětmi malovaly na keramiku.
Aleš Duchek s paní učitelkou Salákovou učili
děti vyrobit náramky z padákové šňůry. Paní
učitelka Kozáková a   paní Remešová s dětmi
zdobily perníčky a vyráběly vánoční dekoraci. Paní Nekolová s paní učitelkou Hlaváčovou
tvořily s dětmi vánoční ozdoby. Velmi pěknou
vazbu z přírodnin vytvořily dívky s Veronikou
Chamolovou, se slečnou Bernklauovou a paní

učitelkou Palkoskovou. Patchworkové ozdobné koule tvořily děti s paní Trdličkovou a paní
učitelkou Naděždou Vlasákovou. Obrázky
pomocí moderních technologií rozpohybovali žáci při pixelaci s Filipem Čížkem a panem
učitelem Jílkem. Pan Benedikt s paní učitelkou Benediktovou s žáky naprogramováním
oživili roboty.   Deskových her si užívaly děti
s Adamem Bardounem, Tomášem Halámkem, Michalem Žemličkou a paní učitelkou
Bardounovou. Převážně dívky se zúčastnily
fitness- dance se Sabinou Šimonovou, Eliškou
Pařízkovou a paní učitelkou Tomanovou. Svůj
originální povlak na polštář si namalovaly děti
s paní učitelkou Natálií Vlasákovou.
Domnívám se, že pro děti byla připravena
pestrá nabídka aktivit, a kdo chtěl, zajisté si vybral, co ho baví a zajímá. Důkazem toho byly děti
vtažené do tvořivé činnosti, jak jsem viděl, když
jsem procházel jednotlivé aktivity. Měl jsem
z toho velmi příjemný pocit. Chtěl bych za něj
poděkovat kolegům a kolegyním, všem externistům a dětem, které si vyzkoušely lektorskou roli.
Mgr. Vladislav Kouřil,
zástupce ředitele ZŠ Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

O přijetích i nepřijetích, naháčích, kočičkách a psích kousnutích ...
... a dalších zážitcích se dozvěděli účastníci slavnostního vyhodnocení Tříkrálové sbírky v Dobřanech, které se letos po dlouhé době vrátilo do
původních míst. Konalo se totiž zase na dobřanské faře v rekonstruovaném barokním sále za přítomnosti pana starosty Martina Sobotky, zástupců
Diakonie ČCE – střediska Západní Čechy paní ředitelky Lucie Petříčkové a pana Tomáše Bendy a paní vedoucí Domova sv. Aloise Městské charity
v Plzni Lenky Dejmkové. Letošního koledování se zúčastnilo nejméně 51 dětských a 18 dospělých koledníků, vytvořili 16 kolednických skupinek
a koledovalo se opět v Dobřanech, ve Vodním Újezdě, ve Vstiši a ve Dnešicích. Výtěžek jako již poněkolikáté směřoval především do Domova Radost
pro osoby s postižením v Merklíně a do výše uvedeného Domova sv. Aloise v Plzni. A jak štědří byli letos dárci a úspěšní koledníci? Celkem se do
pokladniček nasbíralo 132.118 Kč. Je to opět rekordní výtěžek, oproti loňskému roku sice jen o 634 Kč vyšší, ale dosažený s nižším počtem kolednických skupinek. Všem dárcům děkujeme za jejich otevřená srdce a všem koledníkům za jejich úsilí a radostné nadšení.
Za organizátory sbírky Jaroslav Šedivý

Přehlídka královských kostýmů

Zahájení sbírky

Vyhodnocení sbírky

www.dobrany.cz
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Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2019

ŽIVOT A VODA

(tj. též ve vodě, u vody, na vodě,
pod vodou, za vodou ...)

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce.

Uzávěrka soutěže: pátek 17. 5. 2019
Soutěžní práce je možno osobně předat v kanceláři Základní školy Dobřany, příp.
zaslat poštou (Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41 Dobřany – zásilku
prosím označte výrazem Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MKS Dobřany), či 377 972 515 (ZŠ Dobřany).
Vyhodnocení soutěže a výstava:
Vernisáž výstavy děl se bude konat v úterý 4. 6. 2019 v 16:00 hodin v kostele
sv. Víta. Všichni účastníci soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná veřejnosti do neděle 23. 6. 2019
od 9:00 do 16:00 hodin.
Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé vyhrazují právo zveřejňovat
soutěžní práce s tím, že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do majetku
vyhlašovatele (pokud se, zejména ve výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící
s pořadateli jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi soutěžních prací.

1. Výtvarná soutěž

garantky soutěže:
Mgr. Jana Šindelářová a Mgr. Eva Fekerlová
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním výtvorem v daném tématu
zpracovaném libovolnou technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba,
kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní práci je nutno označit
(ze zadní strany či visačkou) jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií
a názvem soutěžní práce.
Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy a označit je jako nesoutěžní.

2. Literární soutěž
garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý
Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém útvaru (např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka,
pohádka, báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem na adresu garanta: jpfs@email.cz.
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií
a názvem soutěžní práce.
3. Fotografická soutěž

garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi
Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými nebo černobílými fotografiemi
o rozměrech minimálně 9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie
je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií
a názvem soutěžní práce.
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Tříkrálové koupání zažily Dobřany už po sedmé
Do Dobřan na Plzeňsku se opět po roce sjela padesátka otužilců. Letošní již 7. ročník poprvé v historii pořádání akce padl přesně na šestého ledna, tedy na Tři krále.

Po loňské velké vodě, kdy byl silný proud
a plavci se vozili na proudnici řeky, a předloňském třeskutém mrazu to letos vypadalo
nadějně. Koncem týdne začalo hustě sněžit
a ještě v pátek to vypadalo, že by mohl sníh
vydržet do neděle.
Jenže to by nebylo to škodolibé počasí, aby
si nepřipravilo nějaké nemilé překvapení
v podobě teplé fronty. Padla sobota a dešťové
kapky zametly poslední zbytky sněhu. A bylo
uklizeno. „No nic, letos zase na blátě, žádná
zimní kulisa nebude,” řekli jsme si.
V neděli dopoledne se zapálil oheň a začal

se stavět stan. Letos o trochu větší, poněvadž
minulý rok nám byl trochu těsný. Po poledni se
nachystalo občerstvení a čas už začal zběsile
polykat minuty. Na nedaleké věži ciferník ukazoval půl druhou hodinu, to když na parkoviště
přijelo první auto s otužilci. Opodál za fotbalovým areálem se trousily skupinky návštěvníků.
O dalších patnáct minut později to v areálu
dobřanské plovárny už jen vřelo. Mezi diváky,
již vyhlíželi začátek akce, se pohybovalo i několik mediálních zástupců, kteří vyzpovídali
budoucí pokořitele chladného koryta řeky
Radbuzy.

Druhá hodina odpolední se blížila a po louce se přibližovala desítka opozdilců. „Jde se do
stanu!” kdosi vyřkl rozkaz a šlo se do převlékání. V útrobách stanu jsme se tísnili jako v japonském metru. Je nás zase o trochu víc než
loni, a to díky početným nováčkům. Je vidět,
že se virus s názvem otužování vymkl kontrole a infikuje stále více a více lidí. O několik
minut později jsme už postávali před stanem.
Ještě společné foto, krátké přivítání a společný zpěv pod taktovkou Vlaďky Bauerové.
Konečně se šlo do vody. Ta měla necelé dva
stupně. Musel se tedy upravit údaj na tabuli,
který se opíral o informace z webu Povodí
Vltavy. To, co mohlo zůstat beze změny, byla
teplota vzduchu. Čtyři stupně nad nulou se
ukázaly jako dobrá mezifáze před vstupem do
řečiště.
Koryto Radbuzy se začalo plnit borci, kteří
křižovali proudem pod bedlivým dohledem
objektivů foťáků a kamer. Když po žebříku
slézali poslední otužilci, přesunulo se hejno
plavců k nedalekému jezu, kde naposled hromadně pózovali fotografům.
„Tak a máme to za sebou, můžem z vody
ven,” kdosi utrousil. Ještě poslední plavecká
etapa zpět k molu a rychle se převléci. Před
tím týmové foto a šup do stanu, kde už desítky čelistí znovu jely to své tradiční drkotavé
zdzdddzzdz. Závěrem velký dík všem, co se
chopili příprav sedmého ročníku Tříkrálového koupání. Při tom osmém zase za rok.
Petr Spálenka

Brigáda v kině Káčko

Pro doplnění našeho týmu pokladních
hledáme
brigádníka na odpolední a večerní
služby na pokladně.
Vhodné pro studenty, rodiče na RD
i aktivní seniory.
Jedná se o celoroční, pravidelnou
spolupráci (cca 25 hodin/měsíc).  
Požadujeme odolnost vůči stresovým
situacím, nutná znalost práce na PC.
Nástup od března 2019.
V případě zájmu se ozvěte
na email: kultura@dobrany.cz

ZVE VŠECHNY OBČANY NA PŘEDNÁŠKU
iNG. JANA KRATOCHVÍLA
ODBORNÉHO LEKTORA ČZS REGION PLZEŇ

VINNÁ RÉVA
NA NAŠICH ZAHRADÁCH

V SOBOTU 9. ÚNORA OD 14.30 HODIN
(PO SKONČENÍ VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS)
V ZAHRÁDKÁŘSKÉ KLUBOVNĚ V KASÁRNÁCH

www.dobrany.cz
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Zahrádkáři
Dne 12. 1. 2019 jsme se znovu sešli na tradiční akci Vítání nového
roku. Tentokrát přišlo tolik zahrádkářů a jejich přátel, že se málem nedostávaly židle.
Při harmonice pana Václava Brady jsme si krásně zazpívali. Vyhlášenou domácí tlačenku tentokrát vytvořil přítel Zdeněk Duban. V soutěži
o nejlepší nakládané okurky byla letos velká konkurence. Tentokrát si
„palmu vítězství" odnesla přítelkyně Drahuše Havlová, které ještě jednou touto cestou gratulujeme.

DÍLNIČKA SV. ANEŽKY
DOBŘANY
Je určena dětem s rodiči či prarodiči.
Probíhá každé 3. úterý v měsíci
na faře v Dobřanech od 16 do 18 hod.
Tvoříme převážně z přírodních
materiálů a na jaře se začneme
více věnovat zahradnickým
dovednostem.
19. 02. 2019 – mini zahrádka
19. 03. 2019 – opravdová zahrádka
16. 04. 2019 – opravdová zahrádka
21. 05. 2019 – opravdová zahrádka
18. 06. 2019 – opravdová zahrádka
Náměstí T. G. M. 3, 334 41 Dobřany
tel. 730 588 580, dobrany@koinonia.cz

DÍLNA SV. JOSEFA

Každý čtvrtek na faře v Dobřanech
od 16 do 18.30 hod. mimo státní svátky
a školní prázdniny. Učíme se pracovat
se dřevem a vyrábíme všechno možné.
www.dilnasvatehojosefa.cz

Zahrádkářský koutek
V tomto období nás mohou potrápit drobné černé mušky – smutnice. Jejich larvy žijí v půdě našich květináčů. Levné a účinné řešení
je nasypat na povrch květináčů vrstvu obyčejného křemičitého písku.
Larvy se po čase udusí a mušky se nedostanou k půdě, aby tam nakladly vajíčka.
Zora Richterová
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(red) Antonín Hornák... tohle jméno už jste v "listech" mnohokrát zaznamenali v souvislosti s běžeckými výkony. Ne jinak je tomu i tentokrát. Od
Vánoc do konce ledna se panu Hornákovi podařilo na novém atletickém
stadionu pod nádražím, kde se poctivě věnuje své kondičce, naběhat neuvěřitelných 250 km.

Školství, spolky a neziskové organizace / Sport

Soutěž o vánočního kapra

Závody automobilů do vrchu

V sobotu 22. 12. 2018 proběhla tradiční soutěž v brokové střelbě na
asfaltové terče na střelnici v Dobřanech.
Dobřanští myslivci zde stříleli o vánočního kapra a další ceny. Závodu se účastnila většina členů spolku nejen pro lákavou cenu, ale hlavně
proto, aby si zopakovali bezpečné zacházení se zbraní při střelbě na
pohyblivý terč.

Zdravíme všechny příznivce motoristického sportu po sezoně 2018
českého mistrovství závodu do vrchu Edda Cup, který absolvujeme už
3. rokem. Zároveň jsme v tomto roce jeli poprvé pohár Hankook Trophy.
Úroveň závodů se velmi zvedla – důsledkem toho musel závodní vůz
Golf II VR6 v průběhu sezony podstoupit upgrade. Kvůli nedostatku financí nás trápily „dětské nemoci“ na voze, které měly vždy za následek
o setiny horší časy pod stupni vítězů. Po odjetí 8 závodů jsme skončili
na 7. místě z 32 startujících ve skupině E–2WD a k výraznému zlepšení
nálady v teamu přispělo celkové 4. místo v Hankook Trophy.
Tímto chceme poděkovat všem mechanikům a lidem, co se podílí na
našem závodění, samozřejmě i příznivcům.
Za team VR6 Motorsport
Petr Vaněk a František Pecl

Akce byla podpořena MKS Dobřany a splnila očekávání dobré zábavy
s humornými poznámkami kolegů.
Jiří Štych

www.dobrany.cz
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Šneci odstartovali zimu
1. liga – muži:
Realizační tým: Václav Šlehofer st. a Daniel Kovářík st. Vedoucí: Jaroslav Tauer
Extraliga – junioři
Realizační tým: Václav Šlehofer st.
Vedoucí: Jaroslav Tauer
Přebor ČR, sk. Jih – Západ
Realizační tým: Petr Úbl, Marek Chamola
a Václav Šlehofer st. Vedoucí: Alice Hradská

Začátek nového roku nemají někteří sportovci
příliš v oblibě, což pro hokejbalisty platí obzvlášť.
Nicméně zimní přípravné období je nutné. Pouhá
představa, že republikový soupeř určitě nespí, nás
musí nutit poctivě se na jarní část připravit. To pochopitelně platí pro všechny šnečí kategorie.
Vezmu-li to od nejmenších "borců", pak žáci, až po ty nejmladší
přípravkáře, začali v tělocvičně 6. 1. v neděli a dále jedou v pravidelném rytmu pondělí, úterý a čtvrtek (v 16.15) v nové hokejbalové hale,
k tomu jsou na úkor sezónních zápasů přidané nedělní tréninkové jednotky v již zmíněné tělocvičně v našem sportovním komplexu, a to od
14 hodin. Přesto přípravka spolu s ještě mladšími žáčky odehrála další
turnaj v rámci regionu v Plzni, a to 13. ledna. Kluci jsou na hokejce
takřka permanentně, čili zas až tak velká změna to pro žádného Šnečka
nebyla. Se soupeři z Třemošné, H. Břízy, Stříbra či Plzně odvedly naše
děti velmi dobrou práci, a to bez ohledu na zápasový výsledek. Ten totiž pro mne a kolegy v této kategorii není vůbec primární. Přesto jedna
věc v hlavě utkvěla. Nejmladší hokejbalisté Dobřan se totiž opět herně
posunuli, což je dobré znamení a další vzpruha do rozdělané práce.

Našimi soupeři byly týmy: výběr Československa, dále Česká republika
Masters, Suchdol n. Lužnicí (vítěz turnaje) či Hbc Nové Strašecí.
Dobřany prohrály pouze s ČR Masters, když ostatní týmy Šneci dokázali porazit. Konečná druhá příčka velmi mladého šnečího týmu
nepochybně poslouží jako motivace do dalšího úsilí v čase zimního
přípravného období. Ještě absolvujeme přátelský zápas s ČR U16,
a to 27. 1. v neděli, to zde budou mít mladí reprezentanti opět svůj
přípravný kemp. Dále máme domluvená domácí utkání s pražským
Kovem, dvojzápas se Suchdolem, variantou je i možný zápas se spřáteleným Stříbrem či opětovný duel s reprezentací ČR U16, která by
zde měla mít i do třetice svůj kemp koncem února. Tou největší akcí
by měl bezesporu být druhý domácí turnaj 9. 2. v sobotu. Do Dobřan
by měli přijet poslední dva mistři České republiky, a sice pražský Kert
a Autosklo Pardubice, třetím týmem by měl být slovenský mistr Hbk
Skalica.

TJ Snack Dobřany 19. 1. 2019 na turnaji Ledňáček
Nahoře zleva: Tomáš Truchlý, Štěpán Koželuh
Zleva stojí: Karel Páv, Jan Kovařík, Jakub Voves, Pavel Sloup, Ondřej Šlehofer, Daniel Čech, Michal Neumaier a Lukáš Hrubý
Pod nimi zleva: Daniel Kovařík ml., Vaclav Šlehofer ml., Václav Šlehofer st.,
Aleš Duchek, Jakub Gawenda a Jiří Stránský
Gólmani zleva: Michal Hrubý a Jan Marek

Přípravka 13. 1. 2019 na turnaji v Plzni
Pomalu tedy mohu přejít k dorostu a mužům. Nejstarší věkové kategorie klubu to rozjely 7. 1. v pondělí. Pravidelné tréninky pondělí,
středa a pátek (vše v 18 h.) "kořeníme" dodatkovými (rovněž pravidelnými) čtvrtečními tréninkovými jednotkami (v 18 h.), kde se zaměřujeme na individuální herní činnost, techniku hole, ale i herní stránku.
Čtvrtky v podvečer slouží klukům k tzv. tréninku navíc a jsou situované více méně hráčům všech kategorií.
A-tým mužů společně s juniory si zpestří zimu i turnaji či přípravnými zápasy. V sobotu 19. 1. byl zde v nové hale uspořádán jednodenní turnaj Ledňáček. Do Dobřan dorazila v silném mrazu velká kvalita.
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Charakteristika týmů, které dorazí do Dobřan, je jasná, přičemž určitě nabízí tu nejlepší možnou hokejbalovou kvalitu.
Čeká nás sportovní porovnání, které nás všechny obohatí o další
důležité zkušenosti. Ty řečmi ani v knížce nezískáte, nýbrž na hřišti,
tedy v praxi ...., žádná novina. Náš mladičký tým tedy projde velkou
zkouškou. Srdečně tak zveme všechny dobřanské fanoušky na zmíněnou druhou sobotu v únoru, minimálně půjde o hodně zajímavý
hokejbal.
Pořád ale platí, že zimní přípravu hokejbalisté opravdu v lásce nemají, možná tak ty zápasy či turnaje, nicméně do jarních bojů se prostě
musíme kvalitně připravit a především naladit shodnou notu.
Je toho opravdu hodně, jenže pokud chceme být konkurenceschopní
v republikové konfrontaci, pak ani jiná volba není. Toho jsme si samozřejmě vědomi.
Více informací najdeš na www.snackdobrany.websnadno.cz nebo na
fb stránkách snackdobrany.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer st.

Sport

Leden ve znamení krajských přeborů

Po prosincových regionálních přeborech
následovaly v prvním měsíci nového roku
i přebory krajské. V neděli 13. 1. se na plzeňském Sokole V sešli starší žáci a žákyně. Začalo se základními skupinami, které po tvrdých
bojích vystavily stopku Marku Šimkovi. Dále
v turnaji pokračovali Jakub Šperl, Filip Umner
a Matěj Urbanec. První z kola ven byl Matěj, ale
i umístění mezi šestnácti nejlepšími je úspěchem. Po dramatické bitvě ve čtvrtfinále s horažďovickým Šimanovským postoupil mezi
čtyři nejlepší Filip, a dále se tak utkal s týmovým parťákem Kubou. Nakonec zvítězil Kuba
a postoupil do finále. Filipovi alespoň připadlo
třetí místo a šlo se na finále. V něm Kuba porazil domácího Jaroslava Jůzu, čímž si zajistil ti-

tul krajského přeborníka a účast na MČR. Dobřanským se vedlo skvěle i ve čtyřhře. Nebylo to
sice bez komplikací, ale nakonec Jakub Šperl
s Filipem Umnerem získali cenné první místo
i v této disciplíně. O týden později se v Nezvěsticích konaly další dva turnaje. Nejprve v sobotu krajský přebor mužů a v neděli hráli dorostenci společně s mladšími žáky. Turnaje mužů
se zúčastnilo několik Dobřanských, avšak valných výsledků nedosáhli. Za zmínku stojí vítěz
krajského přeboru, kterým se stal Jan Roubíček – odchovanec našeho oddílu, nyní hrající
v Německu. Ani v kategorii dorostu jsme, zejména vlivem menší dorostenecké základny,
díru do světa neudělali, jde ale o zkušenosti
pro věkem ještě mladší. Marek Šimek a Ště-

pán Sedláček se zúčastnili souběžně hraného
turnaje mladších žáků. Lépe se vedlo Markovi,
ten postoupil ze skupiny, ale hned v prvním
vyřazovacím kole narazil na silného Jandečku
ze Kdyně a vypadl. Týden se s týdnem znovu
sešel a byl tu poslední lednový víkend. Ten se
nesl ve znamení KP družstev starších žáků, na
které jsme vyrazili v sestavě Jakub Šperl, Filip
Umner a Matěj Urbanec. Právě toto trio se stalo novými přeborníky Plzeňského kraje a také
v této disciplíně bude mít TJ Dobřany zastoupení na MČR. Vítězství se sice zrodilo lehčeji,
než se čekalo, kluci by ho ale nedosáhli bez
trpělivé práce jejich trenéra Luďka Reitšpiese,
kterému tímto patří velký dík.
Filip Umner

Ocenění nejlepších hasičských sportovců

(red) V sobotu 19. ledna 2019 se v pražském
Divadle U Hasičů konalo tradiční Gala odpoledne hasičského sportu, které pořádá Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska a vyhodnocuje

na něm uplynulou sportovní sezonu. Letos se
ho už podruhé účastnil Dobřaňák Jan Šváb ml.
V průběhu odpoledne převzala řada sportovců
věnujících se hasičským disciplínám nejedno

ocenění a dvakrát se dostalo i na Honzu, který
obsadil v Českém poháru na 100 m překážek
v konkurenci 120 středních dorostenců krásnou pátou příčku. Jeho druhé ocenění bylo za
úspěchy ze zářijového Mistrovství světa v požárním sportu dorostu. V bulharské Varně čeští dorostenci i dorostenky shodně vybojovali
bronzové medaile a Honza si tam také vylepšil
osobní rekord ve výstupu na cvičnou věž.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších
úspěchů. Členové redakce DL
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Společenská rubrika

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 26. 2. 2019 by se dožil 100 let

Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen krásné vzpomínky zůstanou v srdci dál.
25. února 2019 uplyne 10 let, co nás opustil

Na problémy
nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9:00–12:00, 13:00–15:45
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz,
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí
svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit
své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Podílí se na činnosti AOP a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány
na nedostatky legislativy a na neřešené
problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj
politiky a sociálních služeb.
Naše služby jsou bezplatné, nezávislé,
nestranné a diskrétní.
Poradenství poskytujeme zejména
v těchto oblastech:
 bydlení
 finanční problematika
 rodina a mezilidské vztahy
 sociální a zdravotní pojištění
 systém sociálních dávek a pomoci
 správní řízení (jednání s úřady)
 občanskoprávní vztahy
 majetkoprávní vztahy
 ochrana spotřebitele
 pracovně–právní vztahy

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

pan Tomáš Benedikt.

pan Vlastislav Černý.

Kdo jste ho znal a měl rád,
vzpomeňte s námi.

Dcery Jarka a Věra s rodinami

Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Helena,
synové Jiří a Zbyněk s rodinami

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. 2. 2019 tomu bude rok,
co od nás navždy odešel

20. února uplyne 1 rok,
co nás opustil

Standa Brunát.
Vzpomeňte s námi.
Družka Milena a celá rodina Brunátova.

pan Václav Hájek.
Vzpomíná rodina.

ČRS MO Dobřany pořádá v pátek 22. února 2019
v kulturním domě PN Dobřany

od 20:00 hod. hraje kapela Pošumavská muzika
bohatá tombola
Vstup 100,- Kč, číslované stoly – místenky, předprodej vstupenek
u p. Šefla, Osvobození 936, telefon: 602 404 469
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Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turisté vás zvou
2. února
Z Valchy přes Litice do
Dobřan
Odjedeme vlakem v 9.27 na
Valchu. Půjdeme po silnici do
Litic. Vystoupáme na hrad a lesní cestou přes
Dubovou horu dojdeme na Měsíční stráň a kolem Wartova mlýna půjdeme po lukách do Dobřan. Délka vycházky 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

5. února
Ze Zdemyslic do Spáleného Poříčí
Odjedeme vlakem v 7.24, z Plzně v 8.08 (ve
Zdemyslicích v 8.34). Ze Zdemyslic ž. st. po
žluté TZ – Štítov – Karlov – Spálené Poříčí. Vracíme se busem ze Spáleného Poříčí v 15.35 do
Blovic ž. st., odtud odjíždíme vlakem v 15.45
do Plzně, z hl. nádraží Plzeň v 17.10 do Dobřan.
Délka vycházky 9 km. Vedoucí Jindra Šmatlák

9. února
Zimní Bludníček – Blovice
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.53, z Plzně do
Blovic v 9.08. Zvolíme trasu 10 km – Blovice
– Seč – Choc. Újezd – Choc. Lhota – Komorno
– Blovice. Start: Blovice nádraží ČD v 8.30 až
9.30. Cíl: hostinec U Nádraží (od 15.00 zpívaná country).  Vracíme se z Blovic v 15.22 nebo
v 16.22, z Plzně do Dobřan v 16.12 nebo v 17.50
vlakem.  Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

12. února
K Odlezelskému jezeru a vodopádu
Odjedeme vlakem v 7.24, z Plzně v 7.41 do žel
st. Potvorov. Odtud půjdeme po neznačené
cestě vedoucí k jezeru a dále k vodopádu. Dále
pokračujeme po NS „Slovanských bohů“ k osadě Potvorov, přejdeme na cyklo č. 2261, která
nás společně s modrou TZ dovede přes osadu
Přehořov do Žihle. Vracíme se vlakem ze Žihle
v 15.00 /nebo busem ze Žihle v 13.07/. Délka
vycházky 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

16. února
Valcha – Černice
Odjedeme vlakem v 9.27 na Valchu, půjdeme kolem přehrady, Tyršova mostu po cyklostezce přes řeku Úhlavu do Hradiště a po
zpevněné cestě přes louku do Radobyčic, poté
po chodníčku do Černic na náves. Odjedeme
vlakem z Plzně zastávky v 15.50 nebo v 16.12.
Délka trasy 13 km. Vedoucí Jirka Nový.
19. února
Z Chotíkova přes Kůští – Kumberk – Vlkýš
do Malesic
Odjedeme busem z Dobřan (čerp. stanice)
v 6.51 do Plzně CAN. Z Plzně CAN odjezd

v 8.15 do Chotíkova. Odtud jdeme po červené
TZ kolem skládky do Kůští po silnici, do Kumberka – po zelené TZ přes Vlkýš do Malesic.
Z Malesic busem ve 13.27, 13.52, 14.22, 15.02,
15.32 do Plzně. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Novoroční Šlovičák
2019

23.února
NS – Bukovec – Zábělá – Doubravka
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7.53. Ze Sadů
Pětatřicátníků autobusem č. 28 v 8.48 do Bukovce. Projdeme NS a vrátíme se do Doubravky na trolejbus č. 16. Do Dobřan odjedeme
vlakem v 14.12 nebo v 15.50. Délka vycházky
10 km. Vedoucí Jirka Nový.

26. února
Z Kdyně přes Taneberk do Všerub
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6.39 do Plzně,
z Plzně v 7.10 do Domažlic. Z Domažlic v 8.21
do Kdyně. Z žel. st. Kdyně půjdeme po modré
TZ k rozc. „Pod čepicí“, pokračujeme po červené TZ „Svatojakubskou cestou“ na Taneberk
(kostel) – Hájek (cyklo č. 2014) do Všerub.
Občerstvíme se ve Všerubech v hostinci Na
Vyhlídce. Vracíme se busem - Všeruby zastávka („Všeruby   garáž“) v 15.03. Vlak z Kdyně
v 15.54, z Klatov v  16.46, nebo vlak z Kdyně
v 14.24 – z Klatov v 15.17. Délka vycházky
11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

2. března
Z Černic do Černic
Odjedeme vlakem v 7.53 do Plzně – zastávky. Od zimního stadionu trolejbusem č. 13 do
Černic. Půjdeme zpevněnou cestou k Valíku,
potom lesem projdeme do Radobyčic a po
chodníčku dojdeme do Černic na náves. Zpět
odjedeme vlakem z Plzně – zastávky ve 14.12
nebo v 15.50. Délka trasy 8 km. Vedoucí Jirka
Nový.

5.března
Údolím Kosího potoka
Odjedeme vlakem v 6.40, z Plzně v 7.05 do Ošelína (v Ošelíně 7.48). Z žel. st. Ošelín půjdeme
po zelené TZ k rozc. „U Mže“, dále po červené
do osady „Kosí potok“. Poté NS „Kosí potok“ až
ke stanici busu „Planá Caltov rozcestí“, odkud
odjedeme ve 14.10 do Plané, z Plané vlakem
v 15.05 (15.53), z Plzně v 16.11 (17.10). Délka
vycházky 14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Zveme všechny
občany. Chodíme za každého počasí. Případné
změny najdete ve vývěsní skříňce u Komerční
banky.

Jako každý rok i letošní výšlap na Šlovický
vrch jsme dlouho předtím pečlivě připravovali. V den D až na absenci několika marodů,
kteří byli ovšem okamžitě zastoupeni dalšími
členy našeho klubu, vše vyšlo. Počasí bylo sice
objednané jiné, ale to skutečné opravdu nebylo v naší moci změnit.

První putovníci se vyšplhali pod rozhlednu
ještě před oficiálním začátkem akce, a tudíž
si museli chvíli počkat, než se rozhoří „vatra“
na zahřátí a k opékání párků. I přes nepřízeň
počasí, silný vítr a déšť, dorazilo na vrchol
Šlovičáku 188 dospělých, 49 dětí a 19 psů. Letos poprvé měli všichni možnost projít kolem
ohrady s 6 polodivokými exmoorskými poníky
a někomu se podařilo je i zahlédnout. Letošní
ročník se obešel bez zjevných inovací, tradičně
se všech 13 přítomných pořadatelů z našich
řad i po celou dobu trvání akce snažilo, aby
příchozí byli plně spokojeni. A to se nám, doufáme, povedlo. Také díky pomoci poskytnuté
Městem Dobřany, MKS Dobřany a obětavým
p. Lohrem, který nám svým terénním autem
vyvezl nahoru vše potřebné (včetně mě).
Vrcholu můžete dosáhnout kdykoli, ale
s námi na stejném místě zase za rok!
Za dobřanské turisty Jaroslava Marková
Foto: Věra Brožová, Petr Šístek
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Pracovna republiky

Architektura Plzně v letech 1918–1938

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin

Výstava se věnuje prvorepublikové architektuře Plzně
Západočeská galerie v Plzni představuje první komplexní pohled na architekturu Plzně v období první republiky a na unikátní urbanistický proces, kterým město tehdy
prošlo. Součástí výstavy jsou cenné dokumenty, modely staveb a jedné z prvních
neonových reklam, snímky letecké i pohledy do interiérů, fotografie a úryvky dobových filmů. Návštěvníci uvidí také vlastní pracovní stůl architekta Karla Lhoty, spolupracovníka Adolfa Loose. Výstava potrvá ve výstavní síni „13“ do 28. února 2019.
Kromě několika výjimek není většinou Plzeň vnímána jako město s pozoruhodným
novodobým architektonickým vývojem. Podle autora výstavy Petra Domanického to ale
není proto, že by v Plzni chyběly zajímavé meziválečné návrhy a realizace, ale spíše
z neznalosti a také kvůli rozsáhlým destrukcím a demolicím v druhé polovině 20. století.
Galerie už dříve zmapovala například dílo architektů Adolfa Loose či Hanuše Zápala.
I na nové výstavě věnuje pozornost významným osobnostem, které měly k Plzni tvůrčí
vztah a současně měly nadregionální význam. Týká se to například Loose a okruhu
jeho spolupracovníků, Jana Gillara, Josefa Špalka, Karla Honzíka či Jana Víška. Výstava také připomíná vznik ohniska moderní architektury v Plzni, kde díky městskému
stavebnímu úřadu a pedagogickému sboru průmyslové školy působila řada schopných
architektů, jako byl Zápal, Otakar Gschwind, Václav Klein, Bohumil Chvojka, Rudolf
Černý či Jaroslav Čada. Návštěvníci se dozvědí i o práci soukromých projektantů Leo
Meisla, Václava Neckáře a Františka Němce.
Nejde však jen o jednotlivé stavby a neuskutečněné návrhy, ale předně o vyzdvižení unikátního procesu, kterým město tehdy prošlo. Vedle staveb na „zelené louce“ se
tehdy totiž v nevídaném rozsahu a koncepčně dařilo proměňovat starší budovy i celé
dříve devastované plochy pro nové městské funkce a budovat tak důstojné centrum
velkoměsta. Odlišné podmínky znemožnily sice Plzni následovat vzoru Hradce Králové
(zvaného Salon republiky – odtud název výstavy Pracovna republiky), přesto západočeská metropole zažívala v urbanismu a architektuře nejlepší období za posledního
půldruhého století.
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Jde o 100% biomasu bez pøísad - vysušený døevitý odpad
(piliny a hobliny) z tvrdého tropického døeva, pùvodem Thajsko a Malajsie.
Vykazují jedineèné schopnosti nejvyšší výhøevnosti s minimální popelnatostí.

6,- Kè/kg

- uvedená cena je vèetnì DPH
- balení cca 10 kg v PE obalu
- možnost slev pøi paletovém odbìru

Nabízíme možnost dopravy briket na dohodnuté místo.

AVAS EXPORT - IMPORT spol. s r.o., Alšova 694, 334 41 Dobøany
tel.: 377 224 862, e-mail: avas@avas-concrete.com

Obchodní firma se sídlem v Dobøanech
hledá ZAMÌSTNANCE na pozici:

SKLADOVÝ DÌLNÍK
(práce vhodná pro muže)
Nabízíme:
smlouva na HPP
jednosmìnný provoz

pøíspìvìk na životní pojištìní
pøíspìvìk na stravování

Kontakt: AVAS EXPORT - IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694, 334 41 Dobøany
E-mail: avas@avas-concrete.com Tel.: 602 615 361

PRODÁVÁTE
NEMOVITOST?

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

• Montážní dělník tlumící techniky
(práce vhodná pro muže)
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na stravování
- příspěvek na dopravu
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní prostředí
- práce na HPP

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

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBA KLÍČŮ
ÚNOR A BŘEZEN 2019
14 – 17

út 12. 3.

14 – 17

st 27. 2.
čt 7. 3.

= prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy =
= odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení =
= pojištění majetku, životní pojištění, penzijní připojištění =

Renáta Tomášková
606 622 951, ravokastom@gmail.com
Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o.

čt 21. 2.

čt 14. 3.
čt 21. 3.

út 26. 3.

pá 29. 3.

14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17
14 – 17
9 – 12

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

Řádková inzerce
 Hledám pronájem garsonky v Dobřanech, tel. 606 939 007.

 
Prodám starší obývací stěnu, tm. hnědá + slon. kost, cena 1000 Kč, možná sleva 200 Kč, tel. 723 081 264.
 
Prodám novou kuchyňskou linku 180 cm, s digestoří, cena 15000 Kč, tel. 723 081 264.
 
Chcete prodat nebo koupit nemovitost? www.jaroslavsredl.cz

 
VYKLÍZÍME pozůstalosti i jiné prostory. Jistě nejnižší ceny a někdy i zdarma. Tel. 605 258 839 - Rais
 
ANGLIČTINA - Individuální i skupinová výuka, tel.724 015 347, www.anglickyjazyk.net

 
Máme vážný zájem koupit garsonku nebo 1+1 v Dobřanech. Bez RK, děkujeme. Tel. 604 741 327
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Spolupracovník/spolupracovnice v oboru logistiky s průkazem obsluhy
na vysokozdvižný vozík pro naši pobočku v Dobřanech
WHEELS Logistics disponuje denně více než 750 kamionů s nákladním objemem do 120 m³ a nosností 25 t . Na 25 pobočkách v
Evropě nabízí WHEELS Logistics řešení v oblastech přepravní logistiky, logistiky skladu a logistiky výroby. Flexibilní a kompetentní
plánování, důsledná realizace a dynamický evropský tým nás charakterizuje jako vedoucí logistickou společnost.
VÁŠ PROFIL:
 Jste vyučený v oboru logistiky anebo máte srovnatelnou kvalifikaci a pracovní zkušenosti v operativní logistice skladu
Při práci s vysokozdvižným jste opravdový profík
Záznamy v počítači provádíte rutinně
 Úkoly vykonáváte angažovaně, práce v týmu Vás baví a Váš přístup k zákazníkům a kolegům je kompetentní a přátelský
VAŠE ÚKOLY:
 Převzetí operativních úkolů ve skladu a logistice výroby
 Nakládání a vykládaní kamionů s VZV a zajištění včasné přepravy
 Kontrola dokladů o příjmu a vydání zboží, zadávání dat do systému, zaúčtování zboží a vytvoření potřebné dokumentace
NABÍZÍME:
 Jako rodinný podnik Vám nabízíme dobrou pracovní atmosféru a moderní vybavení
 Stojíme za přesnou, výkonně orientovanou platbou a nabízíme trvalou pozici
 Převezmete různé a napínavé úkoly, do kterých budete obsáhle zapracován Mzda 30000.- CZK
Vzbudili jsme Vaši pozornost?
Těšíme se na Vás! Zašlete Vaši přihlášku prostřednictvím našeho formuláře online anebo e-mailem s průvodním dopisem,
životopisem a pověřením v pdf-souboru na adresu mst@wheelslogistics.com. Další informace naleznete na naší webové
stránce: www.wheelslogistics.com

KONTAKT TEL: 373033921 nebo 606654224
WHEELS Logistics s.r.o., Dýšina č.p. 292, CZ - 330 02 okr. Plzeň; Česká Republika,, Mail: mst@wheelslogistics.com
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Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
GOLIÁŠ
7. 2. ve 20:00

NA STŘEŠE
14. 2. ve 20:00

Švédsko, drama, 88 min, 15+, titulky
režie: Peter Grönlund
Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost
až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení, aby
si odpykal trest, a od syna se očekává, že naváže na
jeho kriminální činnost. Kimmie ale není na něco podobného připravený.
Vstupné: 100 Kč

ČR, drama/komedie, 97 min, 12+, režie: Jiří Mádl
Profesor Rypar (Alois Švehlík) poskytne dočasné útočiště Songovi (Duy Anh Tran), mladému Vietnamci,
jehož našel ukrytého na střeše svého domu. Mohou
však dva takto odlišní lidé vůbec sdílet jeden prostor,
aby z toho nebyla katastrofa?
Vstupné: 120 Kč

MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
8. 2. ve 20:00
VB/USA, drama/historický, 124 min, 15+, titulky
režie: Josie Rourke
Marie (Saoirse Ronan) se po smrti otce stala skotskou královnou. V šestnácti přidala díky sňatku titul
královny francouzské. Osmnáctiletá dívka musela od
počátku obhajovat svůj trůn před rebelujícími skotskými klany, navíc čelila nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty (Margot Robbie).
Vstupné: 120 Kč

LÉTO S GENTLEMANEM
15. 2. ve 20:00
17. 2. v 18:00
23. 2. ve 20:00

JAK VYCVIČIT DRAKA 3
23. 2. v 17:00
24. 2. v 15:00
USA, animovaný, 104 min, přístupný, dabing
režie: Dean DeBlois
Nad ostrovem Blp se začnou stahovat mračna. Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka budou společně
hledat mýty opředený Skrytý svět, jedinou naději
na záchranu lidskodračího společenství. Najdou ho?
A najdou ho včas?
Vstupné: 120 Kč

PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
26. 2. v 16:00

ČR, romantická komedie, 98 min, přístupný
režie: Jiří Adamec
Anna (Alena Antalová) tráví se svým manželem (Igor
Bareš) každé léto v chatové oblasti pár desítek kilometrů za Prahou. Jsou svoji už snad celou věčnost,
takže jejich manželství sklouzlo, jak to tak bývá, do
rutiny a stereotypu. Jednoho dne se ve vesnici objeví
šarmantní muž jménem Artur (Jaromír Hanzlík).
Vstupné: 130 Kč

ČR, animovaný, 60 min, přístupný, režie: Marek Beneš
Blíží se zima a naši známí kutilové to nemohou nechat jen tak. Navíc když je „zaskočí“ sněhová nadílka,
která se jim snesla na zahradu. Jaký nový stroj na
sníh naši dva kutilové vymyslí? Po dovádění na sněhu přijde vhod horká sauna, tak proč by si ji rovnou
nepostavili. Jak si poradí s vánoční výzdobou a jaké
dárky si kutilové nadělí pod vánočním stromečkem?
Vstupné: 80 Kč

LEGO®PŘÍBĚH 2
9. 2. v 17:00
10. 2. v 15:00

MÁŠA A MEDVĚD
17. 2. v 15:00

GRINCH
27. 2. v 16:00

USA, animovaný, 107 min, přístupný, dabing
režie: Mike Mitchell, Trisha Gum
Boj za vítězství a obnovení harmonie ve světě LEGO
zavede Emmeta, Hustěnku, Batmana a jejich přátele
do vzdálených neprobádaných světů, včetně podivné galaxie, ve které je všechno jako v muzikálu. Na
jejich tažení se ukáže, jak výjimeční hrdinové to ve
skutečnosti jsou.
Vstupné: 120 Kč

Divadlo Úsměv Ludmily Frištenské
Babička a dědeček mají Mášenku, která je líná a nic
neumí. Jednou jde Máša do lesa a zabloudí. Najde jí
medvěd a slíbí jí, že ji ráno odvede domů. Svůj slib
však nesplní. Máša je zavřená u medvěda v chaloupce a musí mu vařit, péct a uklízet. S pomocí lišky,
která jí poradí, jak vyzrát na medvěda, se opět vrátí
domů.
Vstupné: 80 Kč

USA, animovaný, 90 min, přístupný, dabing
režie: Yarrow Cheney, Scott Mosier
Grinch je nenapravitelný bručoun, který nesnáší
všechno a všechny a ze všeho nejvíc Vánoce. Jenže ve vesničce Kdosice, kam vyráží za nákupy, žijí
samí nechutně pozitivní obyvatelé, kteří jsou tím
nadšenější a dychtivější, čím víc se blíží Štědrý den.
Grinch se rozhodne vánoční atmosféru lidem z Kdosic ukrást doslova pod nosem.
Vstupné: 80 Kč

ŽENY V BĚHU
1. 2. ve 20:00
3. 2. v 18:00
9. 2. ve 20:00

VŠICHNI TO VĚDÍ
21. 2. ve 20:00

ČR, komedie, 93 min, přístupný, režie: Martin Horský
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný
život a je rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří
dcer (Tereza Kostková, Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boková) v tom nevidí žádný problém. Prostě
si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42
kilometrů jako rodinná štafeta.
Vstupné: 130 Kč

BOHEMIAN RHAPSODY
10. 2. v 18:00
USA/Velká Británie, životopisný/hudební, 134 min,
12+, titulky, režie: Bryan Singer, Dexter Fletcher
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje
hudební dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu
Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985.
Vstupné: 120 Kč

Španělsko, drama/thriller, 132 min, 12+, titulky
režie: Asghar Farhadi
Krásná Laura přijíždí do rodného Španělska na svatbu své sestry. Bujarou oslavu v kraji prosluněných
vinic však naruší zmizení jednoho z hostů. Brzy se
ukáže, že pod povrchem dřímají staré křivdy a tajemství, která měla zůstat zapomenuta. V hlavních rolích
excelují Penélope Cruz a Javier Bardem.
Vstupné: 100 Kč

ÚHOŘI MAJÍ NABITO
22. 2. ve 20:00
24. 2. v 18:00
ČR, černá komedie, 101 min, 12+
režie: Vladimír Michálek
Příběh party chlapů (Oldřich Kaiser, Kryštof a Matěj
Hádkové, Jiří Vyorálek, Patrik Holubář), kteří hledají
způsob, jak se popasovat s životem. Svůj útěk z reality řeší netradičním koníčkem, o kterém nikdo nic netuší. Pánové hrají hru, se kterou nejde přestat – hru
na URNU (Útvar rychlého nasazení).
Vstupné: 120 Kč

MALÁ ČARODĚJNICE
28. 2. v 16:00
Německo, pohádka, 103 min, přístupný, dabing
režie: Mike Schaerer
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný slet, který se každoročně koná na
vzdálené hoře. Její společník, starý moudrý havran
Abraxas, jí to sice vymlouvá, ale malá čarodějnice
ho neposlouchá. Pozoruje slavnost ukryta za keři, je
však prozrazena a hlavní čarodějka Bimbula jí uloží,
že se do roka musí stát dobrou čarodějkou.
Vstupné: 80 Kč

KAFARNAUM
28. 2. ve 20:00
Libanon/Francie/USA, drama, 120 min, 15+, titulky
režie: Nadine Labaki
Příběh dvanáctiletého chlapce, který zažaluje své rodiče za to, že mu dali život, je strhující výpovědí o životě nejchudších ve slumech současného Libanonu.
Nadine Labaki podává svědectví o extrémních podmínkách života ve své zemi pohledem malého dítěte.
Vstupné: 100 Kč

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

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

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

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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
7:30 – 17:00
úterý, středa
7:30 – 13:00
čtvrtek
7:30 – 17:00
pátek
7:30 – 13:00

Gynekologie

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

MUDr. Regina Janů

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 pro objednané
čtvrtek
8:00 – 13:00

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

Odběry krve

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

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

Gynekologie

MUDr. Viola Gottwaldová

Mánesova 44, Plzeň–Bory (od 1. 1. 2019)
tel.: 602 466 209
Ordinační hodiny:
čtvrtek
8:00 - 14:00

Ambulance klinické logopedie
Nová 956

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

Správa bytů

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

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

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

Ordinace očního lékaře

tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
8:30 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
6:30 – 12:30
pátek
6:30 – 12:00

Sběrný dvůr

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

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

