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55 králů …
… v doprovodu 17 dospělých vedoucích
17 tříkrálových kolednických skupinek procházelo o víkendu 11. a 12. ledna 2020 ulicemi Dobřan a Dobřánek, Vodního Újezda,
Vstiše a Soběkur. Účel 19. ročníku Tříkrálové
sbírky v Dobřanech, za jejíž organizací stáli
osvědčení partneři – Město Dobřany, Římskokatolická farnost Dobřany a Základní
škola Dobřany – zůstal stejný jako v předchozích letech: pomoc klientům s diagnostikovaným autismem a mentálním postižením
z merklínského domova Radost Diakonie ČCE
a seniorům s diagnostikovanou poruchou
paměti (Alzheimerovou chorobou, demencí)
z Domova sv. Aloise Městské charity v Plzni.
Výtěžek dobřanské sbírky byl opět rekordní – 139.548 Kč, tedy o 7.430 Kč více než
v loňském roce. Velkého poděkování a drobných odměn se koledníkům dostalo ve středu
15. 1. 2020 ve farním sále od všech představitelů zmíněných institucí. Na oplátku jsme
se všichni pobavili zážitky koledníků – rozesmála nás malá předškolačka Lenka Samcová,
když líčila své první zážitky z koledování ve
Vstiši (a pan starosta jí jen velmi těžce odebral
mikrofon, kterého se nechtěla vzdát), či jsme
se dozvěděli, že ve Vodním Újezdě a v Dobřánkách tradiční tři krále doprovázel ještě oslík
v provedení Alenky Štychové, který však někde v Dobřánkách ztratil ocas, a koledníci více
času než koledováním strávili jeho hledáním.
Bohužel nenašli, prosíme tedy poctivého nálezce, zda by jej předal do školy.
Jménem všech organizátorů i obdarovaných institucí ještě jednou děkuji všem koledníkům a zvláště pak všem občanům z uvedených obcí, kteří koledníky přijali s otevřenou
dlaní i otevřeným srdcem.
Za organizátory Jaroslav Šedivý
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 3
1. 1.–14. 3. | Dobřanská galerie
Šedé Dobřany – výstava
 1. 2. | Šlovice
Hasičský bál
 6. 2. | 19:00 | kino Káčko
	
Enigmatické variace
divadelní představení
 8. 2. | 14:00 | klubovna ČZS MO Dobřany
	
Přednáška Ing. Václava Vohralíka
	
Pěstování drobného ovoce se zaměřením
na maliny
 9. 2. | 15:00 | kino Káčko
	
Masopustní pohádka
divadelní představení pro děti
 1
3. 2. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Jordánsko
 1
5. 2. | 14:00 | rozcestí ke skládce
	Sousedská vycházka
Téma: Skládka Vysoká, nové remízky,
část polesí Vysoká, zemní meliory
 18. 2. | 16:00–18:00 | fara
Dílnička sv. Anežky – přáníčka
 2
2. 2. | 20:00 | Parkhotel Plzeň
	Reprezentační ples města
 2
7. 2. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Gruzie
 2
9. 2. | 12:00 | Šlovice
	Masopustní průvod

Jak vypadá diskuze nad investicemi
Je veskrze užitečné mít širokou shodu nad tím, co je důležité budovat. Vítáme tedy snahu opozice vybrat množinu investic, na kterých budeme pracovat všichni bez ohledu na politickou příslušnost.
Na začátku byla bouřlivá debata při schvalování rozpočtu v prosinci 2018. Opozice tvrdila, že
město chudne, plýtvá a rostou mandatorní výdaje. Zaznělo i přání podrobně diskutovat o velkých
investicích. Na duben 2019 jsme proto připravili seminář. Tehdy jsme jednoznačně vyvrátili obavy z nehospodárnosti a plýtvání. Materiály ze semináře najdete do konce února na internetových
kanálech Aktivních Dobřan, připravíme pro vás obdobnou inventuru i za rok 2019. Zároveň jsme
zveřejnili 22 významnějších investic, na kterých děláme.
V září 2019 zveřejnila opozice své priority. Do opoziční vize (OV) se nevešlo 13 „našich“ akcí.

BŘEZEN

 d
o 14. 3. | Dobřanská galerie
Šedé Dobřany – výstava
 o
d 16. 3. | Dobřanská galerie
Proměny hravé duše – výstava
 3
.–5. 3.
Jarní prázdniny v Káčku
 6
.–8. 3.
Mistrovské akordeonové kurzy
 8
. 3. | start 11:00 | lesopark Martinská stěna
„u pergoly“
Běh Martinskou stěnou
 1
2. 3. | kino Káčko
	Nejúspěšnější sportovec okresu
Plzeň–jih za rok 2019
 1
2. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Skotsko – Shetlandy
 1
3. 3. | 19:00 | kino Káčko
Revival Kabaret – Dubnička a Lahoda
 1
4. 3. | 13:00 | pivnice Hájek-Hájková
3. ročník karetního turnaje ve hře Prší
 17. 3. | 16:00–18:00 | fara
Dílnička sv. Anežky – květiny
 2
1. 3. | 10:00 | klubovna pionýr. skupiny
	Jarohraní – výroba velikonočních dekorací
 2
1. 3. | 16:00 | před klubovnou pionýr. sk.
	Zažehněme ohně
 2
1. 3. | 20:00 | sál CTP Comtes
	Okrskový hasičský ples
 2
2. 3.
	Maďarský den, Pietní akt N. Ormai
 2
6. 3. | 19:00 | Tenisová hala Dobřany
	Klub cestovatelů – Nepál – Himaláj, Turecko
 2
8. 3. | Centrum Šlovice
	Maškarní bál pro dospělé
 2
9. 3. | Centrum Šlovice
	Maškarní bál pro děti
Výhled je průběžně doplňován. Podněty na kultura@dobrany.cz
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Velká část zbytku OV byla shodná s naší dubnovou prezentací, až na dvě. Další DPS, proti které
nic nemáme. Pouze s ní počítáme až po roce 2022, nejprve bychom rádi zlepšili život ve stávajících DPS. Naopak parkovací dům považujeme za megalomanský záměr nad poměry města naší
velikosti.
Zvláštním tématem je kulturně-společensko-sportovní zázemí. My jsme voličům slíbili poctivou debatu, kdy se nejprve určí potřeby, až pak se bude řešit umístění. V OV už je natvrdo, že
kulturní dům vznikne pod okny paneláků, v oblasti, kde už se dnes nedá parkovat. Podle nás
zbrklé řešení.
V říjnu rada odpověděla na průvodní e-mail k OV a položila konkrétní otázky. Ve stejném měsíci nám OV i pomohla. Opozice nebyla na rozdíl od minulých let proti investici do sportu, tentokrát
šlo o rekonstrukci herny stolního tenisu.
Reakce na náš říjnový e-mail přišla v lednu, nebyly v ní odpovědi na naše dotazy. Pouze názor,
že shoda na investicích je malá a že po e-mailu se bavit nechtějí. Takto může ale OV skončit jako
loni - jen jako pouhá příloha rozpočtových výhledů. To jsou takové plány, které se musejí dělat,
ale nejsou nijak závazné. Před 30 lety jsme se zbavili socialistického plánování a smíme pružně
reagovat na svět kolem nás. Bez toho není cesty k úspěchu. Zásoba projektů „v šuplíku“ je nutná,
ale bez křišťálové koule se nedá určit, kdy se bude co dělat.
Abychom diskuzi zrychlili, odpověděli jsme ještě v lednu. Otázkami, které neútočí, ale mají
šanci nastartovat skutečnou debatu.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

K záplavě textů o „střelnici“
Víme o nechuti řady lidí číst pořád dokola to samé o jednom tématu. Možnost vyjádřit se svobodně v listech je ale důležitější než čtenářský zážitek. V listech proto přinášíme nejnutnější reakce, nechceme obtěžovat ty, které to nezajímá. Více toho bude na aktivnidobrany.cz, nástěnce
a facebooku Aktivní Dobřany.
Dali jsme 100% záruku, že střelnice nevznikne, pokud by vadila. Neslevím z nároků na bezpečí,
klid, ekologii i ekonomiku. V tom jsme s odpůrci zajedno. Oni ale nechtějí dovolit, aby se někdo
pokusil o projekt, který by přísné požadavky města splnil. Proč?
Z odporu k poznání? Tvrdilo se, že letadla se nikdy nevznesou. Upalovalo se za tvrzení, že
země není placatá. Úplně stejně se teď někdo u střelnice spokojí s hospodským názorem. Z textů
odpůrců to přímo čiší. Opravdu si může někdo soudný myslet, že lze povolit stavbu, ze které
vyletí střely ven? Že biatlonová střelnice zahrnuje stezky po celém polesí?  Že existuje broková
střelnice na 600 m? V národě Jana Husa je povinností každého zodpovědného jedince, aby hájil
právo na pravdu. Tedy nejprve poznat, pak se rozhodnout. Proto nemůžeme ustoupit těm, kdo
chtějí umlčet odborníky.
Závidí nám, že na rozdíl od doby před rokem 2014 máme kuráž vystoupit s důležitým záměrem 5 let před tím, než bude aktuální? Pamatujeme si ještě na časy, kdy se lidé stavěli před hotovou věc? Nám otevřenost neznechutí.
Je za tím strach o přírodu? Kdo ho upřímně cítí, má naši sympatii. Naše první starost byla,
aby stávající plochu nahradil kvalitnější biotop. Nové remízky pomohou krajině a ohroženým
druhům. A vzpomeňte na to, jak vůdci odporu proti střelnici projevili nenávist ke koníkům a jiné
radniční zvířeně, bez nichž by to měl náš nejvzácnější kus přírody těžké. A proč sami myslivci
nikdy nepřišli s políčky pro zvěř, která vzniknou z naší iniciativy?
Vadí, o kolik úspěšněji vyjednáváme? V jednom z článků se opozice přiznala, že v době, kdy
vládli, zkusili daný pozemek prodat. A to včetně kusu lesní půdy. Chtěli za něj 40 milionů a ztratili
by nad prostorem kontrolu. My i bez střelnice získáme více peněz, pozemek nám zůstane. Neobětujeme kus lesa. Kyselé hrozny?
Mají chataři upřímný zájem, aby se jim dobře bydlelo? Co si takhle vyjednat smlouvu o tom, že
do projektu střelnice přibude například odclonění čtyřpruhu? Slušně se dá vyjednat větší výhoda, než být pěšáky na politickém kolbišti.
Nevíme, který důvod je hlavní. Víme ale určitě, že nepodloženému zastrašování nesmí rozumný člověk ustupovat.
Martin Sobotka, starosta

První velká změna
rozpočtu = splnění
dávných slibů
Hned v prvních týdnech letoška se ukázalo,
jak užitečné je mít v rozpočtu rezervy. Dokážeme tak pružně reagovat na různé neočekávané situace.  První z nich je radostná novina.
Ačkoliv nám na konci roku silničáři tvrdili, že
zařazení dokončení Dobřánek do jejich rozpočtu je nepravděpodobné, nakonec se to podařilo. Celá Komenského je dle projektantů za
12 milionů, náš podíl vychází na cca 4,5.
A protože má letošní rozpočet velkou rezervu v kolonce kofinancování, jsme připraveni.
Podaří se tak splnit víc jak deset let staré sliby našich předchůdců. Nad jejich rámec jsme
do projektu přidali opravdu kvalitní dešťovou
kanalizaci. Pomůže lidem v Komenského ulici, nad rámec toho umožní odvodnit cestu ke
kapličce na Kamínku, což je podmínka její důkladné opravy.
Příjemnou zprávou je i to, že na rozdíl od
budov se komunikace soutěží dobře. Největší
investice letošního roku, zasíťování zóny pro
místní podnikatele směrem na Šlovice, jsme
vytendrovali na hladině 70 % loňských průměrných cen. Málokdo ví, že součástí výstavby zóny je nový chodník, po kterém se do ní dá
bezpečně projít podél celé panelárny.
Martin Sobotka, starosta

Náhodná kontrola
S tímto souslovím a úsměvem začala nečekaná kontrola České inspekce životního prostředí
naší kompostárny ve sběrném dvoře. Nadšení z této kontroly nebylo veliké, protože jsme věděli
o jistých nedostatcích v jejím provozování. Tato pochybení nebyla výsledkem nějako lajdáctví či
neochoty plnit provozní řád, ale byly to důvody čistě technického charakteru. Hlavní příčinou,
za kterou jsme paradoxně rádi, byl rapidní nárůst dováženého biologického odpadu do kompostárny. Ukládané množství bylo za poslední roky tak velké, že jsme zvažovali její uzavření z důvodu překročení limitu daného v provozním řádu. „Bohužel“ zvítězila ochota vyjít spoluobčanům
vstříc a neubrat jim právo bezplatného uložení biologického odpadu a tím zamezit případnému
šíření černých skládek na katastru města. Další výtkou inspekce bylo to, že nedochází k průběžnému kompostovacímu procesu během roku. Toto pochybení bylo způsobeno tím, že během
letní sezony, kdy dochází k největšímu návozu bio odpadu, nejsme schopni kvůli malému manipulačnímu prostoru vytvořit a udržovat potřebné zakládky. Tato činnost se logicky přesunula do
období, kdy pravidelně dochází k útlumu návozu zmiňovaného bioodpadu a vzniká prostor pro
potřebnou činnost. V neposlední řadě je třeba zmínit otázku personální. Provoz kompostárny
vyžaduje každodenní péči, což samozřejmě není levná záležitost a nebylo od počátku provozu
kompostárny v rozpočtu města myšleno. Z kontroly jsme se poučili, přijali okamžitá opatření,
abychom zmírnili případné sankce. V hodnotící zprávě ČIŽP byla tato opatření kvitována, a proto
byla uložena víceméně výchovná pokuta 100 tisíc korun. Hrozila sankce v sazbě 1 až 5 mil. Je nutné zmínit, že výše uvedená opatření, která zajistí provoz kompostárny dle platného provozního
řádu, se budou pohybovat okolo částky 300 tisíc korun ročně. Rozum selsky uvažujícího občana
asi nepochopí, ale provozní řád je provozní řád.
Michal Pokorný, vedoucí Technických služeb města Dobřany

(red) V partnerské bavorské obci Obertraubling se letos 15. března konají komunální volby.
Končí tak první mandát starosty Rudyho Grasse, kterému jeho dobřanský protějšek Martin
Sobotka předal na pravidelném novoročním
setkání děkovný list za 5 let spolupráce.

www.dobrany.cz
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Technické služby
Dobřany – lépe
a levněji než firmy
Dopadová plocha lanové dráhy na dětském
hřišti v sídlišti Hornická získala nový povrch.

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 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2020  (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, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí  500 Kč pro rok 2020.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2020  (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní  
platbou  převodem na účty Města Dobřany:
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné číslo poplatníka
(majitele nemovitosti)

Za dobu provozu hracího prvku se plocha
stala pro děti nevhodnou. Nepříjemná pro
obyvatele přilehlých domů byla i zvýšená prašnost. Nabízelo se tedy „klasické“ řešení dopadové plochy (odstranění ornice, olemování
zabetonovanou obrubou a vyplnění jemným
štěrkem). Tento krok by však vážně zasáhl do
kořenových systémů blízko rostoucích stromů,
které by pravděpodobně tak hrubý zásah ohrozil na životě. Navíc by nebyl v souladu s ČSN
839061 (Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních
ploch při stavebních pracích). Snaha ochránit
děti i perspektivní městské stromy vyústila
v řešení navržené Ing. Vladykovou, městskou
zahradnicí, které realizovala se svými kolegy
z Technických služeb Dobřany za využití materiálu z městských lesů. Použitá kůra jehličnanů dostatečně zmírní náraz při dopadu dítěte.
Zároveň zabrání dalšímu sešlapávání kořenů
a pomůže se zadržením dešťové vody, která se
tak stane pro stromy dostupnější.
Lenka Tomanová, místostarostka

Ve Šlovicích se opět
sejdou rodáci
Po pěti letech se bude v sobotu 27. 6. 2020
konat setkání rodáků ve Šlovicích. Zároveň
si připomeneme 775 let od první písemné
zmínky o obci. Připraven bude také celodenní
program pro děti i dospělé, výstava k historii
obce, sportovní klání i hudební vystoupení.
Těšíme se na společné setkání.
Michal Trdlička, OV Šlovice
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3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí 200 Kč, ze psa chovaného
v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na adrese
Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany  800 Kč.
	
Pro držitele psa, kterým je osoba starší 65 let a držitele psa, který je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč,
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech a držitel psa, má-li trvalý pobyt na
adrese Náměstí T. G. M. 1, 334 41 Dobřany 200 Kč.
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %.
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2020 (složenky se neposílají).
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského úřadu nebo bezhotovostní
platbou  převodem na účty Města Dobřany:
u KB  19 - 1223361/0100 nebo u  ČS   19 - 725295379/0800
variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty: tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Kompostéry
V lednových listech na straně 3 jsme otiskli dotazník s průvodními informacemi, jehož
cílem bylo zjistit, zda máte zájem získat bezplatně zahradní kompostér. Počet pozitivních
ohlasů nás příjemně překvapil, město se do
projektu Mikroregionu Radbuza zapojí a žádost o dotaci na pořízení kompostérů společně s dalšími obcemi podá.
Pokud se chcete přidat a pomoci tím i životnímu prostředí, můžete ještě do 28. února odevzdat vyplněný dotazník, a to na podatelně Městského úřadu Dobřany. Je též
možné jej vyplnit elektronicky na stránkách
www.dobrany.cz v sekci aktuality, či poslat
sken na adresu: komposter@dobrany.cz, na
kterou můžete směřovat i případné dotazy.
O dalších krocích vás budeme průběžně
informovat v dalších vydáních Dobřanských
listů.
Děkujeme za spolupráci.
Lenka Tomanová, místostarostka

Prodej dřeva
Město Dobřany oznamuje, že pro občany
nadále pokračuje prodej dřeva, převážně jehličnatého. Klády v délce 2 metry se nachází
v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na 300 Kč bez DPH za prostorový
metr. Omlouváme se za „šotka“ v lednovém
vydání DL, ve kterých byla uvedena neaktuální cena.
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 města v sekci
„lesy“.
Lenka Tomanová, místostarostka

Životní podmínky 2020 – výběrové šetření
v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2020“ (EU-SILC), které
navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 403 domácnostech, z nichž se 6 653
zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 24. května 2020 prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě
obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota
spolupracovat s ČSÚ je pro nás nesmírně důležitá a umožní nám získat řadu důležitých informací
o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem.
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, popř. průkazem zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český
statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná
v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech.
Kontakt na pracovníky Krajské správy ČSÚ pověřené řízením šetření Životní podmínky 2020:
Mgr. Evženie Siudová, tel. 377 612 265, 731 439 313
Ing. Vladislava Toušová, tel. 377 612 272
Ing. Miloslav Chlad, Ph.D., ředitel Krajské správy ČSÚ v Plzni

Reakce na článek „Bílá čára bezpečí“
Děkuji za inteligentní připomínku Pavla Vrzala v minulém vydání listů. Středová čára je skutečně užitečná a bylo by dobré, aby její namalování na vozovku SÚS PK co nejrychleji zajistila.  Informaci jsme jim předali, odpověděli, že situaci co nejdříve napraví. Pokud víte o nějakých dalších
místech, kde by bylo užitečné obnovit vodorovné dopravní značení, dejte mi prosím vědět na adresu tomanova@dobrany.cz. Každý půlrok organizujeme schůzky se silničáři, na kterých se bavíme
o tom, co je potřeba vylepšit na krajských silnicích na všech třech našich katastrech. Jejich přístup
je rozumný a vstřícný, loni se například podařilo vyjednat větší opravu propadlé vozovky u ZUŠ.
Lenka Tomanová, místostarostka

G2DT – GLOBÁLNÍ DÁRCOVSKÝ A DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY
Dobřany

k podpoře kulturních, sportovních a dalších společensky prospěšných aktivit organizovaných na území
města Dobřany nebo pro dobřanské obyvatele.

V rámci Dotačního titulu (část „C“ Globálního dárcovského a dotačního titulu města Dobřany) se do 31. 03. 2020 do 14:30 hodin
přijímají žádosti o dotaci na jednorázové projekty/akce realizované v roce 2020 a na vybavení pořízené v roce 2020.
Dotaci lze využít na úhradu nákladů na materiál, vybavení, občerstvení (mimo alkoholické nápoje), technické zajištění, dopravu jako externě
zajištěnou službu, ubytování a stravování, službu osob, které nejsou zaměstnanci žadatele či členy jeho statutárních orgánů,
popř. na další účelně vynaložené a objektivně zdůvodnitelné náklady.
Pravidla a formulář žádosti o dotaci je možno získat na webových stránkách města Dobřany  www.dobrany.cz v sekci Globální dárcovský
a dotační titul města Dobřany nebo na Městském úřadě Dobřany, náměstí T. G. M. 1, a to v podatelně, přízemí, kancelář č. 102
nebo v kanceláři č. 206, správa dotací, 1. patro. Správa dotací je rovněž konzultačním místem.
Schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit na tel. 377 195 853 nebo e-mailové adrese: kucerkova@dobrany.cz.
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Zprávy z radnice

DĚKUJEME, ŽE MYSLÍTE I NA DOBŘAŇÁKY!

MĚSTO DOBŘANY DĚKUJE SPONZORŮM
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Jak to vidí opozice

Vize moderního města Dobřany – parkovací dům?
Na základě příslibu z minulého vydání si
vám dovoluji představit první z 13 strategických investičních akcí, které předložili opoziční zastupitelé koncem minulého roku zastupitelstvu města k dalšímu projednání a diskusi
pod názvem „Vize moderního města Dobřany“.
V současném 17členném zastupitelstvu
jsem asi jediným, který skutečně bydlí a většinu svého volného času tráví v nejlidnatější
části Dobřan, tj. v sídlišti Pančava. Za největší
problém, obdobně asi jako většina sousedů,
považuji bezpečné a správné parkování. Velmi často totiž dochází k odstavení vozidel na
nevhodných a nebezpečných místech, např.
podél ulic Sokolovská před školní jídelnou
či Loudů. Několikrát se již také stalo, že záchranářská auta se nemohla dostat k zásahu,
např. před bytový dům v ul. Spojovací 827
a 828. Jsem přesvědčen, že většina majitelů
automobilů to nedělá schválně, ale zkrátka ve

večerních hodinách nemají už jinou možnost
a zaparkují své auto, kde se dá. Bohužel.
Na základě výše uvedeného jsme do 13
strategických priorit zařadili právě stavbu
parkovacího domu v sídlišti pro cca 100 – 200
automobilů, přičemž si uvědomujeme, že na
výstavbě musí být většinová shoda samotných obyvatel sídliště Pančava. Cesta to bude
složitá. Zástupci Aktivních Dobřan totiž záměr
výstavby parkovacího domu odmítají a argumentovali na zastupitelstvu prostřednictvím
starosty města Martina Sobotky, že výstavba
parkovacího domu je megalomanský projekt.
Žádný projekt neexistuje. V tuto chvíli přicházíme pouze s myšlenkou výstavby a je na
společné diskusi členů zastupitelstva s občany dotčeného území, zda parkovací dům má
vzniknout a jaká bude jeho podoba. Taková je
alespoň naše představa. Vždyť možných variant k diskusi je hned několik. Může se jednat

o podzemní či nadzemní garáže (popř. kombinovaný způsob) s 2 či 3 patry, kdy přízemí
lze například využít pro komerční účely (bankomat, kavárna s dětským koutkem). Právě
prostor areálu bývalé Integry by pro výstavbu
byl vhodný, ale třeba společnou diskusí nalezneme jinou plochu, nebo se nakonec sami obyvatelé vyjádří proti. Myslím si, že takový návrh
však „na stůl“ v 21. století patří. Vždyť v našem
městě jsou jiné projekty, které lze vnímat megalomansky, a přitom je většina obyvatel města nevyužívá či nevyužije. Nemyslíte?
Zároveň je hned v počátcích diskuse slušné
zmínit, že výstavba parkovacího domu by proměnila pravidla parkování v celé oblasti sídliště, neboť provoz a údržbu objektu parkovacího domu by bylo možno zajistit z výběru
nájmu za parkování či pronájem komerčních
prostor.
Za opoziční zastupitele Michal Šašek
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Téma měsíce: Hasiči

Novoroční ohňostroje
Bezpečnostní komise na svém lednovém jednání prodiskutovala mimo jiné i níže uvedenou problematiku a usnesla se na potřebě sepsání
tohoto informativního článku pro veřejnost.
Již je tomu několik let, co bylo rozhodnutím
vedení města přesunuto odpaliště novoročního
ohňostroje z plochy náměstí na louku u mostu.
I přesto, že ještě dnes jsou mezi námi zarputilí
odpůrci tohoto rozhodnutí, se zejména při letošním odpalu ukázalo, že to byl krok správným
směrem, krok vstříc bezpečnosti občanů. Po
odpalu loňského novoročního ohňostroje došlo
k požáru odpaliště, a proto musel být proveden
hasební zásah. Díky volnému prostoru kolem
odpaliště (bez přihlížejících) byl zásah rychlý
a účinný. Z dosud nezjištěných příčin došlo krátce po zahájení odpalu letošního novoročního ohňostroje k odklonu několika “světlic“ od původního plánovaného směru. Jedna z vychýlených
“světlic“ dopadla k hasičskému vozidlu a explodovala mezi zasahujícími hasiči, druhá se stejným efektem dopadla mezi přihlížející osoby na
chodník přímo na mostě a několik dalších se rozlétlo do naštěstí neobsazeného prostoru louky.
Kolem odpaliště je vždy vytyčena bezpečnostní
zóna, viz přiložený obrázek. Tento prostor je
vymezen pouze pro zodpovědnou osobu provádějící samotný odpal, případně pro zasahující složky IZS. Po loňských zkušenostech s řidiči projíždějících motorových vozidel doporučila bezpečnostní komise zcela uzavřít v době odpalu komunikaci II/180, ul. Chotěšovská, v prostoru mostu.
Bohužel ještě v době před uzavřením komunikace se do prostoru mostu vměstnalo nemálo občanů všeho věku, kterým se protentokrát naštěstí při
nekontrolovaném rozletu pyrotechniky nic nestalo. Z výše uvedených skutečností je zcela jednoznačné, že přesun odpaliště byl správným krokem.
Dále je pro příště nutné lépe označit prostor pro sledování ohňostroje, tedy vyznačit bezpečný prostor pro diváky. Obě policie podílející se na dočasné krátkodobé uzavírce budou aktivně dohlížet na nevstupování do vymezené bezpečnostní zóny. V neposlední řadě je nutné apelovat na diváky
dychtící po těsné blízkosti hřmění odpalujících efektů a zápachu po spálenině, aby více dbali na vlastní bezpečnost než na adrenalinový zážitek, neb
výsledné efekty ohňostrojových prací odehrávající se vysoko nad hlavami jsou z větší dálky lépe viditelné a zajímavější. A nebolí tolik za krkem. 
Ing. Milan Dvořák, DiS
předseda bezpečnostní komise

Problematika parkování
Vážení spoluobčané, někteří z vás téměř
permanentně apelují na zlepšení stavu stran
počtu parkovacích míst, zejména v sídlišti. Pro
někoho zcela určitě neřešitelný, ba dokonce
neřešený problém. Bezpečnostní komise jako
poradní orgán rady města má tuto problematiku na stole téměř pravidelně. Zkuste se nyní
oprostit od osobního zaujatého pohledu na
danou situaci a zkuste pohlédnout z jiných
úhlů. Jsou bohužel mezi námi tací, kteří kdyby jim bylo nabídnuto celoročně parkoviště
zdarma s plným komfortem (osvětlení, kamery, možná i s myčkou atd.), které by však bylo
vzdáleno od místa jejich bydliště byť jen pár
metrů chůze, nevyužili by jej. Proč? Protože je
daleko a dotyčný chce přece na své autíčko vidět z okna, kdykoli si zamane! Najdou se i tací,
kteří si městem zbudované parkoviště zaplatí,
ale využijí ho jen v okamžiku, kdy nenajdou
místečko opět těsně před svým domem. Není

8

|

únor 2020

to výmysl! Jde o skutečnost, kterou je možno
podložit relevantními důkazy. Co z toho plyne? Město se může snažit budováním parkovišť, jak chce, ale nikdy nemůže uspokojit
potřeby všech žadatelů, zejména těch, kteří
chtějí parkovat nejlépe před vlastním vchodem a které nic a nikdo jiný nezajímá.
V zarputilém a lítém boji o co nejlukrativnější místa k odstavení aut neohrožujete jen
své okolí, respektive své sousedy, ale i sami
sebe. Špatně zaparkované auto může znamenat znemožnění příjezdu nebo projetí požární techniky. A když už mezi vámi s opatrností
a těsně projedeme, nemůžeme z vozidla vystoupit, neb bychom vstoupili rovnou na vaše
auta! U výškové techniky (žebříky a plošiny)
je to ještě horší. Výšková technika, kterou potřebujeme k vaší záchraně a k likvidaci událostí ve vyšších patrech (viz například požáry
výškových budov), potřebuje nejen projet tou

těsnou uličkou, kterou nám milostivě necháte,
ale potřebuje rozložit ke své stabilizaci i podpěry, které potřebují prostor o velikosti minimálně 5-6 metrů!
Na základě výše uvedeného doporučila
BK Policii ČR i městské policii pokračovat
i v letošním roce v dopravně bezpečnostních
akcích zaměřených na dopravu v klidu, a to
nejen v předem vytipovaných lokalitách, kde
i přes apely a spíše symbolické finanční postihy stále dochází k porušování platné legislativy. Obě policie tento požadavek akceptují
a plně využijí již fungující spolupráce s občanskými aktivisty z řad občanů, kteří pomáhají
odhalovat jedince, již opakovaně páchají přestupky v oblasti dopravy.
Ing. Milan Dvořák, DiS
velitel jednotky PO města Dobřany
a předseda bezpečnostní komise

Téma měsíce: Hasiči

Množství zásahů stále stoupá
Dobřanská hasičská jednotka zasahovala v minulém roce 2019 celkem u 146 událostí.
To je nárůst oproti roku předešlému o celých 10 událostí (už čtvrtý rok jsme přes 100).
130 těchto událostí bylo na katastrálním území našeho města a 16 událostí vzniklo mimo
toto území. Těchto 16 mimoměstských událostí se odehrálo v obcích Vstiš, Lhota, Chlumčany, Chotěšov, Hradčany, Líně a Robčice.
Z celkového počtu 146 událostí za rok 2019 bylo 19 požárů. Šlo o požáry trávy, lesních a polních porostů, budov a přístaveb, pokrmů, odpadu a odpadních nádob a několika dopravních
prostředků. Dopravních nehod, u kterých jednotka v roce 2019 zasahovala, bylo 22. Jednalo
se o nehody s účastí 1 až 4 automobilů, ať osobních, dodávkových nebo nákladních. Šlo také
o sražené chodce, cyklisty a střety se zvěří. Některé se obešly bez zranění, u jiných šlo o drobná
zranění, u některých však byly následky fatální. Technických zásahů bylo celkem 75. Jednalo se
standardně o odstranění nebezpečných stavů nebo odstranění překážek z komunikací a jiných
prostor, jako například polámané větve a stromy, uvolnění komunikace, likvidaci obtížného hmyzu nebo spolupráci se složkami IZS. Mezi technické zásahy každoročně dále patří otevírání uzavřených prostor bytů nebo vozidel, monitoring, čerpání vody, dovozy vody pro technické služby,
transport pacienta pro ZZS, záchrana osob nebo zvířat z vody a mnoho dalších činností. Asistencí a ostatních činností bylo za loňský rok celkem 17. Asistovali jsme tradičně při ohňostrojích,
dnech dětí, offroadovém maratónu, půlmaratónu Plzeňského kraje, motocyklových závodech,
hudebních produkcích v našem městě, rojení čertů a dalších sportovních a kulturních akcích.
Únik nebezpečných látek byl zaznamenán celkem 4x. Ve všech případech šlo o únik provozních
kapalin na pozemní komunikaci a ostatních plochách. Výčet počtu událostí pokračuje planými
poplachy. V roce 2019 jich bylo 6 a šlo o údajný požár lesa ve Vodním Újezdu, údajný požár OA,
který se ukázal být technickou závadou na vozidle, a do třetice údajný požár bytu, ze kterého se
vyklubalo spálené jídlo. Zbylé tři PP byly signalizovány EPS z výrobní a skladové haly PEBAL.
Posledním statistickým údajem za rok 2019 jsou 3 cvičení. V součinnosti s HZS jsme nacvičovali
taktiku likvidace požáru skladové haly štěpky na Hradčanech, likvidaci následků letecké dopravní nehody na letišti v Líních a také únik čpavku z technologie chlazení ve velkoskladu PENNY.
Ing. Milan Dvořák, DiS
velitel

SDH Šlovice
V loňském roce pořádal sbor dobrovolných hasičů Šlovice tradiční kulturní akce. Společenské
dění v obci odstartoval oblíbený hasičský bál následovaný masopustním průvodem, maškarním
plesem, dětským karnevalem, oslavami máje, dnem dětí a rozsvícením vánočního stromku.
V uplynulém roce zasahovali hasiči dohromady u čtrnácti událostí (jednalo se o tři požáry, šest
technických zásahů, čtyři požární asistence a prověřovací cvičení).
Mimo zásahovou a kulturní činnost vykonával sbor dobrovolných hasičů různorodé práce
v obci – od kácení dřevin po zalévání zeleně, úklid obce apod.
V současné době má SHD Šlovice 54 členů, z toho 12 v zásahové jednotce.
Mgr. Michal Balvín, velitel jednotky

Hasiči při obnově staré cesty na Mukavu

1) Sněhová kalamita, únor 2019
2) Požár skládky Vysoká, říjen 2019
3) ÚNIK PHM z kamionu, říjen 2019
4) Požár chaty, Vstiš, prosinec 2019
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Rozhovor s kardiologem MUDr. Tomášem Kolouchem
Můžete se, prosím, čtenářům Dobřanských listů představit?
Mé jméno je Tomáš Kolouch, vystudoval
jsem III. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze a následně jsem pracoval v kardiocentrech Královské Vinohrady a FN Lochotín v Plzni. Poslední čtyři roky působím jako ambulantní specialista na poliklinice v Králově Dvoře.
Intenzivně spolupracuji s plzeňskými i pražskými pracovišti a západočeskými lázněmi.

Od března letošního roku budete působit v   dobřanském zdravotním středisku
v kardiologické ordinaci. Jak se k Vám mohou pacienti přihlásit?
Pacienti se mohou objednat telefonicky na
čísle 730 778 658, od března pak i osobně přímo v ordinaci. Ta bude otevřená každý všední
den od 8 do 15 hodin, v úterý budou ordinační
hodiny rozšířeny až do 18 hodin, v pátek se
ordinuje od 7 do 11 hodin. Smlouvy mám se
všemi zdravotními pojišťovnami České republiky kromě Revírní bratrské pokladny a Zdravotní pojišťovny Škoda, se kterými o smlouvě
intenzivně jednám.
Mohou k Vám přijít i mimodobřanští?
Rád se postarám o každého, kdo se o naši

roby srdce a oběhového systému. Disponuje
k tomu určeným přístrojovým vybavením –
echokardiografickým přístrojem, vybavením
k zátěžovému testování, EKG Holtery s dlouhodobým záznamem srdeční aktivity či přístroji ke kontrole krevního tlaku.
Osobně usiluji o co nejužší spolupráci s odborníky z dalších oborů, abychom pacientovi
společně pomáhali celkově, nejen se zaměřením na izolovaný problém týkající se srdce
nebo cév.

péči přihlásí bez ohledu na trvalé bydliště.
I v mém současném působišti v Králově Dvoře
máme v evidenci mnoho pacientů ze sousedních okresů, někteří již nyní dojíždějí i z Plzeňského kraje.

Co je náplní práce kardiologa?
Kardiologie je jedním z interních oborů.
Kardiolog je pak speciálně zaměřen na cho-

Větší část pacientů jsou, předpokládám,
dospělí… Jaké nemoci jsou nejčastěji v kardioordinacích léčeny?
Těžištěm péče kardiologa jsou pacienti
s hypertenzí, ischemickou chorobou srdeční,
chlopenními a vrozenými srdečními vadami,
srdečním selháním a arytmiemi (poruchami
srdečního rytmu). Zabýváme se i diagnostikou bolestí na hrudi, dušnosti, kolapsových
stavů. Dětská kardiologie je samostatným
oborem s vlastní sítí specialistů, od kterých
přebíráme pacienty po dosažení dospělosti.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslava Umnerová

Městské kulturní středisko Dobřany a Základní škola Dobřany
vyhlašují soutěž

DOBŘANSKÉ POHLEDY 2020

LOUKA

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 15. 5. 2020
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).
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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Kultura

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

13:00–17:00
13:00–15:00
13:00–18:00

KNIHY PRO DĚTI
12:00–17:00
12:00–15:00
12:00–18:00
12:00–15:00

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
MEYERSON Amy:
Sejdeme se v knihkupectví
Miranda zdědí po svém strýčkovi, který záhadně zmizel z jejího života před šestnácti
lety, neobvyklé dědictví – knihkupectví, které
je na pokraji bankrotu. Je to jedna z jeho bojovek, které jí vždycky a velmi rád připravoval? Co ji čeká na jejím konci? Odhalí rodinné
tajemství? Poutavý příběh o rodině a lásce ke
knihám.

MALLERY Susan:
Rodinné pouto
Život bez rodiny s omezenými vyhlídkami
a s minulostí, o které by člověk raději vůbec
nemluvil. Jak byste se však cítili, kdybyste
jednoho dne zjistili, že máte bratra a sestru?
Na první pohled se zdá, že osud nemohl svést
dohromady tři odlišnější lidi. Postupně ale
objevují, že mají společného víc, než by se na
první pohled zdálo.

RUŠAR Daniel: Strakáč a Tioni
Někteří z vás mají větší nos, někomu zase
odstávají uši. Někdo má křivé zuby… Klukovi
z naší knížky se objevily na těle skvrny. Dostal
kvůli tomu přezdívku – Batika. Co bys dělal,
kdyby tvůj kamarád vypadal úplně jinak než
všichni ostatní?
Knížka učí děti poznání, jak důležité je skutečné přátelství a že smích bývá dobrým lékem
na každou bolest.
CÍLEK Václav:
Evropa, náš domov
Jak se Evropa vyvíjela od starohor přes dobu
ledovou až po antropocén? Jaká byla a je flóra
a fauna? Jak žili Evropani v průběhu času a co
měnilo jejich život? Vydejte se po stopách sta-

rého kontinentu, objevte jeho krásu, rozmanitost i bohatství…

WOHLLEBEN, Peter:
Slyšíš, jak mluví stromy?
Co všechno můžeš objevit v lese.
Jestlipak stromy také spí? Doopravdy spolu
mluví? Mohou skutečně dostat úžeh? Pokud
se chceš dozvědět o stromech a obyvatelích
lesa překvapivé, až neuvěřitelné věci, přečti si
vyprávění světoznámého lesníka, který všechno sám vypozoroval a vyzkoumal.
TRÉDEZ Emanuel:
Sociální sítě a to funguje jak?
Všechno, co vás zajímá, když jste online. Práva,
rizika, přátelství a vše o tom, jak zvládnout propojení s větším množstvím lidí bez problémů!

DÍTĚ V SÍTI
Manuál pro rodiče a učitele, kteří chtějí rozumět digitálnímu světu mladé generace.
Přehledný a praktický návod, jak přistupovat
k výchově a vzdělávání dětí během současné
expanze informačních technologií.

ENGLUND Peter:
Válka a naděje
Osobní, silné, přesvědčivé příběhy z I. světové
války. Jedna z nejoriginálnějších knih….

www.dobrany.cz
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Kultura

Dubnička Lahoda Revival Kabaret
Oslavná tryzna za neznámé hity. Káčko, 13. 3. 2020 od 19:00
Šimek & Grossmann, Suchý & Šlitr, Vodňanský & Skoumal … ale znáte Dubničku & Lahodu? Ani my jsme je neznali. Přitom za sebou zanechali
pokladnici veselých písniček, komických scének a minimalistické poezie. V chodsko-valašské retro folk show je společně budeme objevovat.
Autoři Kabaretu se snaží navázat na bohatou, ale mizející tradici spojení vtipných písniček a scének vlastním originálním způsobem, aniž by se se
zmíněnými ikonami chtěli srovnávat.
Za vše mluví ohlasy diváků jejich Oslavné tryzny
za neznámé hity:
– Bylo to parádní, kluci. Bavila jsem se já i mamka! H.
– V pondělí to byla pecka. Opravdu příjemné překvapení. Nečekal jsem to. V.
– Včera jste byli skvělí. Bavili jsme se, jako už dlouho
ne. K.
– BYLO TO NAPROSTO BEZVA! Dlouho jsem se tak nezasmála. Vtipné, inteligentní, milé, lidské, srdečné. Š.
– Úplně á la Semafor. D.
– Váš Kabaret má ducha, je vtipný a – děj se, světe!
- i slušný! M.
– Jste iniciátoři obratu ke skutečnému vtipu, vkusu, duchaplnosti, slušnosti a umění dělat divadlo
včetně hudby i zpěvu. E.
– MOJI MILÍ CHLAPCI, jste báječní! DRŽÍM PALCE..
foto: Pavel Měřínský
Vaše Jitka Molavcová

Podpora pro NF Klíček

Poděkování
Jistě víte, že naše Základní škola má problém se zvýšenou dopravou před budovou
1. stupně (Školní ulice 48). Školní senát nejdříve rozhodl, že vyvěsí informační plakáty.
Ty výrazně pomohly, ale stále je před budovou dost velký provoz, proto někteří senátoři
16. 12. 2019 provedli monitoring zastavujících automobilů. Bylo jich celkem 43, nejvíce
v Mánesově ulici – pod školou (27). Je to téměř o polovinu méně, než tomu bylo před více
než rokem. Rádi bychom poděkovali všem rodičům, kteří své děti vysazují na náměstí nebo
je vodí do školy pěšky.
Za Senát 1. stupně
Kateřina Supová a Dominik Děd

Stejně jako každý rok si vás dovoluji informovat i výši výtěžku z Mikulášského jarmarku, který
byl odeslán Nadačnímu fondu Klíček provozujícímu dětský hospic v Malejovicích. Na sbírkový
účet bylo odesláno 49 810 Kč. Děkuji touto cestou všem, kteří se na Mikulášském jarmarku jakkoliv podíleli.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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(kli) Říkáte si, proč se v Dobřanských listech objevuje obrázek čtyřlístku? Mohlo by to mít
souvislost s dětským seriálem/
časopisem... Nebo proto, že čtyřlístek jako rostlinu můžeme najít v naší zeleni města? Věděli
jste, že čtyřlístkem nazýváme méně běžný jetel
(trifolium) složený ze čtyř samostatných lístků
oproti běžnému trojlístkovému jeteli? Anebo
jste tu čtyřlístek našli proto, že je symbolem
štěstí? Čtyřlístek se v populaci jetele vyskytuje
v poměru zhruba 1:10 000, takže ten, kdo ho
najde, má štěstí... Našli jste už někdy čtyřlístek?
Co bychom tak mohli najít v příštím čísle DL?

Kultura

Šedé Dobřany podruhé a déle
Po měsíční pauze byla v naší galerii zahájena další výstava. A jak to bývá, je opět něčím
výjimečná... Na základě pozitivních reakcí
na krátkodobou výstavu černobílých fotografií města starých více než čtvrtstoletí, jež
byla k vidění na listopadové akci Sametový
happening, jsme se rozhodli pro větší a delší výstavu. Od pátku 31. ledna až do soboty
14. března můžete v dobřanské galerii navštívit výstavu ŠEDÉ DOBŘANY. K vidění je

několik desítek černobílých fotografií města
ukazujících Dobřany v letech kolem "sametové revoluce". Přijďte zavzpomínat, porovnat vzhled či uhádnout, kde byly zveřejněné
snímky pořízeny. A čím je výstava výjimečná?
Tím, že na ní nejsou jen fotografie. Doplnili
jsem ji celým prvním ročníkem obecního
zpravodaje z roku 1996, který nesl jméno
Dobřanské noviny, měl formát A3, 6 černobílých stran a prodával se na vybraných místech

za 2,90 Kč. Ano, počítáte správně, "cancálek"
slaví 25 let! A to je pádný důvod k připomenutí. Co myslíte?
Výstava je otevřena každý všední den od
8:30 do 12:15 a od 13:00 do 16:00 a bude
ukončena dernisáží v sobotu 14. března
v čase 13:00 - 16:00 hod. Najděte si cestu ke
vzpomínkám, rozhodně to stojí za to.
Jaroslava Umnerová,
ředitelka MKS Dobřany

Autobusové jízdní řády
Na základě četných dotazů na autobusová spojení z Dobřan do okolních měst a obcí jsme připravili stručný přehled vybraných spojů. Dovolujeme
si upozornit, že vybrané jízdní řády jsou platné v běžné pracovní dny, za běžného, neomezeného provozu. Podrobnější, aktuální a dle našeho mínění
i přehledné jízdní řády jsou dostupné na www.idos.cz. V případě, že potřebujete s vyhledáváním spojů poradit či dohledat další jízdní spoje, jsme
vám k dispozici v informačním centru na náměstí, popřípadě na telefonním čísle 377 972 725 či e-mailu ic@dobrany.cz.
V letním vydání Dobřanských listů zveřejníme nové informace k autobusovým jízdním řádům, které jsou avizované firmou POVED v souvislosti
se změnou autobusového dopravce v Plzeňském kraji.
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Autobusová zastávka Dobřany, u čerpací stanice (kruhový objezd)

Autobusová zastávka Dobřany, u čerpací stanice (Benzina)

www.idos.cz

www.dobrany.cz
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Kultura

Město Dobřany a Městské kulturní středisko Dobřany
vás srdečně zvou na

ples
Reprezentační

města Dobřany

vstupné:

80 Kč
Městské kulturní středisko Dobřany srdečně zve na představení

MASOPUSTNÍ POHÁDKA
ANEB JAK SKŘIVÁNEK MUSEL VRZNOUT
Divadlo KAPSA Andělská Hora
Na zahrádce pod lesem je zima. Vše je schováno pod bílou sněhovou peřinkou. Ale kde se
tu vzaly stopy ve sněhu? A komu patří? Tak to vrtá hlavou strašákovi Pašákovi. A dokonce
i kos Boss přiletí na obhlídku. Oba se schovají za plůtek. Nejprve je vystraší stará babka,
pak dědek a nakonec koza. Že by snad chtěl někdo na zahrádce škodit? Ale co vás nemá.
To jen zahrádkou právě prošel masopustní průvod maškar. Pojďte se s námi pobavit i vy.

9. února 2020 | 15:00 | kino Káčko

Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
nebo na www. kacko.cz.
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22/2/2020

od 20.00 hodin
parkhotel plzeň
K tanci a poslechu hraje

Fordance Orchestra
program

the beatles revival
bývalí i současní žáci
zuš j. s. bacha dobřany
barmanská show

předprodej vstupenek:
infocentrum, náměstí t.g.m. 5, dobřany
cena vstupenky: balkon b – 200 kč,
balkon a – 450 kč, sál – 550 kč
(včetně dopravy dobřany–plzeň–dobřany)

Dobřany

Kultura

Městské kulturní středisko Dobřany vás zve na muzikál

AddAmsovA
rodinA

neděle 19. 4. 2020 | 15:00
Hudební divadlo Karlín, Praha
Odjezd: mezi 12:00–12:15 z Pobřežní ulice v Dobřanech
Cena: 690 Kč (+ autobusová doprava)
Předprodej vstupenek v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5
(po–pá 8:30–16:00 | přestávka 12:15–13:00)

www.dobrany.cz
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Školství, spolky a neziskové organizace

Kulinářské okénko
ze školní jídelny
Mák
Mák je v naší kuchyni velice neoblíbený. Přitom je ale jedním z největších zdrojů antioxidantů, skvěle působí na zdraví našich jater,
přispívá k tvorbě červených krvinek, posiluje
naše kosti a obnovuje svalovou tkáň. Také má
schopnost potlačit stárnutí kůže a v neposlední řadě nás chrání proti infarktu.

V naší české kuchyni má především zastoupení ve sladkých pokrmech.
Bramborové šišky s mákem
600 g brambor
300 g hrubé mouky
2 vejce
sůl
mák, moučkový cukr, máslo

Brambory uvaříme ve slupce, ještě vychladlé
je oloupeme a nastrouháme najemno. Přidáme vejce, sůl, hrubou mouku a následně vypracujeme těsto, které nelepí. Z těsta vytvoříme válečky, které dáme vařit na cca 7 minut
do vroucí vody. Na závěr posypeme hotové
šišky mákem, moučkovým cukrem a přelijeme máslem.

Masterclass prezidenta celosvětové
akordeonové asociace CMA pana Frédéricka
Deschampse (Francie)
Vážení občané města Dobřany, dovoluji si Vás pozvat na zcela mimořádnou akci, která se uskuteční ve
dnech 6. - 8. 3. 2020.
Pozvání na uspořádání akordeonových mistrovských kurzů v Dobřanech přijal prezident celosvětové
akordeonové asociace CMA, pan Frédérick Deschamps z Francie. Bude to poprvé, co se mistrovské kurzy
jednoho z nejlepších světových pedagogů uskuteční
v České republice, a také poprvé, co se tu pan Deschamps zdrží déle než jeden den.
Celosvětová asociace, v jejímž čele je již 15 let, sdružuje více než 30 států včetně 56 delegátů z těchto států napříč pěti světadíly (Amerika, Evropa, Asie, Austrálie, Afrika). O jedinečnosti této akce vypovídá i fakt,
že byla podpořena velvyslanectvím Francie v České
republice a byla jí udělena záštita pana velvyslance
Rolanda Galharagua.   
Velmi rád bych Vás pozval na dva slavnostní koncerty, které budou součástí mistrovských kurzů. První
bude zahajovací - 6. 3. 2020 v 18:30 v sálu areálu Comtes FHT, a. s., a vystoupí na něm Edita
Adlerová - mezzosoprán a Petr Vacek - akordeon. Na druhém slavnostním koncertě vystoupí nejnadějnější mladí akordeonisté napříč celou Českou republikou, kteří budou zároveň aktivními
účastníky mistrovských kurzů. Tento koncert bude 7. 3. 2020 v kinosále Káčko od 19:00. V případě zájmu bude možné zamluvit vstupenky na oba dva koncerty v městském informačním centru,
a to od 17. 2. 2020. Vstup bude volný. Těším se na Vás.
Petr Vacek, učitel ZUŠ, zastupitel města Dobřany

Skautský sněm

Bábovka s mákem
2 hrnky polohrubé mouky, 1hrnek mléka, 1 hrnek mletého máku, 1 hrnek krupicového cukru,
1/2 hrnku oleje, 1 sáček prášku do pečiva, 1 sáček vanilkového cukru, 2 vejce, sůl

Předehřejeme si troubu na 170 °C. Vejce
ušleháme do pěny, následně k nim vmícháme mléko, mák, cukr, olej a vanilku. Nakonec
vmícháme prosetou mouku se solí a kypřícím práškem. Těsto přelijeme do vymazané
a moukou vysypané formy a dáme péct do
trouby na 30-40 minut. Po vyndání z trouby
poprášíme moučkovým cukrem.
Studenti Vyšší odborné školy zdravotnické
v Plzni, obor nutriční terapeut,
Barbora Josková a Daniel Čech
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Dne 18. 1. 2020 proběhl v Dobřanech v sále VTP Comtes skautský krajský sněm, kterého se
zúčastnilo necelých 100 delegátů ze středisek z celého Plzeňského kraje. Nechyběli ani zástupci
z našeho střediska Zelený šíp. Projednávala se činnost středisek za uplynulé období 2017–2019
a diskutovalo se o tématech, jako jsou například: skauting za 10 let, idea vlčat a světlušek a další.
Součástí sněmu byly i volby do krajské rady a proběhla i volba delegátů, kteří pojednou za Plzeňský kraj na již XVI. valný sněm, konaný letos 27.–29. 3. v Jindřichově Hradci.
Za středisko Zelený šíp Šůta

Školství, spolky a neziskové organizace

P.U.D.U. (jediný zástupce nejmenší vysoké v Plzeňském kraji)
a uplynulý rok

Loňský rok byl pro P.U.D.U. plný novinek.
Nová sbormistryně, nový čas zkoušek, nové
koncerty, noví členové a první víkendové soustředění. Sbor jsem původně kvůli vlastní časové vytíženosti převzala jen dočasně, než si
najdou někoho stálého, ale práce s tak milými
lidmi a nadšenými zpěváky mi natolik přirostla k srdci, že jsem nakonec kývla na jejich nabídku a rozhodla se vést P.U.D.U. dlouhodobě.
Na jaře jsme společně s Koinonií Jan Křtitel uspořádali Velikonoční koncert v kostele sv. Víta, na kterém jsme předvedli hlavně
sakrální repertoár, starou hudbu a gospely,
a v červnu zase letní koncert s chlumčanskými Poupaty Revival pod vedením Evy Šustrové, kde zazněly novinky jako obě Pijácké písně
F. X. Thuriho či sborová úprava slavné skladby
Mamma mia od švédské skupiny ABBA.  
Na podzim jsme vyrazili na úplně první
víkendové soustředění do penzionu U Jandů

v Úborsku u Janovic. Krom výborné domácí kuchyně, kde vám nabízejí aperitiv už při
snídani, pohodlného ubytování a společných
dlouhých večerů jsme v tamním sálku detailně nacvičovali další nový repertoár včetně náročné ruské (a zatraceně rychlé) skladby Pasmatri či písně The Sound of Silence (P. Simon,
A. Garfunkel), které bychom rádi předvedli na
letošních koncertech.
První adventní víkend jsme svými koledami a v uvolněné atmosféře pomáhali rozsvítit
vánoční strom na návsi v Soběkurech, o týden později jsme s rozšířeným programem
vystoupili v kostele U Ježíška v Plzni. Rovněž
jsme se již podruhé podíleli na uvedení České
mše vánoční J. J. Ryby v Dobřanech.
Plán na první polovinu roku 2020 je už de facto jasný. 16. března 2020 chystáme v kostele sv.
Mikuláše v Dobřanech společný koncert se slavným alikvotním sborem Spektrum z Prahy pod

vedením jedinečného sbormistra a propagátora
alikvotního zpěvu, Jana Staňka, kam srdečně
zveme. Pokud jste ještě neměli možnost poslechnout si techniku alikvotního zpěvu, určitě
neváhejte a přijďte, je to velmi specifický, téměř
nadpozemský zážitek. A pokud jste Spektrum již
zažili, pak víte, o co jde, a v tom případě dorazíte
určitě. V květnu se pak chystáme reprezentovat
Dobřany na festivalu sborového zpěvu v Berouně a na začátek léta opět plánujeme koncert
s veselejším a modernějším repertoárem.
Naše řady se v průběhu uplynulého roku
slušně rozrostly o nové členy v každém hlasu. To ale rozhodně neznamená, že neuvítáme další nové duše, zejména mužské. Takže
jestliže si, pánové, rádi zazpíváte třeba ve
sprše (a neopadají při tom kachličky ze stěny), přijďte se podívat na náš koncert nebo na
zkoušku a třeba objevíte novou partu.
Mgr. Veronika Hanšová

Dobřanští zahrádkáři
vítali nový rok
V sobotu 11. ledna se sešli dobřanští zahrádkáři, aby jako vždy v tuto dobu přivítali nový rok.
Přišly i zástupkyně Dobřanských bábinek. Pro
účastníky bylo připraveno tradiční občerstvení letinské párečky s vejmrdou a domácí tlačenka.
Té bude třeba příště udělat více, neboť si ji hosté
brali s sebou i domů. Vyvrcholením večera byla
každoroční soutěž „O krále okurku“. Vítězem
a královnou se stala Maruška Baborová, která
vyhrála s jasnou převahou, protože měla nejlepší nakládanou okurku roku 2019. Při harmonice
Vaška Brady a sólovém zpěvu Petra Sobotky si
zazpívali všichni a opravdu si večer užili.
Zdeněk Duban

www.dobrany.cz
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Ze života včel
Včely jsou jedním z měřítek zdravého životního prostředí i jeho podstatným a trvalým
tvůrcem. Dobrý zdravotní stav včely medonosné je neodmyslitelný pro ekologii a ekonomii všech regionů naší krásné české země.
Rozkvetlé louky, remízky a lesní porosty se
stávají minulostí. Bez včel vyhynou rostliny,
hmyz, ptáci, zvířata a otázkou zůstává, zda naposledy, nebo dříve. Nevím, ale určitě ten, kdo
škodí nejvíce, jsou LIDÉ. Včelaři ZO Dobřany
se v letošním včelařském roce setkali s úhynem včelstev. Ztráty jsou nepředstavitelné.
U jednotlivých včelařů 30-100 %, ano, jsou
i včelaři, kterým uhynula všechna včelstva.
A ztráty nejsou konečné.
Hlavní příčina úhynu včelstev se přikládá
roztoči VARROA DESTRUKTOR, který je přímou hrozbou, ale funguje jako přenašeč patogenů a virů, kteří zkázu dokonají. Roztoči přicestovali v rámci globalizace z Asie a evropské
včely se nedokáží bránit. Tento problém se
netýká jen českých včelařů.
Chemická ošetření, která se provádí mimo
období produkce medu, nejsou 100%, ale
jak se zdá, jen oddalují kolaps. Teplé a mírné
zimy, kdy královny nepřestávají klást vajíčka
- „plodovat“, má roztoč nepřetržitý celoroční
rozvoj. Oteplování, mírné zimy a sucho pro-

spívají také lýkožroutu smrkovému (kůrovci), který se rovněž množí vícekrát do roka,
a všichni víme, jak decimuje smrkové lesy.
Smrk je hlavním producentem medovicového
(lesního) medu, který se může stát v našich
nadmořských výškách minulostí. Naštěstí
nejsou včely na jednodruhových lesních porostech životně závislé. Pro jejich přežití je
důležitá druhová rozmanitost a pestrost od
brzkého jara do podzimu. Zejména možnost
sběru pylu, který je základním zdrojem bílkovin. Včely využívají rostliny nejen jako zdroj
potravy, ale také jako velkou lékárnu, ze které
si do úlu nosí vodu, nektar, medovici, pyl, ale
také propolis, který slouží včelám jako přírodní antivirotikum a antibiotikum. Příroda
poskytuje včelám vše, co potřebují. Tyto složky potravy přetvářejí na další včelí produkty,
vosk, mateří kašičku, včelí jed. Nikomu na světě se nepodařilo tyto včelí produkty napodobit, natož vyrobit chemickou cestou. Svět včel
je neprobádaný a je zdrojem mnoha možností
v lékařství a apiterapii. Pomocí včel mohou
tyto dary přírody využívat i lidé.
Včelstva, která přežijí letošní zimu, přijdou
o další důležitý jarní zdroj pylu „z bezcenných
vrbových a jiných porostů na bezcenných
bílých místech na mapě, určených k cenným

komerčním účelům“. Naše bezprostřední
okolí ohrožují zájmy destruktorů životního
prostředí. Ničením vzrostlých přírodních porostů jen tento problém prohlubujeme. Nové
porosty, které se vysazují, už možná nebude
mít kdo opylovat.
Včelstva na obnovu nevozí kurýr z e-shopu,
nemají je ani v akci v supermarketu a levné
z Číny, to už vůbec ne. Tento problém mohou
vyřešit jen včelaři. Včelstva se množit dají,
způsobů je více, každý si vybere, jaký mu vyhovuje. Včelí královny se dají odchovat, ale jen
za pomoci včelích dělnic, které potřebují pestrou, rozmanitou a zdravou přírodu.
Včelařova odměna za ošetřování včelstev
není jen materiální. Včelaření otvírá mnohá
zákoutí lidské mysli k pochopení některých
přírodních procesů a zákonitostí. Největší odměnou, alespoň pro mě, je být v přírodě, stát
u otevřeného úlu, pozorovat hemžení včel, nasávat omamnou, koncentrovanou vůni rostlin,
medu, propolisu a přijímat energii včel. Včelaři nejenže svou prací přispívají k udržitelnému životnímu prostředí, ale také krmí svou
lidskou duši, a jak známo, lidskou duši penězi
nenakrmíš.
Jan Plášil ml.
člen ČSV Dobřany

ký karas 39 cm o váze 1,05 kg. Víťa potom ale
chtěl domů, a tak odjeli. Sotva zmizeli, rozjel
se splávek na druhém prutu. Zásek – a že by
to byl další pěkný karas? Jenže ryba začala nějak víc táhnout a prut se pořádně ohnul. Tak
tohle je určitě kapr! A podle brnknutí vlasce
o ploutev jsem usoudil, že je dobře přes míru.
Ale co teď? Vždyť sotva dosáhnu podběrákem
do vody. Aby mi tak ještě utekl! Zkoušel jsem
mobilem zavolat dceru, aby mi pomohla. Ale
jak jsem držel v jedné ruce prut a ve druhé
mobil, nedokázal jsem ji v seznamu najít. Tak
jsem zase strčil mobil do kapsy. Mezitím kapr
silně táhl po vodě, pak ke druhé straně a nakonec při břehu proti vodě. Ale tam je asi čtyři
metry nade mnou ve vodě pařez a větve. Tam
ho nesmím pustit! Přidržel jsem vlasec rukou
a zadržel kapra těsně před pařezem. Prut byl
ohnutý a ryba chvíli pumpovala na místě. Jen
aby nepřetrhla vlasec, anebo si nevytrhla háček z tlamy. Pak se přece jenom otočila a podle zavíření vody bylo jasné, že je pěkná. Po
několika dalších náporech se ukázalo na hladině tělo šupináče. Tak to tedy zkusím sám!
Poskočil jsem se židlí víc ke kraji a nahnul se
co nejvíc k vodě. Několikrát jsem ho zkoušel

podebrat, ale buď mi uhnul, nebo se vysmekl.
Až se mi podařilo ho přitáhnout tak, že polovinou těla najel do podběráku. Rychle jsem ho
přizvedl a kapr tam vklouzl. „Sláva! Je tam.“
Vytáhl jsem ho nahoru a naměřil 61 cm, po
zvážení 3,70 kg. Ještě chvíli se mi třásly ruce.
Společně s plzeňským spolkem jsme získali
do pronájmu horní rybník v Přestavlkách. Již
v říjnu se pomáhalo při výlovu, aby se vidělo,
jak se rybník vypouští a jak vypadá po vypuštění. Letos se již vyřezává křoví. Další práce
budou na Černoblatech a znovu na opravě
hráze na Horní Kotynce, opět poškozené bobrem, kterého se dosud nepodařilo odlovit.
Proto uvítáme nabídky členů, kteří by si chtěli
odpracovat brigádu.
V pátek 21. 2. se koná rybářský ples. Vstupenky do sálu jsou ale již vyprodány. Zbývají
jen poslední místa do přísálí a ve výčepu.
Výroční členská schůze je svolána na sobotu 14. 3. od 14:00 do hasičárny.
Další termíny výdeje povolenek jsou ve
středu 26. 2. v 17-18:30, další pak v so 21. 3.
a st 22. 4. Školení nových členů proběhne v sobotu 15. 2. od 9:00 v rybárně v Plzeňské ulici.
Vladislav Šefl

Rybáři
Hned při prvním výdeji povolenek jsem si ji
také vyzvedl. Počasí v lednu bylo stále dobré,
jen občas noční mrazíky. V neděli 12. 1. mě syn
dovezl k řece pod mosty, sám ale odjel, že chytat
nebude. Bylo hezky, ale záběr žádný. Tak jsem
se přesunul asi o 200 m na větší hloubku. Než
jsem přenesl židli, tašku kýbl a k tomu berle,
měl jsem toho dost. Ale musí to jít. Nahodil jsem
lehký proutek s brčkem a rozbaluji druhý prut.
Najednou se brčko položilo a dvakrát couvlo.
Záběr! Ale než jsem položil prut a sáhl po prvním, bylo již pozdě, brčko se zase postavilo.Pak
jsem měl již jen několik slabých ťukanců na plavanou. Kolem jel na kole kolega Jirka a říkal, že
byl již třikrát a že chytil nějaké cejnky a jelečky.
Za týden v neděli byla dcera doma a domluvili jsme se, že mě doveze k řece. Vnouček
Víťa mi sebral rohlík, že půjde na most krmit kačenky. Když se vrátili, tak se ptal, jestli
jsem něco chytil. Já že nic, ale vtom se pomalu rozjelo brčko na lehkém prutu. Po záseku
jsem tipoval na menšího kapra. Když se ryba
stříbrně zablýskla, tak na cejna, a když se
ukázala blíž, tak zase na kapříka. Dal jsem
Víťovi podržet prut a rozbalil podběrák. Na
břehu jsme zjistili, že to není kapřík, ale vel-
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Tříkrálové koupání v Dobřanech
se uskutečnilo již po osmé
Pátý leden byl dnem, kdy si dali Dobřanští Mroži dostaveníčko s ostatními přáteli od mrazivé vody. Ta měla jeden stupeň, vzduch byl přesně o tolik teplejší.

Tu neděli se už od rána slunce snažilo vysušit noční spoušť, kterou po sobě natrousil
drzý déšť. Nevadí, ráno si účastníci akce odsekali auta od ledové krusty, poněvadž zlomyslný mráz si před rozedněním také přihřál
polívčičku. Následně se mohlo odjet na louku
k řece chystat na další ročník Tříkrálového
koupání.
Obloha byla opravdu jak vymetená, jen šedivá mračna na
obzoru nervózně přešlapovala
nad Šumavou, jako by čekala
na pověstný vpád do krajiny
české. I v uplynulých ročnících
organizátoři většinou zápasili
s rozmary počasí.
Letošní novinkou byl obří
stan. Padesátku nadšenců
bylo potřeba někam nasoukat. Poskládat trubky a zaplachtovat přístřešek ukrojilo
skoro dvě hodiny. Na čtveřici
stavitelů docela v pohodě, ale
chladem ztuhlá plachta dělala dámu a ne a ne se usadit
do konstrukce. Potom už jen
zažehnout oheň a postavit na
polévku, která nad žhavými
uhlíky do půlhodiny bublala.
Připravilo se občerstvení a už
se mohl v klidu odpočítávat
čas do začátku akce.
Za chvilku odzvánělo na nedaleké věži poledne, obloha se trochu zamračila a mračna,
která před několika hodinami vyčkávala nad
Šumavou, byla všude kolem. Ještě že dobrý
sluha oheň dělal hřejivou společnost a sycen
živým větrem hudroval a praskal, co mu plameny stačily.

Časový papírek byl odfouknut zase o kus
dál a nůžky mohly odstříhávat poslední šestiny pomyslného ciferníku. Když byla odstřižena polovina, začali se trousit první zvědavci.
Zbývalo dvacet minut do začátku akce a areálem křižovalo na patnáct osob.
Je už známo, že posledních deset minut
rozhoduje, a tak to chvilku před druhou na
plovárně vřelo, až místy bylo
docela těsno. Hrubý odhad hovořil více než o stovce návštěvníků. Tisku se poskytlo pár
tradičních rozhovorů a nastal
povel „do plavek!” Padesátka
borců zmizela v útrobách obřího přístřešku.
Po chvíli jeden po druhém
vylézali na nástup a po otužilecké zdravici se nořili do
vln mrazivé Radbuzy. Ta za
poslední týden shodila jeden
a půl stupně, aby mohla kousat
na každém tempu. Odplavalo
se na nedaleký jez, kde se zapózovalo fotografům. Otužilci
postupně zaplnili koryto řeky
a pomalu se přesouvali zpět k
molu. Ještě několik posledních
společných snímků a hurá zpět
do provizorních šaten.
Místo u řeky se vylidnilo
a plavci dopili poslední zbytky čaje. Ohřáli se
u ohně, s kamarády poreferovali a mohlo se
začít s demontáží zázemí. Rozebrat a uklidit
byla hračka. Do čtyřiceti minut bylo vše hotovo. Nakonec se vše povedlo a osmý ročník
mohl být prohlášen za zdárně ukončený. Tak
při devátém zase na viděnou!
Petr Spálenka

V sobotu 11. ledna se v restauraci "Beseda"
uskutečnil již XXXVI. ročník Velké ceny města
Dobřany v degustaci kysaného zelí. Letos se
soutěže zúčastnilo 21 vzorků nejen z Dobřan,
ale i ze vzdáleného okolí. Barva, vzhled a zejména chuť, to byly kritéria, podle kterých se
hodnotící rozhodovali, který vzorek je letos
ten nejpovedenější. A jak to tedy dopadlo? Na
3. místě se skončil Vojtěch Stříhavka, 2. místo obsadil Josef Baumruk a nejlepší zelí letos
"vyšlapali" manželé Rottovi. Moc gratulujeme
výhercům a už se těšíme na "Zelofest" do Pohořelic, abychom ukázali, že nejen na Moravě,
ale i v Dobřanech umíme udělat výborné zelí.
Za Spolek přátel kysaného zelí
Lenka Žďánská a Petr Purkar

Přehled plesů v kulturním domě
Psychiatrické nemocnice
Dobřany 2020
7. 2. Sportovní ples

14. 2. Společenský ples
21. 2. Rybářský bál
29. 2. Babský bál

21. 3. Jarní ples květin
www.dobrany.cz
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Ohlédnutí kynologů v Dobřanech za rokem 2019

Míla Auterský

Pepa Chalupný a Petr Bäuml

Ve dnech 13. - 14. 4. 2019 se v Itálii konalo
mistrovství světa boxerů Atibox WM IGP 2019.
Je nám ctí, že členem naší ZO v Dobřanech je
pan Míla Auterský, který je zároveň výcvikářem klubu. Míla se několik let pravidelně zúčastňuje mistrovství světa a úctyhodné je, že
6 let po sobě s jedním pejskem Verdi SIX-ER.
Na letošním MS tato dvojice byla pořadatelem oceněna za reprezentaci ČR na ATIBOXU
a vždy se splněným zkouškovým limitem, což
je dle dostupných podkladů ojedinělý případ.
Verdi na loňském MS byl již věkově veterán,
a proto obdivujeme výsledky této dvojice.
Ve spolupráci s plzeňským Boxerklubem
pořádal 20. 7. 2019 náš klub ZKO Dobřany
vytrvalostní zkoušku, což je prověření fyzické
kondice pejsků. Psovodi s pejsky musí absolvovat trať dlouhou 20 km v určeném čase.
Z naší ZKO se zkoušky zúčastnil David Mařík
s fenkou německého ovčáka Brendy. Pro tuto

zkoušku pravidelně využíváme krásného prostředí při řece Radbuze mezi Dobřany a Vstiší.
Dne 28. 7. 2019 jsme provedli předváděčku
výcviku našich pejsků na dětském táboře Bijadla v Merklíně. Předvedli jsme dětem, jak naši
pejsci poslouchají, a popovídali si o tom, jak
se k pejskům chovat a cvičit je. Strávili jsme
příjemný den mezi táborníky a jejich instruktory. I letos jsme opět rádi návštěvu tábora
přislíbili.
Klubová výstava boxerů je již tradicí. Akci
pořádá Boxerklub ČR - pobočka Plzeň spolu
se ZKO Dobřany. 17. 9. 2019 ráno se k nám
na cvičiště do Dobřan začali sjíždět vystavovatelé z celé republiky. Ředitelka výstavy Ivana Bäumlová v 10:00 hodin přivítala všechny
účastníky, představila rozhodčí a akci zahájila. Výstavními posudky bylo ohodnoceno
25 psů a 35 fen. Z naší organizace Dobřany
vystavovali Josef Bäuml fenku Frengie, Petr

Město

ČZS

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ MO DOBŘANY
Vás zve na

PŘEDNÁŠKU Ing. Václava Vohralíka
odborného instruktora

NA TÉMA PĚSTOVÁNÍ DROBNÉHO OVOCE SE ZAMĚŘENÍM NA MALINY
která se koná 8. února od 14 hod. v klubovně ČZS
po skončení výroční schůze
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Bäuml pejska Eliota a Hana Veberová fenku
Ronny. Všichni úspěšně. Díky sponzorům si
každý účastník odnesl nejen pohár, ale i věcné ceny.
V sobotu 19. 10. jsme uskutečnili již tradiční závod boxerů, memoriál Jindřicha Fojtíka.
Tento závod je pro nás vzpomínkový a je pojmenován po našem kamarádovi, výcvikáři
Jindrovi. Za ZKO Dobřany startovali v kategorii ZVV1 Petr Bäuml s Eliotem a Josef Chalupný s Coranem. Na prvním místě v kategorii se
umístil Petr o jeden bod před Pepou. Protože
po disciplínách stopa a poslušnost měli oba
pejsci skoro stejné body, čekalo se, jak dopadnou obrany. Eliot i Coran jsou výborní obranáři, dal se předpokládat rovnocenný souboj.
S 93 body a plnými tvrdými zákusy do rukávu
si Eliot vybojoval nejen první místo v kategorii, ale také nejlepší obranu celého závodu.
Josef Bäuml

Školství, spolky a neziskové organizace

Noční linka N91 z Plzně a zpět
do Dobřan, Chlumčan a Přeštic
Od 15. prosince 2019 jezdí noční linka N91 (450091) v nových
časech po trase Plzeň – Dobřany – Chlumčany – Přeštice a zpět!
V provozu vždy v noci z pátku na sobotu, ze soboty na neděli
a ve vybrané státní svátky. Návaznost na noční linky MHD v Plzni.

Spoje obousměrně obsluhují Litice, Šlovice, Dobřany,
Chlumčany a Přeštice.

Plzeň

Šlovice

Dobřany

Chlumčany

Přeštice

Časy odjezdů z vybraných zastávek:
Plzeň,Mrakodrap
1:35
Plzeň,Borský park (dříve Bory) 1:39
Plzeň,Litice
1:46
Šlovice
1:48
Dobřany,u čerp.st.
1:53
Chlumčany,Dobřanská
1:59
Přeštice,nám.
2:10
Dopravu zajišťuje:

Přeštice,nám.
Chlumčany,Dobřanská
Dobřany,u čerp.st.
Šlovice
Plzeň,Litice
Plzeň,Borský park
Plzeň,Mrakodrap

2:12
2:22
2:28
2:34
2:36
2:43
2:47

Finančně podporují:

ČSAD autobusy Plzeň a.s.
Váš dopravce
www.csadplzen.cz

Město
Dobřany

Město
Přeštice

Obec
Chlumčany

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany a MKS Dobřany
Vás srdečně zvou na

„Jarohraní“

aneb Výroba velikonočních dekorací
Koná se v sobotu 21. března 2020 od 10.00 hodin
v klubovně skupiny v bývalých kasárnách (U Trati 1014) Dobřany.

Zájemce prosíme o předběžné přihlášení (pro potřebu zajištění potřebného materiálu) do 10. března na tel. č. pí Nejedlé
603 112 996 nebo libuse.nejedla@seznam.cz, příspěvek na materiál 50 Kč, akce finančně zajištěna MŠMT.

www.dobrany.cz
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Šneci v zimní přípravě
Letí to, letí. Další sezóna se nám přehoupla do
druhé poloviny a opět je
tu tzv. předzávodní období. Kolikáté už??? Na
bilancování za x sezón
ale prostě není čas. Klub jede dál a má nemalé
mety, přičemž dost už jich zvládl a také překonal. Je to permanentní běh přes překážky,
které však po roky dokážeme překonávat. To
nepochybně klub posiluje a posouvá vpřed.
Rozšiřujeme řady nejen v hráčské základně,
ale také mezi trenéry. Tento proces jménem
TJ Snack Dobřany ale nemůže být nahodilý,
nýbrž citlivě uvážený. Tímto uzavírám pomyslnou klubovou pokličku.
Zpět tedy k zimní přípravě. Probíhá tradičně, navíc v novém multifunkčním sportovním komplexu pod nádražím, a to pro
všechny klubové kategorie. Začnu-li nejmladšími Šnečky, ti mají své tréninkové jednotky 2-3x v týdnu, plus turnaje. Naposledy
se 18. 1. pod vedením Bohouška Havránka
představili v nedaleké Plzni. Šnečci soupeřili
s týmy z jihu Čech, když do Plzně zavítal Písek, Č. Budějovice, Suchdol n. L., Prachatice
či Jindřichův Hradec. Takřka vrstevníci, resp.
mladší žáci nastoupili v domácím přípravném dvojutkání s pražskou Hostivaří v neděli 19. 1. Dlužno dodat, že v našem dresu
nastoupili v hojném počtu i ročníkově mladší
kluci, spadající do kategorie přípravek. O to
větší radost v klubu panuje, že tihle malí
vytrénovaní dobřanští caparti se dokáží postavit soupeřům s ročníkově staršími kluky
či kádry ..... Dalším pozitivem či faktem je, že
nejen k zápasům (viz foto mladší žáci) chodí
nejmenší Šnečky povzbuzovat starší kolegové z kabiny A týmu nebo i třeba trenéři áčka,
juniorky. V kom jiném by měli „prckové“
hledat vzory???? Zkrátka v Dobřanech, resp.
v Pebal aréně, se táhne a musí táhnout za jeden provaz. I v tom vidíme sílu našeho klubu.
Zpět ale k duelům Šnečků.
Oba žákovské zápasy měly výtečnou hokejbalovou úroveň, kde nechybělo nasazení,
pěkné akce a v neposlední řadě i snaha dětí
uspět. Právě snahu jsme zde v klubu ocenili
po skončení obou duelů vyhlášením nejlepších hráčů zápasu. Na straně Dobřan byli vyhlášeni v 1. utkání Tomáš Brož a v druhém
pak Jan Štulc.
Asi bychom měli zmínit i výsledky obou
střetnutí, ačkoliv nejsou stěžejní. V 1. zápase
náš tým prohrál s pražskou Hostivaří vysoko
6:13. Do druhého duelu jsme nastoupili s jasným cílem, porážku odčinit a ukázat týmu
z hlavního města ČR, že i naši kluci z „malého

22

|

únor 2020

města“ umí. Vydřenou výhrou 7:5 se dílčí cíl
povedl. Šnečci si dokázali, že se mohou měřit
s každým, byť minimálně výškovou převahu
měli hosté. Dobřanský žákovský mančaft byl
za nedělní dva zápasy pochválen a právem.
Nicméně tréninkový proces musí jet dál,
přičemž platí, že nejmenší Šnečci se pomalu

sžívají s klubovými pravidly a permanentně
nám rostou nejen výkony výš a výš.
Také starší kategorie nelení. Oficiálně jsme
zimu odstartovali 6. ledna. Junioři a muži
mají možnost trénovat 4x týdně, k tomu do
většiny víkendů zařazujeme zápasy či turnaj.
18. ledna jsme zde v Dobřanech odehráli tur-

Turnaj Ledňáček
A tým + junioři – TJ Snack Dobřany
Nahoře zleva: D. Málek a P. Škrlant
Zleva stojí: D. Kovařík st., J. Matoušek, D. Kovařík ml., P. Sloup, D. Babor, V. Šlehofer ml., D. Čech,
V. Jánský, T. Truchlý a D. Malý
Pod nimi zleva: M. Remiáš, T. Duchek, J. Stránský, O. Ulm, J. Kovářík, L. Hrubý, V. Šlehofer st., A. Duchek, R. Vajda, O. Málek a M. Neumaier

Mladší žáci – TJ Snack Dobřany
Zleva stojí: V. Šlehofer ml. (A-tým), M. Hrubý (A tým), M. Neumaier (A tým), V. Hradský,
J. Zíka,T. Výrut, F. Lenc, P. Langmajer, D. Malý ml., M. Úbl a P. Úbl
Pod nimi zleva:J. Stránský (junioři), l. Tichota, K. Šampalík, V. Šlehofer st., T. rož, O. Sloup, M. Eichler,
T. Česák
Ležící gólmánek: P. Vajda

Sport
naj s výstižným názvem Ledňáček. Soupeři
našemu společnému týmu, mladému týmu,
byly týmy z Litoměřic, Nového Strašecí, Stříbra a Karlových Varů. Kluci ve všech duelech
zvítězili, čímž i Ledňáčka opanovali. Nejlepším hráčem mužského turnaje byl vyhlášen
dobřanský odchovanec, 14letý Aleš Duchek.  
Turnaj posloužil jako herní vsuvka do přípravy. Dalšími tréninkovými jednotkami
jsme na tuto akci pochopitelně navázali.
Hned 1. února nás čeká v domácím dobřanském prostředí 2. turnaj s názvem Zimní pohár Dobřany. Týmy ČR Masters, ČR Masters
Jih, Prachatice a Litice. I tuto akci považujeme
jako důležitou fázi v zimní přípravě. Následně ve čtvrtek 6. 2. pak odehrajeme v podvečerních hodinách přátelský zápas v naší Pebal aréně s Kertem Praha, herního vytížení
během zimy tedy mají kluci dostatek.
Výčet však ještě není kompletní.
V sobotu 15. 2. nejspíš od 17 h. náš mladý
extraligový mančaft prověří vůbec to nejlepší v ČR.
Na druhou střídačku a polovinu hřiště se
totiž postaví mužská reprezentace ČR, která
bude mít o víkendu 15. - 16. 2. v Dobřanech  
historicky premiérový kemp. Mezi nominovanými do tohoto Top mužského výběru
v ČR jsou i tři hráči Dobřan, a sice Jan Kovařík, Václav Šlehofer ml. a Adam Bárta. Všichni
tři však v sobotu 15. 2. budou ve vzájemném
duelu TJ Snack Dobřany vers. reprezentace
ČR A figurovat v sestavě Dobřan, alespoň takový slib od vedení reprezentace ČR máme.
Pominu-li tedy navazující a pravidelné tréninkové jednotky, pak poslední přípravný
duel odehrajeme opět zde v Pebal aréně,
když naším soupeřem bude v neděli 23. 2.
reprezentace ČR U16 (i ona bude mít zde
opět kemp) a v jejím dresu i náš odchovanec
Michal Neumaier. Ten ale nastoupí v dresu
reprezentačním, neboť bojuje o účast na
světovém poháru 2020 v letním období na
Slovensku. Myslím, že příprava je tímto ze
šíře popsaná, náplň a sportovní záměr opět
nechávám pod klubovou pokličkou.
Každopádně 29. 2. čeká naši kabinu výjezd
do Hradce Králové, kam vyrazíme společně
do dvou extraligových soubojů. Síly poměří
velmi mladá juniorka, no a vlastně i rovněž
velmi mladý A tým Dobřan. Hned 1. 3. do Pebal arény dorazí Karviná, když od 11 h. se jí
postaví naši kluci v 2. jarním kole. Tím bude
vlastně celá jarní fáze sezóny odstartována.
Poté už pojedou všechny naše klubové kategorie víkend co víkend.
Šneci tedy vyrazí do republikových bojů
s hrdostí sobě vlastní reprezentovat nejen
klub, ale především město Dobřany.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Nedělní stříbro z Nezvěstic
Třetí lednovou neděli se v nezvěstické
sportovní hale uskutečnily krajské přebory
dorostu ve stolním tenise. Zúčastnili se hráči z celého kraje napříč mnoha kluby i několika věkovými kategoriemi. Krom dorostenců se prezentovali i někteří starší i mladší
žáci, kterým pravidla samozřejmě umožňují startovat i ve vyšší věkové kategorii. Oddíl
TJ Dobřany tentokrát reprezentovalo trio
Matěj Urbanec, Filip Umner a Jakub Šperl.
Prvním dvěma jmenovaným se tentokráte
tolik nedařilo, což v součtu s velmi těžkou
skupinou znamenalo konec již v základní
části. Oba v ní skončili smolně na prvním
nepostupovém, tedy třetím místě. O něco
přívětivější byl los k posledně jmenovanému z dobřanských hráčů. Kuba si díky povedeným výkonům připsal tři výhry a svoji
skupinu tak jednoznačně opanoval. Po odehrání úvodní fáze turnaje následovala soutěž čtyřher. V té chlapecké se netradičně
spolu představila dvojice Umner – Urbanec,
kteří ale po srdnatém výkonu soutěž opustili už v prvním kole, kde nestačili na favorizovaný pár Pachner – Myška. O poznání
lépe se znovu dařilo Jakubovi, který tentokrát vytvořil dvojici s Denisem Kunclem
a se svým plzeňským parťákem dokráčel až
k druhému místu. Stejný úspěch zopakoval
i s Klaudií Holubovou ze Sokola Plzeň V, a přidal tak stříbro i ve smíšené čtyřhře. Poté už turnaj
pokračoval vyřazovací fází, bohužel s jedinou dobřanskou účastí. Ani zde se Kuba neztratil a jeho
cestu k zisku titulu krajského přeborníka překazil až ve finále starší a zkušenější Matouš Důra
z Unionu Plzeň. Jakub nakonec završil svou účast v konkurenci nejlepších krajských dorostenců
se ziskem tří stříbrných medailí, což lze jednoznačně hodnotit jako úspěch.
Filip Umner

Sbor dobrovolných hasičů města Dobřany
vás srdečně zve na

Hasičský bál
koná se v sobotu 21.

března 2020 od 20 hodin

ve společenském sále společnosti COMTES FHT
k tanci a poslechu hraje oblíbená skupina ASFALT
Připraveno je pro vás:

Vstupné: 130,Kč  vstupenky na místě nebo

hudba, občerstvení, tombola

v informačním středisku (od 1. března 2020)

www.dobrany.cz
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„Střelnici v Dobřanech NECHCEME“ ?????????
Ve městě Dobřany je možné se setkat na
několika místech s peticí nazvanou „Střelnici
v Dobřanech NECHCEME!“
V petici je uvedeno větší množství informací
o hlukové zátěži krajiny, o ukládání olova z nábojů do půdy, o škodlivosti střelnice vzhledem
k myslivecké honitbě a celkové škodlivosti
z hlediska ekologie. Dále je v petici rozebírána
otázka „OHROŽENÍ BEZPEČNOSTI OBYVATEL“.
V současné době existuje pouze záměr vybudovat střelnici.
Informace uváděné v petici nejsou podloženy žádným projektem. Projektu v rozsahu zmiňované střelnice musí předcházet
celá řada průzkumů, počínaje biologickým
průzkumem a hlukovou studií, po kterých
budou následovat další a další šetření včetně
EIA a balistického posudku. Výsledky nutných

průzkumů a šetření mohou trvat tři až čtyři
roky, následně bude možné diskutovat nad
zjištěnými výsledky.
Ve zmiňované petici je uvedeno, že s posudky, analýzami či zkouškami tak specifické stavby, jakou by byla tato střelnice, nemá
žádný odborník v ČR zkušenosti, jelikož v celé
republice žádná taková střelnice neexistuje,
přesto jsou v petici již předem veškeré posudky, analýzy či zkoušky zpochybňovány.
Střelnice, které v minulosti v ČR vznikaly,
byly projektovány a postaveny podle méně
přísných předpisů, než by platily pro dobřanskou střelnici, přesto jsou tato zařízení až na
výjimky naprosto bezpečná. Mapy, které jsou
přiložené k petici, kde je naznačen „prostor
ohrožení střelbou“, vypadají děsivě. Nevíme,
proč do okruhu „ohrožených obcí“ jsou za-

hrnuty např. Vodní Újezd, Chlumčany apod.,
směr případné budoucí střelby by byl řešen
až budoucím projektem.
Občané Dobřan a okolních obcí, kteří bydlí
v okruhu naší současné střelnice, dobře vědí,
že naše střelnice nikdy nikoho neohrozila. Nevím, jak moc autorům petice vadí naše stávající střelnice??
Věříme, že při přípravě projektu budou
důsledně uplatňovány platné české a evropské normy a nařízení, aby občané Dobřan a okolních obcí nebyli provozem střelnice ohrožováni ani obtěžováni. Stejně tak
věřím, že při dodržení platných norem
a nařízení nebude mít střelnice negativní
vliv na okolní faunu a floru.
Za SSK Dobřany
Zdeněk Janda

Střelnice vypadají skutečně tak,
aby splnily nejnovější bezpečnostní předpisy.

Střelnice –nejbezpečnější místo pro střelbu
Při stavbě střelnice, je hlavní a nejdůležitější požadavek bezpečnost. Umístění střelnice
a směr střelby je volen s ohledem na ohrožený prostor. Další opatření, zejména pak
dopadiště střel, záchytné valy, různé clony
a omezení střelecké pozice, mají za cíl minimalizovat možnost, aby střela opustila prostor střelnice. Mimo technická opatření jsou
stanovena i pravidla jejího používání, a další
opatření stanovuje přímo zákon o zbraních.
Každá střelnice podléhá schválení Policií, která kontroluje zejména balistický posudek. Ten
zpracovává soudní znalec v oboru balistiky
uznávání a schvalování střelnic, který odpovídá za bezpečnost a určuje technická opatření,
včetně způsobu střelby, zbraní a střeliva, které
je možné na střelnici používat. Na základě balistického posudku zpracovává provozní řád,
kterým se musí řídit všichni uživatelé střelnice. Policie pravidelně kontroluje dodržování
pravidel a předepsaných opatření. Kontroluje také evidenci střelců a zbraní použitých
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ke střelbě. Za evidenci a dodržování pravidel
v době střelby zodpovídá správce střelnice
jmenovaný provozovatelem střelnice. Správce
musí splňovat zákonné podmínky, je zapsán
na Policii a musí být přítomen na střelnici,
kdykoliv je provozována střelba. Provozovatel
střelnice musí být držitelem zbrojní licence
a splňovat zákonné podmínky.
Pokud střelnice nesplňuje zákonné podmínky nemůže být provozována. Není možné,
aby vznikla střelnice ohrožující své okolí a to
ani při selhání některých opatření. Rád bych
upozornil, že 99 % všech vystřílených nábojů
v ČR je vystřeleno na střelnici, a k nehodám
dochází opravdu velmi zřídka, a to ještě bez
vážných následků. Nemalý bezpečnostní
prvek je i to, že střelbu provozují majitelé
zbrojních průkazů, nebo probíhá za dozoru
zkušených instruktorů, a to vše za dohledu
správce střelnice. Na střeleckých soutěžích
ještě dohlíží na bezpečnost rozhodčí a jakákoliv odchylka od pravidel, která jsou ještě přís-

nější než zákonem stanovené podmínky, vede
k diskvalifikaci střelce.
Stojí za zmínku, že případná střelnice bude
z 80 % tvořena travnatou plochou, valy a okolí
porostlé keři a stromy, tím je zachována funkce krajiny, zadržování vody apod.
Za tu dobu, co střílím jsem navštívil mnoho střelnic v ČR i zahraničí a musím říci, že
zodpovědné provozování střelnice neobtěžuje své okolí více než některá jiná sportoviště,
ba naopak. Za problémy, vůči střelnicím stojí
spíše jednotlivci, často komerční zájmy nebo
závist lidí.
Pokud majitel, město Dobřany zvolí provozovatele, který bude dodržovat jí stanovené
podmínky, nedovolí komerční „zážitkovou“
střelbu apod. nebude střelnici přetěžovat
kvůli vidině velkého zisku, bude střelnice
pouze ku prospěchu celého regionu.
Ve spolupráci s SSK Dobřany připravil
příspěvek Milan Mařík

Klub českých turistů, odbor Dobřany

Turistický rok 2019 –
odbor KČT Dobřany

Po vrcholu

Náš turistický odbor si během celého roku
2019 vedl velmi dobře, s úspěchem si splnil
všechny plány, které si vytýčil.
Naší hlavní činností jsou vycházky – pochody. Těchto pochodů se zúčastňují nejen členové, ale i široká veřejnost.
Přehled naší činnosti
Odbor má 26 členů, průměrný věk nad 70 let.
Pochody – vycházky:
2x týdně v úterý a v sobotu
Počet pochodů:
105 za účasti 1 330 osob, ušli jsme 1 365 km

Vícedenní pobyty:
Jarní: Vyšší Brod - účast 18 osob, průměr na
osobu 52 km
Podzimní: Tiské stěny - účast 14 osob, průměr
na osobu 35 km
Významné akce:
	Začátek turistického roku – výstup
na Šlovický vrch
příprava 15 členů / účast 150 osob
 Dobřanská 50			
příprava 20 členů / účast 185 osob

Dobřanské 50 se zúčastnili také cyklisté
a páníčci se psy. Bohužel pro neúčast v kategorii „Toulavý kočárek“ tuto již příště neuspořádáme.

První den roku 2020 nás přivítal mrazivým slunečným ránem a my byli připraveni
na jubilejní 20. ročník výstupu na Šlovický
vrch. Všichni naši členové - pořadatelé zaujali svá místa a netrpělivě vyhlíželi příchod
prvních pokořitelů nejvyššího dobřanského
kopce. Po silvestrovském veselí se přišlo občerstvit a vynaložit úsilí ke zdolání vršku celkem 253 dospělých, 99 dětí a doprovodilo je
i 37 jejich psích kamarádů. Kromě tradičního
občerstvení u stánku a opékání vuřtů u ohně
pro všechny jsme nabídli těm nejmenším
účastníkům novinku v podobě soutěže v házení tenisáků na cíl. Podle spokojených dětských
úsměvů jsme usoudili, že se nápad ujal a hra
se dětem líbila.

Tento ročník se včetně krásného počasí
podle našeho názoru vydařil, a pokud se vyskytly nějaké nedostatky, napříště se jich určitě vyvarujeme. Děkujeme tímto za podporu
a pomoc Městu Dobřany, Městskému kulturnímu středisku i ochotnému p. Lohrovi za dovoz všeho potřebného na kopec.
A jako vždy: i příštího 1. ledna se na vás
budeme těšit na této přívětivé a tělu i duchu
prospěšné akci.
PS: Nemusíte ovšem čekat tak dlouho a můžete se k nám nezávazně přidat kdykoli i během roku. Sledujte proto informace o našich
vycházkách ve vývěsce u Komerční banky.
Za dobřanské turisty ing. Jaroslava Marková

 Brigáda: pomoc dobřanským lesům
15 osob
 Setkání na Martinské stěně pro naše
seniory
		
25 osob
Imobilní (málo pohyblivé) členy jsme
na akci dopravili minibusem.
 Kulturní akce – plzeňské depo
12 osob
	Vzpomínka na Karla Bohmanna –
uložení urny
15 osob
 Pochod k Madoně lurdské (naší patronce)
20 osob
 Zakončení turistické sezony – posezení
s harmonikou
15 osob

V nastávajícím novém turistickém roce
2020 bychom chtěli navázat na uplynulý rok,
a pokud možno ještě naši činnost rozšířit.
K tomu si přejme zdraví a nadále se budeme řídit heslem „ať nám to šlape“.
Jindřich Šmatlák

www.dobrany.cz
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Turisté vás zvou
4. února
Ze Štipoklas
do Konstantinových
Lázní
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.23, z Plzně busem
term. hl. nádraží v 8.00 do Úněšova - Štipoklas, zde v 8.53. Půjdeme po modré TZ Pláň
– Potín – Nová Ves – Konstantinovy Lázně. Odtud zpět vlakem v 14.06 (nebo v 16.06). Z Plzně do Dobřan v 15.20, nebo v 15.40 (17.40).
Délka trasy 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

8. února
Kolem boleveckých rybníků
Odjedeme busem z Dobřan od čerp. st. v 7.17
do Plzně-Bory, zde v 7.32. (Ze Soběkur v 6.59,
z Chlumčan v 7.12) Z Bor odjedeme tramvají č. 4 na konečnou Plzeň-Bolevec. Projdeme
okruh kolem boleveckých rybníků. Zpět vlakem z Plzně v 14.40.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

11. února
Z Borovna do Spáleného Poříčí
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.23, dále busem z term. hl. nádr. v 7.53 do Borovna, zde
v 8.42. Půjdeme po cyklo č. 2147 do osady
Planiny, po zelené TZ do Hořehled a dále po
NS „Za mlynáři do Bradavy“ a do Sp. Poříčí.
Zpět busem v 13.28 nebo v 15.35 do Plzně.
Z Plzně v 14.20 do Dobřan.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

15. února
Z Klabavy do Chrástu
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8.06 do Plzně,
zde v 8.19.  Z Plzně vlakem v 8.41 do Klabavy.
Půjdeme po turistických značkách z Klabavy
do Chrástu. Zpět vlakem v 14.32 do Plzně.
Z Plzně do Dobřan v 15.40.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.
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18. února
Chotíkov – Kůští – Čemíny – Město Touškov
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7.23 do Plzně,
dále busem z term. hl. nádr. v 8.00 do Chotíkova. Zde od zast. busu „U Školy“ jdeme po červené TZ přes Kůští, Čemíny do M. Touškova. Zpět
busem v 14.56 do Plzně a v 16.20 do Dobřan.
Délka trasy 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

22. února
Údolím Úslavy
Odjedeme busem z Dobřan čerp. st. v 7.17 do
Plzně-Bory, zde v 7.32. (Ze Soběkur v 6.59,
z Chlumčan v 7.12) Z Bor odjedeme MHD do
Božkova. Půjdeme NS kolem řeky Úslavy do
Doubravky. Odtud odjedeme MHD na vlakové
nádraží. Zpět do Dobřan v 14.40.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.

25. února
Z žel. stanice Lipová u Chebu
přes Doubravu, Hrozňatov do Chebu
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6.23 do Plzně
a v 7.05 do stanice Lipová. Odtud jdeme po
silnici do Doubravy - skanzen – NS „ K Hamerskému prameni“ – po červené TZ přes Mýtinu
do Hrozňatova. Navštívíme poutní místo Loreta. Dále busem do Chebu v 15.28 a vlakem
v 16.30 do Plzně. Odtud v 18.20 do Dobřan.
Délka trasy 13-14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

29. února
Z Chlumčan do Přeštic
Odjedeme vlakem z Plzně v 8.40, z Dobřan
v 8.54 do Chlumčan, zde v 8.59. Obejdeme keramičku, přejdeme Háj a přes Žerovice kolem
železniční trati dojdeme do Přeštic. Zpět vlakem v 13.52 do Dobřan a Plzně.
Délka trasy 10 km. Vedoucí Jirka Nový.
Cítíte se unaveni, špatně spíte, chybí Vám společnost? Pojďte se s námi projít. Chodíme, za
každého počasí. Případné změny najdete ve
vývěsní skříňce u Komerční banky.

Dobrý den,
bydlím se svojí rodinou v ulici blízko nádraží a stále bojuji s nepříjemným hlukem,
který jde z motokrosové dráhy. Zrovna dnes,
28. 12., kdy jsou všichni doma a užívají si vánoční svátky, do celého sídliště jde nepříjemný hluk právě z uvedeného závodiště. Velmi
nepříjemné to je například v letních měsících,
kdy jsou více otevřená okna. Například letos
v červnu.
Z mé strany bych navrhoval omezení provozu dané dráhy, zvláště pak o státních svátcích
a víkendech.
S pozdravem Jiří Uzel
Podnět jsme předali osobě z našeho pohledu nejkompetentnější, a to předsedovi HEC
Klubu-enduro panu Kadečkovi.
Vážený pane Uzle,
mrzí nás, že aktivity na motokrosové dráze, jejímž provozovatelem na základě nájemní smlouvy s městem Dobřany je náš spolek,
Vám způsobují problémy či nepříjemnosti.
Máme provozní dobu v úterý a ve čtvrtek
od 14:00 do 19:00 (pokud je samozřejmě vidět) a v sobotu od 8:00 do 12:00 a od 13:00
do 19:00 hodin.
Náš areál je určen pro širokou veřejnost,
jedna z našich činností je i provozování motokrosové školičky pro nejmenší, která je jediná
v republice.
Bohužel se naše fungování neobejde bez
hluku. Jsme si této skutečnosti vědomi, i proto
jsme po dohodě s městem upravili provozní
dobu tak, aby hluk od nás byl v přijatelnou
dobu a rozumné míře.
Je mi jasné, že naše nadšení pro tento sport
nesdílí celá široká veřejnost, a chápu Vás, ale
věřte mi, že i příznivců je mnoho.
Primárním cílem, který vedl ke vzniku našeho spolku, byla snaha nabídnout motorkářům prostor, kde by se mohli legálně vyžít,
a tím zamezit, či alespoň omezit jejich jezdění
tzv. kde je napadne. Areál bývalého tankodromu se nám jevil jako ideální, navíc má i bohatou motokrosovou historii.
V neposlední řadě jsme součástí provozu
evropsky významné lokality, která se na Šlovickém vrchu nachází.
Naše fungování je legální a legislativně
v pořádku. Rozumím Vašim připomínkám
a na druhou stranu za nás všechny motoristické nadšence prosím o porozumění z Vaší
strany.
Jsem Vám kdykoli k dispozici.
S přátelským pozdravem
Jan Kadečka
předseda HEC Klub-enduro, z. s.
tel.: 731 181 276
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Střelnici v Dobřanech nechceme! (2. část)
my Marius Pedersen (kdy tu bude mistrovství
světa a jaké bude logo) a z mnoha článků pana
starosty, které si každý může zpětně přečíst,
a je jasné, jaká střelnice se plánuje.
S předběžnými a následnými odbornými posudky, analýzami či zkouškami na tak
specifickou megalomanskou stavbu, jakou
by byla tato střelnice, nemůže mít žádný odborník zkušenosti, jelikož v celé republice
žádná taková střelnice neexistuje! Žádný
papír od renomovaných odborníků dodaných za peníze a dle zadání toho, kdo platí,
nemůže dopředu stanovit či předpovědět
opravdový provoz střelnice a hluk z jejího
intenzivního provozu. To by bohužel ukázal
až její samotný provoz. To už ale bude pozdě,
protože nebude už žádná síla, která by spoustu peněz nás daňových poplatníků do areálu
vložených a hlavně zájem řady mocných na
střelnici si užívajících, či řady mocných na
střelnici vydělávajících zastavila! Ať si armáda a ostatní střelci najdou prostory pro

střelnici ve svých vojenských prostorech,
daleko od civilizace, mají jich na území
České republiky dost! Souhlasíme s již vyjádřeným stanoviskem dobřanských myslivců,
kteří chtějí, aby se z navezených valů zeminy
stal plnohodnotný les, který tam už nyní na
místě střelnice je.
„Osobní závazek“ pana starosty a jeho sympatizujících zastupitelů je alibistický kus papíru, kde slibují, že zastaví stavbu střelnice,
pokud nebudou dodrženy podmínky, ale současně již teď je jeden parametr porušen – dopad na lesní hospodářství a výkon myslivosti.
Jakmile by byla stavba legálně postavena, není
cesty zpět. Střelci a lobbistické organizace,
které budou mít ve střelnici své investice a zájmy, nikdy nevezmou ohled na to, že budou
porušeny podmínky z „osobního závazku“
pana starosty.
Pavla Součková a Josef Frajdl
+ obyvatelé z celoročně obyvatelných
objektů rekreační oblasti Vysoká

Dobrý den, vážená redakce,
tímto vyjádřením chci podpořit stavbu střelnice za 5 let a zamezit kritice starosty a zastupitelstva Dobřan neadekvátními argumenty. Starosta a zastupitelstvo se zatím vyjádřilo k možnosti
výstavby střelnice za podpory Olympijského výboru ČR, Plzeňského kraje a městského zastupitelstva za předpokladu, že výstavba a provoz střelnice nebude pro město Dobřany finančně
ztrátová.
Ptám se kritiků, kde byli, když se stavěla silnice 1/27 používaná od doby vlády Marie Terezie,
kde byli, když se stavělo letiště, tanková střelnice, dálnice, skládka a prasečí farma? Připomínám,
že na Šlovickém vrchu se pořádaly motocyklové závody, kde jezdili nejlepší jezdci ČR i místní,
pánové Černý a Tomášek. Město Dobřany bylo na ně hrdé.
Střelnice na okraji Dobřan nemůže poskytnout svými parametry rozsah činnosti, kterou by
měla nová střelnice, hlavně z důvodu bezpečnosti. Je zde omezený prostor pro větší počet návštěvníků a v náspu je plno olova.
Na nové střelnici by bylo možno pořádat mistrovské i mezinárodní závody, čímž by se město
Dobřany dostalo do povědomí širokému okolí. V Plzeňském kraji jsou i olympijští medailisté, kteří by tyto prostory využívali. Samozřejmě by byli i zájemci z mladé generace. Mezi občany Dobřan
jsou i mistři republiky v jiných sportech.
Kritikům bych chtěl ukázat problémy, které se vytváří na všech přístupových silnicích a cestách směrovaných k Dobřanům. Nepořádek kolem silnic je horší než argumenty, které jsou jimi
vytýkány. A co dennodenní ruch z přivaděče a nepořádek, který lítá z aut bez sítí a plachet, to
rekreantům nevadí?
Já bydlím v Dobřanech 60 roků, jsem patriot města, mám sportovního ducha a fandím všem
úspěchům ve sportovní i společenské činnosti. Rád čtu příspěvky paní Ulrychové a pana Zimáka
o tom, jak se žilo v Dobřanech v minulých letech, a porovnávám se současnem. Sám jsem vyznavačem sportovní střelby, dříve Svazarm, branné činnosti a kopané. Jsem hrdý na to, co vše se
v Dobřanech za 30 roků vybudovalo, a srovnávám vše s dobou minulou, kdy jsem se brigádně
zúčastnil výstavby kulturního domu a požární zbrojnice. Mé pracovní působení je v Nýřanech,
Stodě, Přešticích a Blovicích a někteří mí zákazníci mi kladou otázku, jak to v Dobřanech děláme,
že je vidět ve všech směrech velký rozvoj našeho města. Moje odpověď zní: „Na radnici se "nepolitikaří" (též odpověď jednoho zastupitele města), vše se rozhoduje pro spokojenost občanů
Dobřan.“
Kritikům připomínám, že volby do zastupitelstva jsou za 2 roky.
Josef Havlíček

Do redakce nám přišla tato prosba a rádi
ji předáváme všem čtenářům Dobřanských
listů.

Dále bychom se rádi vyjádřili touto cestou k „demokratické?“ diskusi o střelnici
z 18. 11. 2019 v Káčku, kde jsme chtěli získat
reálný obraz o plánované střelnici. Jak již zaznělo v minulém čísle v článku paní Dagmar
Terelmešové, nikdo se reálně nedozvěděl
nic. Nejednalo se o diskuzi, ale prezentaci střelnice v co nejlepším světle pro nás
obyčejné občany, kteří bychom bez ní ani nemohli žít. Demokracii si rozhodně představujeme jinak, jelikož tato tzv. „diskuze“ pro obyčejné lidi z Dobřan znamenala hlavně mlžení
o realizaci, poučování, urážení, zesměšňování
a aroganci ze strany některých střelců a pana
starosty.
Chápeme nadšení a zájem střelců, podnikatelský zájem firmy Marius Pedersen, ale
nechápeme zájem pana starosty. Pan starosta
občanům Dobřan neustále opakuje, že nikdo
z nás neví, jak to na okolí bude působit, a netuší, jak to bude vypadat. Ale na druhou stranu máme jasná fakta z prezentací střelců, fir-

Dobrý den,
obracím se na Vás s prosbou. Propadla jsem
sběratelské vášni a začala sbírat místní recepty ze všech našich měst, obcí i městských
čtvrtí. Najdete je na stránkách https://www.
kopra.cz/blog/plzensky-kraj. Ráda bych, pokud se to podaří, je časem vydala i knižně.
Chtěla jsem Vás proto moc poprosit, zda by
bylo možné na můj e-mail poslat místní recept z Vaší obce. A pokud by to bylo možné,
i s fotografií hotového pokrmu.
Předem Vám moc děkuji.
Mějte se moc hezky a na shledanou.
Alena Klímková
alena.klimkova@kopra.cz
PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – ÚNOR A BŘEZEN 2020
po 17. 2.

14 – 17

pá 13. 3.

14 – 17

st 26. 2.

14 – 17

čt 19. 3.

14 – 17

čt 20. 2.
čt 5. 3.

út 10. 3.

14 – 17

14 – 17

14 – 17

po 16. 3.

14 – 17

st 25. 3.

9 – 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu lze
domluvit na tel.: 773 478 883.
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Společenská rubrika / Inzerce
Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 11. 2. 2020 tomu budou 2 roky,
co od nás navždy odešel

Dne 26. 2. 2020 uplyne rok,
co nás opustila naše drahá maminka,

OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany

Standa Brunát.

paní Anna Smoláková.

Vzpomeňte s námi.
Družka Milena a celá rodina Brunátova

Kdo jste ji znal, vzpomeňte s námi.
Dcery Jana a Vendula s rodinami,
vnoučata a pravnoučata

Dne 22. 2. 2020
by své 50. narozeniny oslavila
zpěvačka

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že 22. 1. nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,

Vzpomínka

Vzpomínka

pan Lumír Kosnar.

PAVLA KAPITÁNOVÁ,
která tragicky zahynula v červenci 2007.
Za vzpomínku děkuje rodina.

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka
a děti s rodinami.

PRACOVNÍK KLUBU MAGNET
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Zajímá vás práce s mladými lidmi a dětmi?
Jste schopni rovné, férové a otevřené komunikace? Chtěli byste získat zajímavou praxi?
Diakonie Západ hledá brigádníka do mobilního nízkoprahového Klubu Magnet.
Co byste dělali?
 Jednou týdně byste jeli s kolegou z Klubu do vybrané lokality (vyjíždí se z Dobřan z náměstí).
 Asistovali byste na přípravě preventivních programů.
 Individuálně pracovali s dětmi a mladými lidmi v Klubu.
 Zpracovávali byste povinnou administrativu vážící se k práci v terénu.
Co vám můžeme slíbit?
 Odměnu 120 Kč na hodinu.
 Práci v rozsahu 20 – 30 hodin měsíčně.
 Pracovní dobu 1x týdně od 11.00 do 17.30.
 Kreativní práci, která dává smysl.
 Dlouhodobou brigádu, díky které získáte potřebnou praxi v oboru.
Společnost: Diakonie Západ
Adresa: Náměstí T. G. M. 282, Dobřany
Typ pracovního poměru: Brigáda

Typ smluvního vztahu: Dohoda o provedení práce
Nástup: Dle domluvy

Pošlete svůj životopis e-mailem na: lenka.houskova@diakoniezapad.cz
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středa: 9:00–12:00, 13:00–15:45
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
 pracovně–právní vztahy
 ochrana spotřebitele

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

www.dobrany.cz
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OCELOVÉ ŠPERKY
zakázková výroba snubních
prstenů z oceli a titanu
ZERO STEEL s.r.o., Lipová 154, Dobřany

14. února
svátek sv. Valentýna
Řádková inzerce


Hledám paní na hlídání v odpol. a večer. hodinách pro žáka ZŠ
(1. tř.), Dobřany, Pančava. Tel. 777 012 414

Manželé–nekuřáci hledají podnájem v RD. Nájemné respektujeme.
Tel. č. 604 840 608

ANGLIČTINA – Individ. i skupinov. výuka, tel. 724 015 347,
www.anglickyjazyk.net

Hledám ke koupi rodinný dům v okolí. Tel.: 722 690 245.

Koupím chatku či chalupu v okolí do 1,5 mil. Tel.: 607 253 317

Pronajmu garáž v Hornické ul. Dobřany. Info na tel. 734 567 525

Koupím garáž v Dobřanech s elektrikou. Tel.: 737 142 039

ÚČETNICTVÍ: vedení účetnictví - fyzické osoby i právnické
organizace včetně mezd. Tel.: 606 609 720
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s kuponem 10 % sleva na celý nákup
platnost do 29. 2. 2020

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
BIRDS OF PREY
(PODIVUHODNÁ PROMĚNA HARLEY QUINN)
7. 2. ve 20:00
USA, akční/krimi/dobrodružný, 109 min, 15+, titulky,
režie: Cathy Yan
Po rozchodu s Jokerem se Harley Quinn (Margot Robbie) spojí s dalšími superhrdinkami, aby společně zachránily malou dívku z rukou obávaného narcistického padoucha jménem Black Mask (Ewan McGregor).
Vstupné: 120 Kč

SUPER MAZLÍČCI
8. 2. v 17:00
Německo/Čína/VB, animovaný, 89 min, přístupný,
dabing, režie: Reinhard Klooss
Robo City je nejmodernější město ze všech a jeho
obyvatelé si žijí šťastně. Jenže starosta chce všechny vyhnat a vytvořit město robotů. Jestli chce pes
Roger své město zachránit, bude potřebovat pomoc.
Vstupné: 120 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
15. 2. ve 20:00

JEŽEK SONIC
23. 2. v 18:00

ČR, komedie, 112 min, 12+, režie: Petr Zahrádka
Zuzana (Ivana Chýlková) jednoho dne zjistí, že má
její manžel Jiří (Jiří Langmajer) poměr s jinou ženou.
Zuzana jí navrhne, aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj tak chlapa na střídačku.
Vstupné: 130 Kč

USA, komedie, 99 min, přístupný, dabing,
režie: Jeff Fowler

PÁSMO POHÁDEK
16. 2. v 15:00
68 min, přístupný
Královna koloběžka, Krtek a koberec, Pojďte
pane, budeme si hrát – A neříkej mi Vašíku, Mach
a Šebestová – O utrženém sluchátku, O Mikešově
kouzelné holi, Brundibáři – O mistra basy, Dorotka
a abeceda, Krtek a telefon
Vstupné: 50 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
16. 2. v 18:00

MODELÁŘ
8. 2. ve 20:00

ČR, komedie, 112 min, 12+, režie: Petr Zahrádka

ČR, psychologický/thriller, 110 min, 12+,
režie: Petr Zelenka
Příběh dvou kamarádů (Jiří Mádl, Kryštof Hádek),
kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Když se
však jeden z hrdinů rozhodne využít dron k něčemu
úplně jinému, situace ve firmě se začne komplikovat.
Vstupné: 130 Kč

JUDY
20. 2. ve 20:00

MALÉ ŽENY
9. 2. v 18:00
USA, romantický/drama, 135 min, přístupný, titulky,
režie: Greta Gerwig
Oblíbený příběh sester Marchových (Saoirse Ronanová, Emma Watsonová, Florence Pughová, Elize Scanlenová) – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít život podle svého.
Vstupné: 120 Kč

PÍSEŇ JMEN
13. 2. ve 20:00
Kanada/Maďarsko, drama/hudební, 113 min, 12+,
titulky, režie: Francois Girard
Martin poznal adoptivního bratra Dovidla v devíti letech, kdy v Evropě zuřila druhá světová válka. Dovidl,
stejně starý polský Žid, byl nadaným houslistou. Těsně před svým velkým debutem beze stopy zmizel...
Vstupné: 120 Kč

USA, životopisný/drama/hudební, 118 min, 12+,
titulky, režie: Rupert Goold
Judy Garland (Renée Zellweger) je fenomenální
zpěvačka a úspěšná herečka. Její kariéra je doslova
splněným snem. Ale všechno má svou cenu. Úspěch
a sláva si vybírají vysokou daň.
Vstupné: 120 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
21. 2. ve 20:00
ČR, komedie, 112 min, 12+, režie: Petr Zahrádka

JEŽEK SONIC
22. 2. v 17:00
USA, komedie, 99 min, přístupný, dabing,
režie: Jeff Fowler
Modrý superrychlý ježek Sonic patří k největším
videoherním legendám. Hrdina bude rychlostí toho
nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným
pronásledovatelem Doktorem Robotnikem (Jim Carrey).
Vstupné: 120 Kč

CHLAP NA STŘÍDAČKU
22. 2. ve 20:00

VIDÍŠ MĚSÍC, DANIELI
27. 2. ve 20:00
Dánsko, drama, 135 min, 12+, titulky,
režie: Niels Arden Oplev
V roce 2013 došlo k jednomu z nejhorších únosů poslední doby. Dánský fotoreportér Daniel Rye byl zajat
teroristickou organizací Islámský stát a držen jako
rukojmí 398 dnů.
Vstupné: 110 Kč

V SÍTI
28. 2. ve 20:00
ČR, dokument, 100 min, 15+, režie: Barbora Chalupová,
Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních
predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované
téma zneužívání dětí na internetu. Tři dospělé herečky s dětskými rysy se vydávají na sociální sítě, aby
v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých
dívek online. Ve věrných kopiích dětských pokojů
chatují a skypují s muži, kteří je na netu aktivně vyhledali a oslovili. Děti jsou dokonce vystaveny vydírání.
Vstupné: 100 Kč

VOLÁNÍ DIVOČINY
29. 2. v 17:00
USA, rodinný/dobrodružný, 104 min, přístupný,
titulky, režie: Chris Sanders
Dobrodružný příběh odvážného psa Bucka a jeho
nového přítele, samotářského dobrodruha Johna
Thorntona (Harrison Ford) v časech zlaté horečky na
Klondiku.
Vstupné: 130 Kč

1917
29. 2. ve 20:00
USA/Velká Británie, válečný/drama, 119 min, 15+,
titulky, režie: Sam Mendes
Dva mladí britští vojáci Schofield a Blake dostali
zdánlivě nesplnitelný úkol. V nervy drásajícím závodě s časem musí zdolat nepřátelské území a doručit
zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky
vojáků.
Vstupné: 120 Kč

ČR, komedie, 112 min, 12+, režie: Petr Zahrádka

MODELÁŘ
14. 2. ve 20:00
ČR, psychologický/thriller, 110 min, 12+,
režie: Petr Zelenka

SUPER MAZLÍČCI
15. 2. v 17:00
Německo/Čína/VB, animovaný, 89 min, přístupný,
dabing, režie: Reinhard Klooss

MOSLEY
23. 2. v 15:00
Nový Zéland/Čína, animovaný, 97 min, přístupný,
dabing, režie: Kirby Atkins
Mosley a jeho rodina stejně jako ostatní kozloni slouží
lidem. Nikoho ale nezajímá, že kozloni jsou inteligentní bytosti, které mluví a používají jazyk jako lidé.
Vstupné: 120 Kč

MOSLEY
1. 3. v 15:00
Nový Zéland/Čína, animovaný, 97 min, přístupný,
dabing, režie: Kirby Atkins

VOLÁNÍ DIVOČINY
1. 3. v 18:00
USA, rodinný/dobrodružný, 104 min, přístupný,
titulky, režie: Chris Sanders

www.dobrany.cz
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

6:00 – 12:00
6:00 – 12:00

             Vstiš

13:00 Harmonie

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

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

pro podniky a objednané

pro pracující a objednané
pro objednané

pro podniky a objednané
pro objednané

MUDr. Alena Špidlenová

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

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková

Ordinační hodiny:
středa
6:30 – 7:30
7:30 – 14:30

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

náběry
ordinace

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

Praktický zubní lékař
MUDr. Petr Bureš

tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30 – 14:30
úterý
9:00 – 17:30
středa
7:00 – 13:00
čtvrtek
7:00 – 12:00
pátek
6:30 – 12:00

Ambulance klinické logopedie

Gynekologie

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

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba

MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

MUDr. Regina Janů

Praktický lékař pro děti a dorost
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

MUDr. Lada Cvachovcová

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

Interní ambulance

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

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 14:00
Telefonické objednávky po celou ordinační dobu,
bez objednání pouze akutní ošetření.

Odběry krve

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Školní 33
tel.: 377 972 754, 732 114 040
tel.: 377 973 124 (Chlumčany)
Ordinační hodiny: Chlumčany
pondělí
7:00 - 11:00
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:00 - 11:00

11:00 - 13:00

Dobřany
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00
12:00 - 18:00
12:00 - 14:00
7:00 - 11:00
12:00 - 16:00
7:00 - 10:30

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

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

Správa bytů

12:00 – 17:00

12:00 – 14:30
12:00 – 13:00

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

Sběrný dvůr

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

14:00 – 18:00
14:00 – 18:00

Městské kulturní středisko Dobřany

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

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

Horké linky

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