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Akce neakce… akce bez akce?
Řada z vás jistě tuší, že za přípravou jakékoliv akce či aktivity se skrývá mnoho času a vynaložené energie, kterou po zdárném zvládnutí vystřídá pocit z dobře odvedené práce. V tomto ohledu
začal v kulturním středisku rok 2020 úplně stejně jako v předešlých letech. Kulturní kalendář čítal
téměř 140 akcí, které byly více či méně připravené, a stejně tak jako v minulosti měl řadu volných
políček pro průběžné doplňování. Např. rok 2019 jsme začínali se 132 akcemi a končili na čísle
186. Až skoro neuvěřitelné číslo. Ano, na tolika akcích se nějakým způsobem podílíme. Rok 2020
je jiný. Seznam připravených, ale neuskutečněných akcí se ve druhém čtvrtletí roku stále rozrůstal
a v určitém období to vypadalo, že se ve městě opravdu nic neděje. Zavřené kino, rušení připravených akcí či jejich konání v omezeném režimu. Jejich výčet by mohl začít zrušeným divadelním
představením, pokračoval by neuskutečněnými Maďarskými dny přes vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2019 v okrese Plzeň-jih až po oslavy osvobození a končil by Svatovítskými
slavnostmi a poutí… To vše přinesla, nebo spíš nepřinesla, první polovina tohoto roku. Každého
z nás se TATO doba jistě nějak dotkla a její následky nejspíš pocítíme i v měsících následujících.
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří na nás nezanevřeli a našli chuť opět zajít do kina, ať
už do Káčka či letního, zavítat na výstavu či navštívit některou z venkovních akcí. Stále pracujeme
naplno a věříme, že „bezkulturní“ období je již za námi. Děkujeme, děláme to pro vás!
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany
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Zprávy z radnice

Kulturní kalendář
ZÁŘÍ
 1. 9. | 10:00–15:00 | biotop Kotynka
	
První zvonění a burza kroužků pro děti
 5. 9. | start: 9:00–11:30 | náměstí T.G.M.
Pohádkový les
 5. 9. | start: 9:30 | u skautské klubovny
	
Lívancový běh
 5. 9. | 15:00 | náměstí T.G.M.
	
Radbuza fest 2020
15:00–20:00 doprovodný program pro děti
 6. 9. | 10:00 | náměstí T.G.M.
Timbersport – kvalifikace pro MČR
 6. 9. | 14:00 | náměstí T.G.M.
	
ZUŠkobraní aneb Je štěstí si (zase) hrát
 10. 9. | 17:00 | klubovna pionýr. skupiny
	
Sportovní odpoledne – otevřená klubovna
 12. 9. | rybník na návsi v Nové Vsi
Podzimní dětské rybářské závody
 12. 9. | Šlovický vrch | MX park Dobřany
Moto-quad cross country
 1
2. 9. | 9:00 | sportovní areál „Džungle“
Junior cup – dětský turnaj dvojic
v pétanque
 1
4. 9.–16. 10. | Dobřanská galerie
	Rudolf Vozár & Michael Impellizzeri
 1
7. 9. | 16:30–17:30 | Káčko
	Zábavně-vzdělávací seminář
pro veřejnost První pomoc
 1
8.–19. 9. | 16:00 | jednací sál MKS
	Workshop kosení kosou
 1
9. 9. | start: 7:00 | pivovar Modrá hvězda
	Dobřanská 50 speciál – k příležitosti
777. výročí města Dobřany
 19.–20. 9. | Šlovický vrch
Predator race Master weekend
 19.–21. 9. | klubovna zahrádkářů
Výstava ovoce a zeleniny
 20. 9. | DPPS Loudů
Dobřanské štrúdlování
 26. 9. | Šlovický vrch | MX park Dobřany
	MMČR sajdkár a čtyřkolek
 28. 9. | 15:00 | nad „panelkou“ ve V. Újezdu
Svatováclavské setkání obyvatel
Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu
 29. 9.–9. 10. | MěK Dobřany
Burza knih

ŘÍJEN













2. 10. | park pod nádražím
Výstava na stromech – zahajovací piknik
3. 10. | 8:00 | náměstí T.G.M.
Sousedský bleší trh
4. 10. | start u pergoly: 11:00 (děti 10:20)
Běh Martinskou stěnou
4. 10. Workshop výroba draků
5.–11. 10. | Týden knihoven
1
0. 10. | Branně orientační soutěž dvojic
žactva – Memoriál Václava Lecjakse
1
7. 10. | Dobřanské posvícení a Havelské
řemeslné trhy
1
7. 10. | Drakiáda
1
8. 10. | Dýňobraní
2
4. 10. | Den turistických a inf. center
2
8. 10. | Večer se světýlky

Výhled je průběžně doplňován. Podněty na
kultura@dobrany.cz
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Sami organizátoři považují své podání
za vyřízené
Městská rada projednala se zastupiteli Dagmar Terelmešovou (zároveň členkou petičního výboru) a Josefem Weinrebem podání označené klamavě jako petice podle zákona o právu petičním
„Střelnici v Dobřanech NECHCEME!“.
Správné označení dokumentu mělo být stížnost dle § 16 zákona o obcích, a tak s ním rada též
naložila. Tento zákon je velmi mírný, k projednání stačí, pokud se k textu podpisem připojilo
0,5 % obyvatel, v našem případě 31 lidí. Více podpisů radnice ověřovat nemohla, neboť by šlo
o nakládání s osobními údaji nad rámec odůvodněného veřejného zájmu (GDPR). Vedení města
nijak nezpochybňuje počet podpisů uváděných organizátory, ale ani nemůže údaje potvrdit.
Popravdě i toto sčítání by přísný kritik mohl považovat za nadbytečné, neboť k projednání
dokumentu ve stejných lhůtách a fakticky stejným způsobem bohatě stačí podpis byť jediného
zastupitele. Současná rada je také zvyklá se zabývat všemi podáními občanů a nelpí na zmíněné
hranici 0,5 %.
Závěr rady je zachycen na přiloženém dokumentu, přičemž zástupkyně „výboru“ Terelmešová
nesouhlasila pouze s bodem D, jak vyplývá ze zápisu z projednání, který je kompletně zveřejněný
na webových stránkách města.

Komentář k jednotlivým bodům:
Bod A je nový, vychází z faktu, že řada rekreačních objektů v různých lokalitách již slouží trvalému bydlení lidí. Zákon jim sice nepřiznává právo na protihlukovou ochranu, ale město je v tom
nechce nechat na holičkách. Kde budeme moci, tam investory ovlivníme tak, aby šli nad rámec
zákona ve prospěch chatařů.
Bod B vychází z faktu, že text projednávané stížnosti výslovně podporuje výstavbu zemních
meliorů.
Bod C pouze opakuje stanovisko města, na kterém se od roku 2017 nic nezměnilo.
Bod D vychází z faktu, že radnice by měla znát právo, a nemůže tak přivírat oči nad naprostými
nesmysly, které popisují scénáře v příkrém rozporu s platnou legislativou.

Ačkoliv byl dokument adresován radě i zastupitelstvu, vyslovila se paní Terelmešová tak, že jí
stačí projednání v radě. Avizovala jen, že na jednání zastupitelstva se k tomu ještě vyjádří v diskuzi o zprávě o činnosti rady z mezidobí, což se také 31. 8. doopravdy stalo. Zastupitelka vyjádřila
názor, jako by došlo vlivem podpisové akce k nějaké změně stanoviska radnice ve věci případné
výstavby střelnice na Vysoké, což jsme na místě popřeli, protože takové tvrzení je v příkrém rozporu s realitou, podloženou jasnými důkazy.
Martin Sobotka, starosta

Zprávy z radnice

Zprávy z městských lesů
(tom) Během září bude dokončena instalace dvanácti odpočinkových míst v městských
lesích. Místa, kde všude budou návštěvníkům
lesa sloužit, a další podrobnosti se dozvíte
v říjnovém vydání.

(tom) Členové lesního týmu se byli přesvědčit o kvalitě lesních sazenic, které město
bude kupovat pro podzimní zalesňování kalamitních holin vzniklých po těžbě porostů
zasažených kůrovcem. Na snímku jsou dubové a bukové sazenice, které odrůstají v plastových sadbovačích na vzduchovém polštáři
v areálu lesní školky ve Zbiroze.

Vandalismus na Martinské stěně
V koronavirovém období jsme byli svědky jak výjimečně kladných činů, tak bohužel i těch, kterými se nikdo chlubit nechce.
Martinská stěna se stala místem, kde někdo
demonstroval svoji sílu špatným způsobem.
U kamenného srdce vandal „vylepšil“ řezbářské dílo na lavičce s jezevci, u altánu prokopl
nádrž na vodu, urazil koš i informační tabuli,
poničil sazenice třešní podél cesty a o střepech po rozbitých lahvích vypitého alkoholu
ani nemluvě. A právě kvůli tomu, že malá část
návštěvníků se nechová v souladu se slušný-

mi mravy, rozhodli jsme se umístit v areálu
kamery. Pouze v případě zjištění nekalého
jednání bude využit pro identifikaci pachatele záznam. Ti slušní se ztráty svého soukromí
bát rozhodně nemusejí.
Děkujeme všem, kteří se chovají zodpovědně a ohleduplně!

Prodej palivového dřeva
Informujeme, že město nadále nabízí občanům k prodeji dřevo, převážně jehličnaté.
Klády v délce 2 metry se nachází v lese u dobře přístupných cest. Cena je stanovena na
300 Kč bez DPH za prostorový metr.
V případě zájmu kontaktujte lesního města
Dobřany p. Petra Čabradu, tel. 730 152 451,
e-mail: cabrada@dobrany.cz. Bližší informace
najdete na webových stránkách města v sekci
„Lesy“.
Během měsíce září očekáváme, že uzavřeme smlouvu o poskytnutí dotace na traktor
s vyvážečkou. Budeme tak schopni snad už
v měsíci říjnu nabídnout i dopravu palivového
dřeva včetně vykládky.

Výzva občanům

Vážení občané, pokud plánujete rekonstrukci střechy a budete vyhazovat staré pálené tašky, prosíme, dejte nám vědět na telefon 730 152 451. Upotřebíme je na zpevnění
lesních cest.
Dále jsme Vás chtěli požádat o pomoc při
shánění dobře rostlého jehličnatého stromu,
který by mohl zdobit adventní čas na dobřanském náměstí. Tipy na vánoční strom můžete
volat na telefonní číslo 724 004 389.
Lenka Tomanová, místostarostka

Smlouva na zemmel
bez rizika
Po dlouhých jednáních uzavřelo město
smlouvu se společností Marius Pedersen na
výstavbu zemních meliorů, které pomohou
zadržet vodu v krajině a udržet, či dokonce zvýšit druhovou pestrost fauny i flóry
v prostoru mezi skládkou Vysoká a budoucím čtyřpruhem silnice I/27. Sofistikovaně
tvarované útvary vytvoří také mezistupeň,
který pohledově odcloní čnící masu samotné
skládky.
Stavba v hodnotě několika set milionů Kč
nebude stát Dobřany ani korunu, naopak
přinese hotovost ve výši až 175 milionů Kč.
Výše částek záleží na tom, kolik zemin bude
potřeba zapracovat, i na tom, jaké limity pro
stavbu vyplynou z podrobného biologického
hodnocení lokality.
Projekt zemmelu výslovně (dokonce na
dvou místech textu) podporuje i písemnost
nesprávně označená jako podání dle petičního zákona, kterou projednala s jejími organizátory městská rada (viz samostatný článek).
Je proto s podivem, že samotní organizátoři
takzvané petice podnikají v rozporu s dokumentem, pro který urputně sháněli podpisy
občanů, zákulisní kroky k tomu, aby byl tento
projekt předčasně zastaven.
Předpokládá se, že plocha mezi valy bude
využita pro sport či rekreaci, co tam konkrétně vznikne, bude otázkou víceletých průzkumů a jednání. Mediálně tolik preferovaná
iniciativa sportovních střelců není jedinou
možností. Jde o tolik složitý projekt, do kterého mohou vstoupit nepředvídatelné faktory,
že by bylo chybou upnout se k němu jako k jediné možnosti. Vize vedení města je, aby zde
vzniklo něco, co bez konfliktů s okolím přinese pravidelný významný příjem do rozpočtu.
Pokud se ukáže, že střelnice nesplní náročné
podmínky vedení města, které definovalo již
v roce 2017 (bezpečná, tichá, výnosná, ekologická), je potřeba mít plán B.
Smlouvu se podařilo vyjednat tak, že veškerá finanční rizika nese společnost Marius
Pedersen. Město v každém okamžiku pouze
inkasuje peníze, není povinno se podílet na
milionových vstupních investicích ani jiných
nákladech a ve smlouvě je též dostatek pojistek pro kontrolu naváženého množství
zeminy.
Výnos z této smlouvy plánujeme zajistit
proti projedení, koronavirus ukázal, jak dobré je mít rezervu na špatné časy. Vhodnou
formou se jeví speciální finanční fond s jasnými pravidly čerpání.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Místo jedněch
semaforů hned
dvoje?
Obyvatelé domů v bývalých kasárnách
vznesli před časem dobrou připomínku. Upozornili na to, že s výstavbou na Březinových
pozemcích vzroste dopravní zátěž a bude problematické vyjet na třídu 1. máje. Slíbil jsem
jim, že to nechám posoudit odborníky, kteří
konečně dodali stanovisko.
Dočasně to půjde řešit dopravním značením, které vyvede dopravu na okružní
křižovatku, ale do budoucna se nevyhneme
zkapacitnění křižovatky nad hořejší školou
v Sokolovské ulici.
Jedinou technicky proveditelnou formou
se zatím zdá semafor, jehož studii zadáváme
specialistům. Zdá se, že je ještě naléhavější,
než ten na křižovatce průtahu s Lipovou ulicí.
Je pochopitelné, že v roce 2006 nebyla
s developerskými projekty taková zkušenost,
přesto si město vyjednalo opravdu málo výhodných podmínek. Navíc smlouvy nikdy
v rozporu se zákonem neodhlasovalo zastupitelstvo a na straně developera je podepsala osoba, která k tomu nebyla oprávněná.
Náš prostor pro vyjednávání už byl malinký.
Jsme rádi, že jsme pro město zachránili, co
se dalo. Nebýt korektního přístupu ze strany
developera nám hrozilo, že přijdeme o infrastrukturu za desítky milionů Kč. Navíc se nám
oproti tehdejším úmluvám podařilo zachránit
i řádný rozměr Studniční ulice a příjezdy ke
stávajícím garážím.
Když si vezmeme šílenou cenu pozemku za
m2, lze za dobrý výsledek tvrdých, ale férových jednání považovat i to, že trojúhelník na
křižovatce Studniční a Žižkovy získalo město
bezplatně. Přestane být parcelou na domek
a stane se veřejným prostranstvím. Stejně
tak si cením rozumného přístupu pana Březiny ke zrušení plánovaných bytovek, které
s jeho souhlasem navrhneme v rámci změny
č. 2 územního plánu změnit na domky tak, aby
v lokalitě nic nečnělo jako pěst na oko.
Na to, abychom žádali podíl na dopravním
napojení, už žádné trumfy v tomto projektu
nemáme. Vše včetně semaforu patrně půjde
za námi, ideálně s pomocí nějaké dotace.
Naštěstí u dalších zón již napojení řešíme
jako nutnou podmínku, v jednání je teď částečné odlehčení kasárnům tím, že by je developer na své náklady propojil s Přeštickou
ulicí u rybníku Horní Kotynka.
Martin Sobotka, starosta
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Ze Šlovic do Litic mimo hlavní silnici

Po několika desetiletích dojde k obnovení polní cesty na Litice okolo farmy pana Hodka.
Hodně vody uteklo, než se podařilo najít shodu mezi městem a hospodářem. Nyní již máme
souhlas obou stran. Vlastně to nebude obnovení původní polní cesty, ale stavba nového úseku
cyklostezky. Ta bude začínat nad pastvou koní u plynové regulační stanice, napojí se na stávající
asfaltovou komunikaci vedoucí při přivaděči do litického lesíka a dále do Litic. Pod přivaděčem
je také možnost projet na Robčice. Abychom vyšli vstříc vlastníkům farmy, bude pod cyklostezkou vybudován podchod pro dobytek, díky kterému se vyhneme přehánění dobytka přes novou
stezku. Pokud půjdou projekční práce a stavební řízení podle plánu, můžeme se těšit na svezení
již příští léto.
Michal Trdlička, předseda osadního výboru obce Šlovice

(tom) Když se spojí dar reálné školy z Obertraublingu s prací dobrovolníků, hned je ve městě veseleji. Takto krásně kvetou letničky na záhonech z přímých výsevů u druhého stupně Základní školy,
u kruhového objezdu a v Husově ulici. Druhově jsou velmi pestré, najdete zde přes dvacet zástupců
rostlinné říše.

Zprávy z radnice

Obyvatelé Dobřan se již potřetí mohli vyjádřit
ke kvalitě života ve městě
V květnu a červnu tohoto roku proběhlo již
třetí dotazování dobřanské veřejnosti. Lidé se
mohli vyjádřit k dopravě, čistotě a životnímu
prostředí, trávení volného času či bezpečnosti
ve městě. Zároveň mohli uvést, jak by podle
nich měly Dobřany do budoucna vypadat a co
je pro to třeba dělat. Dotazník obsahoval podobné otázky jako v roce 2005 a v roce 2014.
Celkově jsme získali názory od 192 obyvatel
města, kteří buď vyplnili on-line dotazník,
nebo jeho tištěnou podobu v Dobřanských
listech, či byli přímo na ulici kontaktováni tazatelem. Také jsme pracovali s názory 87 žáků
8. a 9. tříd základní školy v Dobřanech. Ačkoliv
se letos podařilo získat méně vyplněných dotazníků než v předchozích letech, je možnost
srovnávat, co se ve městě podařilo a co je třeba dále řešit.
A jak tedy dotázaní občané hodnotí život
v Dobřanech?
V první řadě je třeba říci, že spokojenost
s životem ve městě se postupně zvyšuje, viz
graf. Lidé měli ohodnotit spokojenost s životem ve městě na škále od 0 do 10 (čím vyšší
číslo, tím větší spokojenost). Graf ukazuje
průměrné hodnocení spokojenosti a je z něj
patrné, že lidé se v Dobřanech cítí stále lépe.
V hodnocení obyvatel ale přetrvávají různé problémy či témata, která město trápí již
poměrně dlouho. Může se jednat o problémy
s dopravou (např. tranzitní doprava, parkování), bezpečností (drobná kriminalita, dopravní bezpečnost), čistotou a životním prostředím či trávením volného času (budování
cyklostezek, zřízení kulturního domu atd.).

Intenzita vnímání některých těchto problémů
či celých témat se ale v průběhu let spíše snižuje.
Hlavním přáním je pro obyvatele stále kvalitní a příjemné bydlení v Dobřanech, s čímž
souvisí i možnosti trávení volného času, a to
jak sportování (např. přetrvává potřeba budovat cyklostezky a nově se objevuje i potřeba
tras pro in-line bruslaře), tak i kultura (např.
lidé chtějí velké kulturní zařízení, ale zatím se
nemohou shodnout na tom, jak by mělo vypadat). Oproti minulým létům ale nejsou již
tak často uváděny bezpečnostní problémy či
obavy o dostatek pracovních míst. Do popředí
se dostává otázka zlepšení životního prostředí (je patrná potřeba kvalitní zeleně ve městě
či okolí a objevují se i nová témata, jako např.
hospodaření s dešťovou vodou).
Úplná zpráva s výsledky z dotazníkového
šetření je k dispozici na webu města Dobřany
(www.dobrany.cz).
Jaroslava Umnerová, radní

Bez pomoci občanů těžko hluk z letadel snížíme
V létě si řada lidí stěžovala na porušování pravidel leteckého provozu nad letištěm Líně. Město
se obrátilo na Úřad pro civilní letectví, aby se domohlo pomoci tohoto orgánu. Krutě jsme vystřízlivěli, české zákony tuto oblast řeší bezzubě.
Za porušování pravidel nenese odpovědnost letiště, ale výhradně jen pilot;
Pokutování pilota trvá 30 dnů, pokud jde o cizince, je de facto nepotrestatelný, protože tak
dlouho se nezdrží, jeho domácí orgány pak nezajímá, co dělal u nás;
Nemáme reálnou možnost zbavit letiště licence.
Naštěstí se firma Plane Station snaží mít s obcemi dobré vztahy a nabídla, že potrestá každého
pilota, který porušuje pravidla tím, že už ho nepustí létat. To se jeví jako účinný postih, firma
k tomu potřebuje záznamy, aby bylo jasné, kdo se provinil. Osobně jsem se pokusil vyfotit jednoho z nich, který letěl v nízké výšce, ale měl jsem ho proti slunci a snímek se nevyvedl.
Pokud máte vy nějaké fotky či videa hazardérů, doručte nám je, třeba anonymně, na radnici.
Letiště potřebuje jen důkazy, je jim jedno, kdo je obstaral. Předem děkuji za spolupráci, nadměrný hluk trápí mnoho lidí, tady máme snadnou možnost s tím něco udělat. Při dlouhodobém
porušování pravidel může navíc dojít i k ohrožení života lidí na zemi.
Martin Sobotka, starosta

Společný vchod
na úřad i na poštu –
jednotný přístup
pro občana
Vážení občané,
jak jste jistě zaznamenali, i náš úřad se musel v době nouzového stavu přizpůsobit vyhlášeným opatřením a dodržovat schválená
pravidla. Abychom výše uvedené splnili, bylo
nutné přizpůsobit pohyb po úřadu tak, aby nedocházelo ke zbytečnému přesunu návštěvníků po budově, zamezilo se případnému šíření
nákazy a usnadnila se i následná dezinfekce
prostor. Z těchto důvodů jsme přistoupili na
jednotný vstup do budovy radnice. Vstup
u pošty je v podstatě víceúčelový a splňuje
parametry bezbariérového přístupu. V době
nouzového stavu byli občané nasměrováni
přímo do kanceláří či k úředníkovi, který se
zabýval jejich záležitostí, a tím se omezil pohyb osob po radnici na minimum.
Po ukončení nouzového stavu a vyhodnocení zvoleného systému odbavování osob ve
vestibulu radnice jsme se rozhodli tento způsob zachovat. Po skončení vládních nařízení
došlo k výměně cedulí a hlavním vstupem
do budovy pro občany se stal vchod u pošty
(Náměstí T. G. M. 2). Zároveň před ním byla
na zeď umístěna poštovní schránka pro úřad.
V tomto duchu byly i mírně reorganizovány
vstupní prostory. Podatelna byla rozšířena
o recepci, odkud bude občan nasměrován přímo k úředníkovi, který se mu bude věnovat.
Po zavedení tohoto systému se zefektivní nejenom řešení požadavku příchozího občana,
ale i práce úředníků. Občanovi (hlavně cizímu, neznalému místního prostředí) odpadne
bloudění po chodbách a snadno se dostane do
příslušné kanceláře.
Hlavní vchod (Náměstí T. G. M. 1) bude
sloužit při mimořádných událostech, jako jsou
svatby, návštěvy významných osobností a delegací, a zároveň bude využíván jako jeden za
služebních vchodů pro zaměstnance.
Vážení občané, věříme, že si na novou změnu zvyknete a že bude přínosem ke zlepšení
komunikace mezi úřadem a veřejností.
Petr Brandl, tajemník

Příspěvky do DL musí být zasílány
elektronicky na e-mail listy@dobrany.cz
do 20. dne v měsíci. Texty jsou přijímány
v maximálním rozsahu cca 2 500 znaků
(vč. mezer), nerozhodne-li redakce
v individuálních případech jinak.
www.dobrany.cz
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Investice, náš hlavní chleba
Jakkoliv se diskutuje a píše hlavně o jiných
tématech, naší hlavní pracovní náplní je výstavba. Proto oceňuji nápad redakční rady věnovat se podrobněji tomuto tématu.
Letošní jedničkou co do objemu a též z hlediska podpory zdravého ekonomického prostředí bylo zasíťování pozemků pro drobné
podnikatele, se kterým se svezl i chodník
kolem panelárny. Stavba byla včas předaná,
bohužel ještě řešíme špatné provedení veřejného osvětlení, které je umístěné tak, jak to
osobně ze srdce nesnáším. Půlí chodník tak,
že po něm nelze jít pohodlně. Jinak šlo o stavbu, u které si zhotovitel (firma Berdych) poradil se šibeničním termínem. A ještě vyhrál
tendr s vynikající cenou na úrovni 65 % běžných cen. Velkou komplikací na začátku byla
archeologie, kterou se podařilo vyřešit s pomocí poctivých vědců.

Této hladiny se nám u inženýrských sítí
a komunikací daří dosahovat opakovaně (viz
článek 2021 – rok komunikací), horší je to
u budov, u kterých se vám navíc může stát
taková hrůza, jaká nás uprostřed koronaviru
potkala na „pinčesárně“.
Původní projekt z roku 2012 počítal s jakýmisi kosmetickými úpravami, bez izolací, bez
výměny přesluhujících rozvodů a podobně.
Co je mnohem horší, nepředcházel mu žádný
průzkum statiky objektu. Tato dávná chyba
nás dohonila v době, kdy jsme měli plné ruce
práce s dezinfekcí, službami pro seniory a nemocné. Co z budovy zbylo po vyslechnutí statika, vidíte na snímku.

Navíc nás tlačil čas, protože TJ Dobřany čerpá na svou část stavby dotaci. Rozhodli jsme
se pod tlakem řešit to hned a nechali jsme zdivo doplnit, předělat projekt tak, aby budova
sloužila včas a byla udělaná pořádně. Firma
BIS se toho chopila tak, že navzdory všemu
bychom měli stihnout termín, aby TJ nepřišla o dotaci. Náklady tím narostly, ale vznikne něco kvalitního, co nějakou dobu vydrží.
Stavět budovy jen na oko leze později strašně do peněz, jako například notoricky známé
odfláknuté stavby po firmě Malý (viz článek
Dotace pro Loudy). Koronavirus se na téhle
stavbě podepsal i tím, že jsme se při důležité schůzce potkali s nakaženým člověkem, na
nikoho z nás nemoc nepřenesl, ale 4 zaměstnanci města včetně starosty byli v preventivní
karanténě.
Ze stejné krizové doby pochází i havárie
rybníka Horní Kotynka, kde hráz poničil bobr
natolik, že hrozilo její protržení. Oprava je
rozsáhlá, děkujeme společnosti Marius Pedersen, že nám poskytla vhodné jílovitě-písečné
zeminy za symbolickou cenu.

S čím se naopak počítalo, byly tři dotační
projekty kousek od sebe u Radbuzy. Jeden
krásný, jeden životně důležitý a pomoc pro
les. Cyklostezka, napojení nových vrtů a sněžná jáma. Všechny stavby proběhly řádně v termínu a bez vážných dohadů. Cyklostezka má
i odpočinkové místo. Vrty jsou stejně nenápadné jako předtím a sněžná jáma se těší na
led a sazenice, kterým pomůže lépe se v současných náročných klimatických podmínkách
ujmout. Právě u ní byla drobná komplikace
v podobě pískovcové skály.

Dále se letos výrazně investuje do bytových
domů i nebytových prostor. Například z bývalé obuvi se stal tak kvalitní obchod, že o něj
byl navzdory krizi velký přetlak zájemců.
K tomu ještě takové drobnosti jako čtvrtmilionová reklamace zničených světlíků na
hokejbalovém hřišti nebo třeba prokouknutí
jízdárny, kde vznikla i nová parkovací místa.
Ano, investice jsou náš hlavní chleba.

Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

6

|

září 2020

Téma měsíce

2021 – rok komunikací
Vrcholnou prioritou současného vedení
radnice je opravit co nejvíce komunikací, jelikož stav některých je velkou kaňkou na kráse našeho města. Někde je také katastrofální
stav parkování a podobně. Je to potřeba udělat i proto, že některé rekonstruované cesty
z porevoluční doby, kdy se moc nedbalo na
kontrolu kvality, už je potřeba taky opravit.

Protože jsme na začátku minulého volebního období trpěli velkým nedostatkem
reálných připravených projektů, můžeme
s tím hýbat až zhruba od roku 2017, povolování a projektování prostě trvá. Řada ulic už
prokoukla, koneckonců jsme v minulém volebním období trhli rekord v penězích, které
město na tento účel ze svého dalo.

Co ale chystáme na příští rok, nemá obdoby. Za prvé soutěžíme s obrovským předstihem, abychom znali přesné částky pro rozpočet, za druhé máme povoleno tolik projektů,
že to bude opravdu jízda, za třetí vzhledem
k cenám je teď ideální překlopit těžiště od
budov k sítím, ulicím a chodníkům, za čtvrté jsme uspěli s žádostmi o dotaci na některé
projekty.
Zatím vysoutěžené projekty na příští rok
jsou v přiložené tabulce, rozmístění opravovaných ulic v mapce.
Projekt Hornické ulice zahrnuje i výstavbu nového parkoviště, které dešťové vody
odvede tak, aby se oblasti ulevilo. Ústavní
spojuje projekt zasíťování pro nové parcely
a chodník na Hvízdalku, dojde zde i k rekonstrukci povrchu stávající komunikace. Ulici F. X. Nohy přinese nová parkovací místa
a propojí tuto komunikaci kolem teplárny
s Nádražní ulicí.
V tabulce na rozdíl od mapy chybí Komenského ulice v Dobřánkách, protože tu i za nás
bude soutěžit SÚS PK, jde totiž o krajskou silnici, takže půjde o společnou investici. Taktéž
ještě budeme dodělávat Průmyslovou ulici,
neboť jsme tam konečně odblokovali své pozemky.
Za povšimnutí stojí, že se k nám odvážilo
celkem 20 různých firem, asi z nás už konečně
spadla pověst města, které straní spřáteleným firmám. Zbavit se této nálepky nás stálo
spoustu námahy, ale vyplácí se to. Jen na těchto stavbách činí rozdíl mezi vítězi a nejvyššími cenami úhrnem 16 milionů Kč. Za to se dá
opravit zase další kus města.
Martin Sobotka, starosta
Lenka Tomanová, místostarostka

Dotace pro Loudy
Neskutečně zmatlané bytovky č. p. 1028
a 1029 v ulici Loudů nás po dvaceti letech
zaměstnávají více než většina nových staveb.
Znalecký posudek ukázal, že aby se město do
budoucna zbavilo závazků vůči nájemníkům,
ze kterých se po vypršení dotační lhůty stanou vlastníci, musí provést opravu fasády. To
se podařilo spojit se zateplením a je fajn, že
na oba domy obdržíme dokonce dotaci, která v době předražených stavebních prací na
budovy hodně pomůže. A divíte se názvu?
Takhle žertovně překřtila celou kauzu naše
advokátní kancelář, která louská tohoto velkého kostlivce coby právní oříšek.
Martin Sobotka, starosta

www.dobrany.cz
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Příběh o drbech
a jiném harampádí
Předem je třeba poznamenat, že na šíření
drbů, vydávání domněnek za fakta a podobně neshledávám nic dobrého. Všimli jste si,
že téměř nikdy nelíčí svět a lidi lépe, než jací
skutečně jsou?
Téměř výhradně jde o škodolibou vášeň pro
kažení nálady, poškození něčích zájmů, o pomstu či jen radost z rozeštvávání.
Přesto se občas dají využít k osvětě. Pokud
jsou úplně hloupé, a tedy i snadno vyvratitelné, učí nás neskákat na špek každému, kdo se
nás snaží burcovat proti někomu či něčemu,
aby si přišel na své.
A letos se opravdu urodilo. Některá z témat
už vás nebaví, protože se omílají stále dokola,
ta vynechám. Co mě udivilo, byla první návštěva oblíbené školní jídelny poté, co padl
zákaz tam chodit. Sednu si ke stolu a spolustolovnice záhy praví: „Starosto, nerada u oběda,
ale přesto vám musím vynadat.“
„Za co tentokrát?“, ptám se. Odpoví: „V kadeřnictví a na manikúře zdražili o stovku, protože jim město strašně zvedlo nájmy.“ Polknu
a pobaveně se zeptám: „A víte, že jsme jim je
nezvedli ani o korunu, kvůli koroně jsme to
odložili. Městské nájmy jsou oproti soukromým tak nízké, že už na to leckdo poukazuje.
A navíc jim ještě čekáme s placením.“
„Aha, ale nechtějte, abych vám řekla, kdo to
byl,“ začala už paní doopravdy obědvat a dala
najevo, že už je téma vyčerpáno.
Přitom těsně předtím vyšel v listech článek,
kde se psalo, že se nájmy nezvyšují. Takže
jsem z oběda odcházel s mou oblíbenou otázkou. Proč někdo lže? To si myslí, že se lidé
nezeptají? Nakonec jsem si z toho vzal, že je
strašně fajn, že se paní osmělila. Znamená
to, že ještě stále existují féroví lidé, kteří jsou
zvyklí se slušně zeptat u zdroje, ověřovat si
fámy i z dalších skutečných zdrojů, přemýšlet.
Je to čím dál vzácnější. Komu není svět kolem nás lhostejný, měl by usilovat, aby se tato
schopnost lidem vrátila. Doba, kdy si všichni
raději vymýšlejí katastrofické scénáře, protože je to nejméně práce, povede jen k nevraživosti a špatným mezilidským vztahům. A chce
se nám žít v zajetí fám?
Možná je to námět na rubriku, posílejte mi
(nám) klidně, co jste od drben, škodolibců a jiných divnolidí zaslechli, téměř každý výmysl
lze vyvrátit jasnými důkazy. Je to jedna z cest,
jak jim to kydání ztížit.
Martin Sobotka, starosta
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Svatby v roce 2020
Rok 2020 mohl být dobrým číslem pro zapamatování data uzavření manželství, avšak opatření
spojená s nákazou COVID vše změnila. Vládním nařízením v březnu a v dubnu snoubenci nemohli
uzavřít sňatek vůbec, později pouze s velkými opatřeními. A zřejmě proto došlo k poklesu uzavíraných manželství v tomto roce a zároveň došlo i ke změně místa, kde se svatby konaly. Sňatky
volili letos snoubenci ve venkovním prostředí nebo ve větším prostoru kostela sv. Víta.
Přejeme všem novomanželům, kteří v této době sňatek uzavřeli, hodně štěstí do společného života.
Za město oddávající a matrikářka

(jar) Jedno z netradičních míst pro vstup do svazku manželského si vybrali Dobřaňáci Mirka a Robin
Markovi, kteří využili pro obřad altánek v lesoparku Martinská stěna.

Posílení kontejnerů na obnošené šatstvo

K pěti kontejnerům, které v minulém roce umístila společnost TEXTILECO, a. s., (1 ks - sběrný
dvůr, 2 ks - stanoviště u ZUŠ, 2 ks - stanoviště u školní jídelny), přibydou od září dva nové. Tyto
nádoby osadí společnost DIMATEX CS, spol. s r. o. Občané nové nádoby naleznou v areálu bývalých kasáren. Jejich bližší umístění je znázorněno na přiložené mapě.
Bc. Martina Jacková, referent stavebního odboru

Zprávy z radnice

„Íčko“ se připravuje na proměnu

Převzato z Českého rozhlasu Plzeň 10. 8. 2020

Číčánková polévka je rychle
hotová a chutná. Naučila
nás ji vařit Zdeňka Majerová
z Dobřan
Číčánková polévka zaujala naši porotu už
svým názvem. Ale za pozornost stojí i pro svou
jednoduchost a řadu chutí. Najdete v ní zeleninu, cibuli, česnek, houby i bramborové nočky.
Recept má po své prababičce Zdeňka Majerová
z Domu s pečovatelskou službou v Dobřanech.
Číčánková polévka
Ingredience:
1 polévková lžíce sádla, 2 litry vody, 1 lžíce soli,
1 hrst majoránky, 1 lžička kmínu, ½ lžičky pepře, 1 malá cibule, 3 stroužky česneku, 1 větší
hrst sušených hub, 2 malé mrkve, 1/8 celeru,
1 petržel, případně 1 hrst krup

Vzhled Dobřan je pro obyvatele města i návštěvníky velmi důležitým aspektem k hodnocení
města jako celku, a proto nebo právě proto je nutné, aby se každý z nás staral a zajímal o prostředí,
ve kterém žije, o budovy, ve kterých bydlí či pracuje… Město Dobřany i řada majitelů nemovitostí
se tak snaží činit systematicky již řadu let, a jak se dílo daří, může posoudit každý sám. Jednou
z budov na náměstí T. G. M., která na své „vylepšení“ čeká, je budova s číslem popisným 5. Dům
je v současné době využíván pro bydlení a je také sídlem Městského kulturního střediska s provozovnou informačního centra a Dobřanskou galerií. Zelenou budovu v těsné blízkosti kostelů
sv. Víta a sv. Mikuláše si v první polovině roku přijeli prohlédnout renomovaní architekti, kteří se
s vedením města, památkáři a dalšími zainteresovanými snaží najít společnou vizi k pozvednutí
funkčnosti této kulturní památky a k jejímu kvalitnějšímu využití. Jak by mohla budova a její přilehlý prostor vypadat, je znázorněno na přiložené vizualizaci. Nápadů a návrhů máme poměrně
mnoho, ale jedním z nejdůležitějších faktorů je estetičnost, funkčnost a přínos pro společnost. Je
před námi mnoho přípravných prací, zpracovávání dokumentací, posudků, rozpočtů, výběrových
řízení atd., ale věřím, že se práce podaří a jedna z nejkrásnějších budov náměstí získá další rozměr.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

Návštěva delegace z partnerské obce
Dobřany v Orlických horách ve Šlovicích

V rámci své návštěvy Dobřan strávili sobotní odpoledne a večer 29. srpna členové delegace
v čele se starostou východočeských Dobřan, panem Michalem Moravcem, a za doprovodu starosty Dobřan, pana Martina Sobotky, ve Šlovicích. Zúčastnili se jako diváci i účastníci neckyády
a poté si prohlédli naši obec. Na vycházce je provázel zástupce Šlovic, pan Michal Trdlička. Jedinou kulturní památku ve Šlovicích, návesní kapli, otevřel a představil návštěvníkům pan Jindřich
Rasche. Večer bylo městem Dobřany ve spolupráci s naší obcí uspořádáno společné posezení při
hudbě v Centru Šlovice. 						
Jana Hájková

Na číčánky:
3 větší brambory, 1 vejce, 4 lžíce polohrubé
mouky
Postup:
Do hrnce dáme lžíci sádla. Na něm orestujeme nejprve lehce nakrájenou cibuli a potom
přidáme i nadrobno nasekaný česnek. Přidáváme ho později, aby nebyl trpký.
Cibuli usmažíme s česnekem jen lehce dozlatova. Když začnou kraje cibulky zlátnout, zalijeme ji horkou vodou. Pak přidáme všechnu
zbylou zeleninu nakrájenou na jemné proužky. Koření a houby přidáme později, aby se
provařily.
Na nočky zvané nočky si nastrouháme syrové brambory na nejjemnějším struhadle (na
hvězdičkovém). Nastrouhané brambory přes
plátýnko zbavíme vody, přidáme polohrubou
mouku a vejce. Směs zpracujeme do tužšího
těsta.
Dvěma lžícemi vytvoříme nočky, které zaváříme v polévce. Noky vaříme do té doby, než vyplavou na povrch. Dochutíme solí a pepřem.

Zdeňka Majerová
Recept má po své prababičce, která se narodila
v roce 1871 v Běšinách. Bramborovým nočkům
v polévce se říká číčánky, odtud tedy jméno polévky. Jinak se jí také říká šumprlíková polévka.
Paní Majerová nás přivítala ve svém malém,
ale útulném bytečku v Domě s pečovatelskou
službou v Dobřanech na Plzeňsku. Její oblíbenou barvou je zelená, proto měla radost i z našich zelených dárků Pochoutkového roku.
Také ráda zpívá s Dobřanskými babičkami
a zazpívala i nám.

www.dobrany.cz
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Městská knihovna Dobřany
Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942

e-mail: knihovna@dobrany - oddělení
pro dospělé (B. Kubelková)
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30–12:00
úterý
7:30–11:00
středa
7:30–12:00
pátek
7:30–11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý
středa
9:00–11:00
čtvrtek

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
VARÁČKOVÁ Miroslava:
Spolu to zvládneme

Timea moc dobře ví, co je pro ni v životě nejdůležitější a kam to chce dotáhnout. Má ale ty
nejpřísnější rodiče na světě, kteří jí určují, co
smí a nesmí. Příkazy a zákazy jsou každodenní realitou. Když se naskytne příležitost vydat
se se školou na výlet do Berlína, neváhá ani
vteřinu. Namísto nespoutané volnosti ji čeká
zážitek, na který nikdy nezapomene.

HINDRÁKOVÁ Hana:
Svítání nad Savanou

Než se rozední, zbývá jim poslední tanec. Čeká
na vás velká dávka dobrodružství a romantiky.

MARŠÁLKOVÁ Jitka:
Šumava – Za tajemstvím horských jezer

Na Šumavě vzniklo deset ledovcových jezer.
Dvě zcela zanikla. Zbývajících osm dodnes
ukazuje svou krásu, jedinečnost až mystičnost. Samotné pojmenování Čertovo a Černé
nabízí nekonečný prostor lidské fantazii. Proč
se tak jmenují? Možná nám něco napoví pověsti a pověry, které se dlouhá léta vypráví…

PAWLOWSKÁ Halina:
Díky za fíky

Kniha napsaná s nadhledem a vášní.
Motto tohoto příběhu by mohlo klidně znít
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takto: „Když chceš hezky milovat, musíš lásku pilovat.“ Příběh autorky a jejího přítele se
odehrává v současnosti, ale výrazně ho ovlivňují události uplynulých dvaceti let, kdy zažívali humorné i dramatické situace.

KNIHY PRO DĚTI

NAVARO Ángels: Staň se detektivem
Sleduj stopy, shromažďuj důkazy, dopadni
pachatele! Přečti si svědectví, obhlédni místa
činu a porovnej důkazy. Vydej se po stopách
pachatelů v devíti nevyřešených případech!
Po splnění sedmdesáti zábavných úkolů jistě
zjistíš, jak to všechno bylo.

WELK Sarah: Skoro nejlepší sestry
Vítejte u těch nejlepších sester na světě! Nejlepší nápady mají vždycky Eliška a Anička.

BUTCHART Pamela:
Naši učitelku ovládli mimozemšťani!

Při výrobě této knihy nebyli zraněni žádní
opravdoví učitelé ani mimozemšťani.
Pro všechny krutopřísné školačky a školáky
od 7 let.

Moje první pravidla provozu

Naučit se základy bezpečného chování na ulici, chodníku a vozovce je důležitá věc a s touto
knihou navíc ještě zábava.

Městská knihovna Dobřany připravuje pro širokou veřejnost

• roční registrace nových čtenářů zdarma
• amnestie dlužníků
• velká dětská čtenářská soutěž
• burza kniha

Vhrsti

beseda pro ZŠ Dobřany
Čtvrtek 8. října 2020

Retro diskotéka

pro děti a jejich rodiče
Čtvrtek 8. října 2020
15:30 – 18:00

Kultura

Vzpomínka k 36. výročí úmrtí generála
J. Noska
Mezi významné osobnosti ve vztahu k vojenským dějinám Dobřan patří bezesporu
generál Július Nosko (8. červen 1907 Tisovec – 5. září 1986 Praha). Po absolvování
Vojenské akademie v Hranicích na Moravě
nastoupil jako poručík k 4. jezdeckému pluku do Klatov. V září 1929 byl přemístěn jako
velitel čety ke 4. eskadroně do Dobřan. Zde
se  oženil s manželkou Annou, s níž měl dvě
děti. Postupně působil jako instruktor na
vojenských školách i u zpravodajské služby.
Následoval Mnichov, okupace a vznik Slovenského  štátu. V té době se proslavil v bojích během Slovenského národního povstání.
Průběh povstání a roli povstalecké armády
popsal v knize „Takto bojovala povstalecká
armáda“. (Kniha však nebyla vydána v souladu s oficiálním pohledem na SNP během
minulé éry, proto mohla vyjít až v r. 1994.)
V roce 1947 byl ve 39 letech povýšen na generála, v červenci téhož roku byl pověřen
bojem proti banderovcům, kteří pronikli na Slovensko. V září si připomeneme 36. výročí generálova úmrtí. Jeho památku připomínáme krátkou vzpomínkou na J. Noska od prof. Milana Krišky, který patří mezi významné slovenské odborníky v oblasti farmakoterapie. Podobně
jako gen. Nosko i on je rodákem z Tisovce. Studoval a krátce i pracoval na Lékařské fakultě
v Plzni, kde se spřátelil se synem gen. Noska.
Za komisi pro kulturní a přírodní dědictví města Dobřany
David Suchý

Mestečko Tisovec, kde sa narodil brig. generál Julius Nosko, je ukryté medzi horami Stredného
Slovenska. Na východnej strane sú nad Tisovcom vrcholy Národného parku Muránska Planina, zo
severu ho chráni 1469 m vysoká Fabova hoľa a zo západu ho kryjú bralá Hradovej. Medzi nimi sa
zachovali zbytky keltského opídia a tiež stredovekého hradu.
Tisovec byl miestom odporu voči Apóniho maďarizačným zákonom a neskôr v spoločnom štáte
Čechov a Slovákov bol aj kultúrnym centrom, konali sa tu župné Sokolské slety. Bola tu bohatá
amatérska divadelná činnosť, na malom javisku miestni nadšenci hrali aj Predanú nevestu v obmedzenom obsadení. Na konci 19. storočia patril medzi priemyselné centrá Gemerskej stolice, ale
zároveň aj jaka československej armády Júliusa Nosku. V tomto prostredí sa formoval charakter
a osudové rozhodnutia.
Po skončení školských povinností vyštudoval vyššiu hospodársku školu s vyznamenaním, neskôr
ho zláka armáda, aj preto, že rodičia v tom čase nemali prostriedky na vysokoškolské štúdium
nadaného syna. Odchádza na Moravu na Vojenskú akadémiu v Hraniciach. V júli 1929 je premiestnený do Jazdeckého pluku v Klatovoch, v septembri je premiestnený do Dobřan. Tu sa zoznámi
s manželkou Annou, s ktorou sa ožení (1936). Anna ho verne nasleduje po zbytok života. V prvých
dňoch povstania 4. 9. 1944 kapitán Nosko bol vymenovaný za náčelníka štábu veliteľstva 1. česko
-slovenskej armády na Slovensku, po príchode gen. Viesta z Londýnskeho exilu od 7. 10. 1944 bol
jeho zástupcom. Po ústupe povstalcov do hôr nad Donovalmi v oblasti Nízkych Tatier sa prebil
s jednotkou cez frontovú líniu a spojil s jednotkami gen. Svobodu. Po oslobodení sa preformovaním I. paradesantnej brigády na 2. pešiu divíziu so sídlom na Strednom Slovensku sa stal jej veliteľom. Od decembra 1947 bol preložený do Prahy na Vysokú školu válečnú ako náčelník oddelenia
generálneho štábu. 31. januára 1953 bez udania dôvodu bol prepustený z armády do zálohy.
Vtedy sa vrátil k svojmu pôvodnému zamestnaniu, ako zootechnik pôsobil v Dobřanoch, kde začal
svoj rodinný život.
prof. MUDr. Milan Kriška, DrSc, Bratislava

Kino pod širým nebem
Desátý ročník letního kina na náměstí
v Dobřanech, které se pravidelně koná na přelomu července a srpna, začal oproti minulým
letům netradičně. Na filmovém plátně se ve
výpravném historickém filmu Anatomie zrady
s Mariánem Labudou ml. v hlavní roli objevili
také členové Klubu vojenské historie posádkového velitelství Dobřany, pánové Miloslav Faifr
a Lukáš Vajdík. Oba jmenovaní před projekcí
krátce pohovořili o osobním životě, úspěchu,
vzestupu, moci i pádu nejen horlivého vlastence a podporovatele T. G. Masaryka, ale i nejznámějšího kolaboranta novodobých dějin, Emanuela Moravce, i o natáčení samotném.
Kromě dvoudílného filmu Anatomie zrady byly k vidění další české, ale i zahraniční
snímky, komedie, dramata, rodinný či hudební film a nechyběla samozřejmě ani pohádka.
Projekce filmů Vlastníci, Ježek Sonic, Tenkrát
v Hollywoodu, Chlap na střídačku, Parazit,
Yesterday, Hodinářův učeň a Poslední aristokratka tak zpříjemnily deset letních večerů
téměř 2 500 divákům z Dobřan i okolí.
Akce byla podpořena z Grantového programu MAS Radbuza.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

V létě se na dobřanském náměstí konalo tradiční promítání deseti různých filmů.
Z nabízených projekcí jsem navštívila 8 pro
mě zajímavých. Návštěvnost letního kina byla
dle počasí různá, od několika obsazených židlí za chladnějších večerů až po plné náměstí,
kdy lidé seděli nejen na donesených židlích,
ale i na zemi na dekách. Nabídka občerstvení
se letos opět rozšířila, takže návštěvníci letních večerů mohli být plně uspokojeni. Děkuji
MKS Dobřany, že takové akce pro lidi pořádá.
Gábina Klinkovská

www.dobrany.cz
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Prázdninový bleší trh

Když uspořádáme bleší trh uprostřed prázdnin, přijdou vůbec prodávající a budou nakupující? Tuhle otázku si možná kladla děvčata v Městském kulturním středisku Dobřany a nejen
ona. I my se sestrou jsme zvažovaly, zda přeorganizovat víkendové plány a vyhradit si sobotní
dopoledne pro bleší trh. Přeplněné skříně a velmi dobrá zkušenost z minulých trhů rozhodly. Do
aut jsme naskládaly stolečky, věšáčky a tašky s věcmi a jely prodávat. Nelitovaly jsme.
Prodávajících se sešlo snad ještě více než při posledním „blešáku“, který byl na podzim. Počasí
nám přálo a za stolečky s oblečením, hračkami, knížkami a vším, co lidé doma našli a již nepotřebují, jsem viděla známé tváře prodejců i úplné nováčky.
Po osmé hodině se začali trousit první nakupující, během chvíle dobřanské náměstí ožilo
a začalo to pravé vybírání, hledání, přehrabování, vyměňování a smlouvání. Všude panovala přátelská sousedská nálada.
Moc děkuji děvčatům z MKS, hlavně Zuzce Peksové, že organizují tyto bleší trhy, na které
dojíždějí lidé i několik desítek kilometrů a které jsou mezi prodejci i kupujícími čím dál oblíbenější, jak dokazuje i ten poslední - prázdninový.
Na další bleší trh se i se sestrou těší Michaela Samcová.

Od 3. října na několik týdnů opět ožije prostor parku pod nádražím v Dobřanech, již potřetí jsme se zapojili do projektu organizace
Na Zemi „Výstava na stromech“. Pro letošní
rok je vybrané téma více než aktuální – budoucnost práce. Během pandemie koronaviru řada z nás zakusila, jaké to je přesunout
svou práci či vzdělávání do online prostoru.
Šlo možná o výjimečnou situaci, ale trend je
zřejmý: jsme na počátku nové „průmyslové
revoluce“. Jak technologie promění naši práci?
Čeho už jsme svědky a co do budoucna očekávat? Za hlavní procesy změny lze považovat
automatizaci, digitalizaci a robotizaci. Je tedy
pravděpodobné, že některá pracovní místa
v řádu desítek let zcela zaniknou a budou nahrazena stroji. Znamená to ovšem, že už dnes
díky strojům pracujeme méně a na lepších pozicích? Ne tak docela. Řada lidí se naopak kvůli automatizaci ocitá ještě ve větší nejistotě.
Zahajovací piknik se uskuteční v pátek
2. října od 16:30 v parku pod nádražím.
Přijďte, jste srdečně zváni!
Zuzana Peksová, MKS Dobřany

Nové propagační materiály Šlovíku
Informací o Šlovickém vrchu bylo napsáno a řečeno již mnoho a k medializaci jistě
přispělo stádo exmoorských koní pobývající v Dobřanech od roku 2018, nicméně práce s informacemi vyžaduje systematickou
a mravenčí činnost. Městské kulturní středisko provozuje informační centrum, a jak
je z názvu patrné, práce s informacemi je
naším denním chlebem. K propagaci města
i cílů v okolí se snažíme využívat všechny
dostupné prostředky a velmi nás těší, když
se nám práce daří. Pravidelnou aktualizací
reklamních tiskovin vše začíná, aktuálností turistických webů či zařazováním do nových databází
pokračuje a vlastně to nikdy nekončí… Procesy se stále opakují a rozvíjejí. V roce 2020 se nám
za podpory Plzeňského kraje podařilo realizovat zmíněnou pravidelnou aktualizaci letáčků. Do
sortimentu drobných propagačních předmětů jsme kromě tužek a propisek s koníky přidali např.
klíčenky s listonohem a zásadním krokem v propagaci bylo zařazení Šlovického vrchu (a také
lesoparku Martinská stěna) do stále populárnějšího projektu „turistické vizitky“. Cílem projektu
je podpořit vášeň k turistice, motivovat k cestování a usnadnit objevování nových míst s možností zaznamenat si své zážitky. Důkazem práce týmu informačního centra, poradního výboru
Rady města Dobřany pro lokalitu i všech subjektů provozujících aktivity na Šlovickém vrchu je
stále stoupající věhlas tohoto krásného kusu přírody, který máme za městem a který láká na své
zajímavosti stále více návštěvníků.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

O prázdninách připravilo MKS Dobřany pro
malý tábor Klinkicamp rukodělnou dílnu –
výrobu kožené peněženky nebo taštičky. Děti
si samy vše ušily a ozdobily. V jejich rukách
vznikly velice hezké kousky, které udělaly velikou radost. Moc děkujeme zaměstnankyním
MKS Dobřany za poskytnuté zázemí a pozornost, kterou nám věnovaly.
Gábina Klinkovská
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Šlovická Neckyáda

U příležitosti ukončení prázdnin uspořádali členové SDH Šlovice dne 29. srpna neckyádu na nově zrekonstruovaném návesním
rybníku. K dispozici soutěžícím byly dřevěné
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necky v provedení pro dospělé i pro děti. Po
počátečních rozpacích se soutěže nakonec
zúčastnilo 15 jednotlivců a 13 dvojic. Několik účastníků se v jejím průběhu nedobrovol-

ně osvěžilo ve vodě a veselou a pohodovou
náladu nezkazily ani dešťové kapky ke konci
závodu. Soutěž byla úspěšná, ve čtyřech kategoriích (ženy, muži a dvojice ženy, muži)
bylo několik prvních, druhých i třetích míst
a jen zhoršení počasí a únava soutěžících
zabránila dalšímu měření sil. Řady soutěžících a diváků rozšířili také členové delegace z partnerské obce Dobřany v Orlických
horách a zástupci města Dobřany. Při akci
nechybělo občerstvení, příjemné posezení
a hlavně příjemná atmosféra. Možná bude
tímto založena nová tradice a dočkáme se
i dalších ročníků.
Jana Hájková

Školství, spolky a neziskové organizace

Nová sborovna ZŠ

Učitelé a učitelky 2. stupně se dočkali celkové rekonstrukce a nového vybavení sborovny v budově 2. stupně. Během tří letních měsíců byly díky
velké vstřícnosti dodavatelských firem spojeny dvě místnosti (sborovna a kabinet) v jednu novou velkou místnost s novou podlahou, stropem,
osvětlením, elektrorozvody a otopnými tělesy. Každé ze 14 učitelských míst má k dispozici velký stůl s nástavcem, dvěma zásuvkovými pojízdnými
boxy a třídílnou skříň s velkým úložným prostorem. V desce každého pracovního stolu je dvojzásuvka k připojení notebooku. Zároveň byl v přízemí
školy vytvořen nový kabinet s čtyřmi pracovními místy pro asistentky pedagoga a také kabinet ve 2. patře byl vybaven novým nábytkem a rozšířen
o další pracovní místo.
Slavnostní zprovoznění nových prostor provedl pan starosta a paní místostarostka za účasti představitelů významných dodavatelů a zaměstnanců školy. Dobřanský pan farář v obnovené sborovně požehnal lidem, kteří ve škole pracují, a žákům, kteří školu navštěvují. Celá akce proběhla při
příležitosti 90. výročí této školní budovy.
     Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Letní akordeonová škola proběhla opět na výbornou
Letní akordeonová škola v Dobřanech se zařadila mezi několik málo tradičních akcí, které
i v době „covidové“ proběhly v plném rozsahu a beze změn. Na 4. ročníku se v termínu
21.–23. srpna 2020 potkali aktivní mladí hráči z místní Základní umělecké školy J. S. Bacha,
která poskytla prostory i ubytování, z Prahy,
Plzně, Mariánských Lázní či Hlinska. Spolu
s nimi přicestovali nejen rodiče coby doprovod, ale i jejich učitelé, kteří se stali pasivními
účastníky celého klání, své žáky podporovali
a sami byli přítomni na kompletní výuce i na
odborných seminářích. Ty se uskutečnily dva
– nejprve v pátek na téma Nová akordeonová
česká i světová literatura s prezentací vydavatelství Edition Rondo Prague, kdy největší
pozornost vzbudily skladby pražského skladatele Pavla Trojana, plzeňských Pavla Samiece a Jana Kotrče i francouzského Francka
Angelise, který patří k nejhranějším autorům
poslední dekády. Právě jeho nové album pro
mládež se stalo senzací letní školy, neboť
zde bylo prezentováno ve světové premiéře
a vzbudilo nebývalou pozornost na sociálních
sítích! Není divu, že si jednu z jeho skladeb
vybraly hned dvě nejmladší účastnice kurzů
a společně ji zahrály na závěrečném ceremoniálu spojeném s  předáváním certifikátů.
Druhý seminář o den později přinesl informace o světové akordeonové organizaci
C.M.A. (Confédération Mondiale de l´Accordéon) a novinky stran světové soutěže, kterou
každoročně pořádá v jiné zemi. Na rozdíl od
dobřanské letní školy se soutěž letos neuskuteční v plánovaném čínském Pekingu, ale pouze on-line a i na padesát porotců bude hod-

notit ze svých domovů. Jedním z nich bude
i český zástupce, špičkový akordeonista a pedagog, hlavní pořadatel a duchovní otec Letní akordeonové školy Petr Vacek. Díky němu
a pomoci jeho současných i někdejších žáků
proběhla škola opět na výtečnou, s bezchybnou organizací, výbornou úrovní a dramaturgií. Velký dík za podporu patří vedení města
Dobřany a Základní umělecké škole.
Sobotní koncert všech účastníků se sice
z důvodu nevlídného počasí konal v sále školy místo plánovaného venkovního provedení,
nicméně potvrdil vynikající hudební i technické kvality zúčastněných interpretů, kteří jsou
žáky nejen hudebních škol, nýbrž i konzervatoří. Akordeonová škola Dobřany v čele s Petrem Vackem tak po březnových mimořádně
úspěšných interpretačních kurzech francouz-

ského pedagoga světových parametrů Frederica Deschampse zorganizovala další akci, která
vzbudila nejen v akordeonovém světě velkou
pozornost. Další událostí bude koncert v rámci prestižního cyklu Nová hudba na druhou,
který se za účasti norimberské akordeonové
legendy Stefana Hippeho a za podpory Česko
-německého fondu budoucnosti a Státního fondu kultury uskuteční na podzim tohoto roku.
Příští ročník Letní akordeonové školy se
bude konat v termínu 20.–22. srpna 2021.
Pevně věříme, že nic nebude bránit tomu,
aby byl tentokráte obohacen i o mezinárodní
účastníky a získal akreditaci MŠMT. Za rok na
viděnou a slyšenou.
Mgr. Ladislav Horák,
lektor Letní akordeonové školy Dobřany,
statutární zástupce ředitele Pražské konzervatoře
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Společný koncert P.U.D.U. a pražského
Alikvotního sboru SPEKTRUM

Odpoledne
s Klubem Echo

Unikátní SPEKTRUM předvede, jak může jeden zpěvák zpívat dvojhlasně.

Dobřanský Klub Echo pro děti a mládež,
zřizovaný Diakonií Západ, se znovu zapojí do
celorepublikové akce Týden nízkoprahových
klubů, která je součástí již 14. ročníku tradiční kampaně České asociace streetwork, jíž se
účastní nízkoprahové kluby pro děti a mládež
napříč Českou republikou s cílem otevřít své
prostory široké veřejnosti. Klub Echo se tak
ve čtvrtek 24. 9. 2020 od 14:00 do 18:00 hod.
otevře veřejnosti, a to na adrese náměstí
T. G. M. 282, Dobřany. Naskytne se tak příležitost nahlédnout do prostorů klubu a zažít
zábavné odpoledne se společenskými hrami
a tvořením. Za pomoci klientů se také uskuteční turnaj v šipkách, jehož vítěz si odnese i menší odměnu. Kromě samotné akce bude k vidění
rovněž výstava Zaostřeno na život, která prostřednictvím fotografií mapuje příběhy dětí
z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.
Více informací o akci, ale i o Klubu je možné najít na FB stránkách Klub Echo pro děti
a mládež nebo na www.diakoniezapad.cz, ale
také přímo u koordinátorky zařízení, Bc. Moniky Malátové, na tel. čísle +420 734 640 492
či na e-mailu: klub.echo@diakoniezapad.cz.

P.U.D.U. si původně na letošní jaro připravilo pro své fanoušky překvapení a pozvalo na společný koncert jedinečný Alikvotní sbor Spektrum z Prahy. Bohužel koronavirová krize nám
převrátila plány na ruby, a tak jsme byli nuceni společný koncert přesunout na nový termín,
12. října 2020.
Alikvotní zpěv neboli hrdelní či harmonický zpěv je technika zpěvu založená na vědomém
zesílení tzv. alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a s polohou jazyka. Tato pěvecká technika má historické kořeny ve střední Asii (Mongolsko a Tuva), ale
i v rituálních zpěvech tibetských mnichů. Do Evropy se tento způsob zpěvu rozšířil až v sedmdesátých letech minulého století a okouzlil mnoho zpěváků i posluchačů. Zejména v poslední
době se tento způsob zpívání velmi rozvíjí. Zpívání alikvotních tónů zní, jako kdyby při normálním zpěvu zněl navíc ještě tón podobný tónu flétny. Jeden hlas tak zpívá dvouhlasně! Zpěváci
Spektra absolvují pod vedením sbormistra Jana Staňka speciální hlasový výcvik a umí využít
alikvotní tón v normálním (ale občas i velmi speciálním) sborovém repertoáru. Tato technika
umožňuje vytvořit mimořádný a krásný sborový zvuk, který je velmi svébytný a těžko s něčím
srovnatelný. Mezi ostatními alikvotními sbory je Spektrum unikátní právě tím, že spojuje klasický sborový zpěv s alikvotním. Je jediným sborem tohoto druhu v České republice a jedním
z mála na světě!
Srdečně tedy (znovu) zveme všechny naše příznivce, milovníky hudby a zvědavé posluchače
na společný koncert P.U.D.U. a Alikvotního sboru Spektrum, který se koná 12. října 2020 od
19 hodin v kostele sv. Mikuláše na náměstí v Dobřanech. Držme si palce, ať tentokrát akce
úspěšně proběhne, neboť je to neuvěřitelný zážitek!
Veronika Hanšová, sbormistryně P.U.D.U.
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Dozvuky strun FESTovního ZPÍVÁNÍ
Čas jde svým tempem, ať se nám to líbí, či
ne. Zase jsme si uvědomili, že je rok za námi
a s ním i 5. ročník dobřanského festivalu
country, trampské a folkové hudby. Letošní
ročník byl také poznamenán, ostatně jako
mnoho dalších činností, složitou situací a nejistotou, co bude a nebude. Některá zmatečná
vyjádření našich představitelů nám neustále
dělala starosti, ale jsme přesvědčeni, že jsme
se s tím vyrovnali dobře. Jsme rádi, že jsme
mohli Vám, příznivcům těchto žánrů, nabídnout toto, dle našeho pocitu, krásné odpoledne a večer při skvělé muzice. Každý si mohl
vybrat podle svého vkusu a to je to, oč nám
jde.
Chtěli bychom poděkovat městu Dobřany,
tato akce byla podpořena z Globálního dárcovského a dotačního titulu města, Mikroregionu Radbuza, Městskému kulturnímu středisku pod vedením Jarky Umnerové a také
restauraci Káčko 68, kde se opět skvěle postaral o náš plný žaludek Libor Šebek.
Co se týče poděkování, tak nám dovolte
v závěru vyjmenovat všechny sponzory, bez
kterých by nebylo možné tuto akci uskutečnit.
Víme, že se najde mnoho nepřejících a nespokojených, ale také se najde mnoho Vás, kteří si
chcete odpočinout, poslechnout muziku, sejít
se s kamarády a to je to krásné na této opět
bezkonfliktní akci. Děkujeme Vám, divákům,

za Vaši účast a těšíme se na Vás 7. srpna 2021
na dalším festiválku. Opět chceme jít o příčku
výš a doufáme, že se nám to povede, a tak nám
držte palce, protože bez Vás by to opravdu nešlo. Velké „DĚKUJEME“ patří kamarádům, kteří nám pomáhají ze všech sil s chodem festíku.
Zde je přehled sponzorů, z nichž někteří to
táhnou s námi celou dobu:
RYSTRA INTERNA, s. r. o, ČETES, DMD,
SERVIS CHLUMČANY, RAKO, ROTEZ, TRIGO,

AM TECH CONSULTING, s. r. o, GAMBRINUS,
DOBŘANSKÉ PEKAŘSTVÍ, KOMINICTVÍ MILAN GLEISSNER, ALEŠ MÁLEK, VIKTOR
MAREŠ, SNACK PIVNICE HÁJEK A HÁJKOVÁ,
MANŽELÉ CHUDOMELOVI, HYNEK ŠORM,
IVO „KVAKI“ ROUBÍČEK, PAVEL “CAMBÁK“
POLÍVKA, VLADIMÍR „MOULA“ ŠIŠKA, TONDA DAVÍDEK, PETR “RVÁČ“ BREJCHA, HONZA
“BLÁBOL“ PLÁŠIL.
Příští rok se na Vás těší Ucho s Káčou.

Indiánské léto

Poslední prázdninový pátek proběhl ve
znamení loučení se s prázdninami a létem
v indiánském stylu. Na Dobytčím plácku se
konalo první Indiánské léto věnované soutě-

žím a setkání s partou indiánů PŠITO OYATE,
kteří připravili program pro děti. Návštěvníci
akce měli možnost nahlédnout do pravého
indiánského týpí a vyfotit se v něm, rozdělat

oheň a upéct si hada z těsta společně s indiány. Zábava a pohodová atmosféra byla bohužel narušena silným deštěm, a proto bylo nutno akci předčasně ukončit. Účastníci tak přišli
o indiánský tanec, opékání buřtů a promítání
filmu, přesto si každý odnesl originální indiánskou přezdívku, náramek jako symbol akce
a snad i krásný zážitek.
Indiánské odpoledne by neproběhlo bez
týmu dobřanských nadšenců a několika dalších kamarádů, kterým je nutno alespoň touto
cestou poděkovat. Velké „díky“ tedy patří Petru
Šístkovi za nafocení celé akce, restauraci Cinema Bowling za zajištění stánku s nápoji a poskytnutí zázemí pro pořadatele, Davidu Brabcovi, Františku Vítovi a Tomáši Lesovi za ozvučení
a zapůjčení promítacího plátna. A samozřejmě
největší poděkování patří všem návštěvníkům,
kteří na Dobytčí plácek dorazili a přispěli tím
k příjemné atmosféře letního odpoledne.
Budeme se těšit na viděnou na dalším společném setkání a Indiánském létě 2021.
Za vznikající sdružení Z druhé strany
Alena Palkosková
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Letní příměstský tábor „Pojďme bádat“

Dlouho jsme nevěděly, zda se nám to letos
vůbec podaří …, ale povedlo se a přes všechna
opatření jsme se po roce zase sešly se skupinkou dětí na příměstském táboře s Budulínkem. Letošním tématem bylo bádání a pokusy,
děti tudíž přivítaly vědkyně v bílých pláštích,
které se ovšem záhy odmaskovaly, a staly se
z nich opět táborové lektorky. Bádání nicméně jelo dále v plném proudu, vyzkoušeli
jsme společně pokusy s vodou, vzduchem,
barvami, octem, sodou, heliem, magnety …,
prověřili jsme naše smysly, jako chuť, čich
a hmat, užili si spoustu legrace a taky se dozvěděli mnohé o procesech v přírodě, o chemických reakcích a fyzikálních zákonech.
Někdy jsme až nevěřili, dokud jsme sami nevyzkoušeli. Schválně, zkuste si jen tak v dlani

bez pomoci něčeho tvrdého či ostrého (sundat prstýnky!) rozmáčknout vejce. Pokud se
vám to podaří, dejte nám vědět!
V rámci týdne jsme si též všichni, holky
i kluci, ozdobili trička, vyrazili na výlet na naučnou stezku do nedalekých Kvíčovic, trochu
delší výlet podnikli vlakem do Stříbra a odtud se vydali na dobrodružnou, ale i deštěm
zaplavenými cestami ztíženou výpravu do
Kladrub. Tam jsme navštívili klášter (upravená prohlídka přímo pro naši táborovou skupinu s báječnou paní průvodkyní) a též jen pro
nás mimo návštěvní hodiny otevřené bunkry
Muzea československého opevnění (díky pánům Pavlu Kopsovi a Petru Petrovi, že nám
věnovali svůj volný den), kde jsme zase trochu bádali, ovšem historickým směrem a před

Spolek Budulínek srdečně zve
na modelářský workshop pro děti a rodiče
(malé děti za doprovodu rodiče, prarodiče nebo staršího
sourozence, starší děti mohou samostatně)

Neděle 4. 10. 2020 od 14 hodin
V prostorách MC Budulínek
Cena 50 – 100 Kč (dle počtu účastníků)





Informace Zuzka Štychová tel. č.: 725 909 846
Přihlášky do pondělí 30. 9. 2020
(akce je omezena počtem účastníků)

S sebou přezůvky, pracovní oblečení, svačinu a dobrou náladu.

PODPOŘENO Z GLOBÁLNÍHO DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA DOBŘANY
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návratem si i přes déšť opekli buřty. V pátek
jsme ještě na závěr zhlédli film vztahující se
k tématu týdne v Káčku a pomalu jsme náš
společný čas dovedli k finále, k vyhodnocení
týmové soutěže a dlouhodobých pokusů a pak
už přišlo loučení. Velké poděkování patří našim „praktíkům“ Aldovi, Danče a Renče, kteří
nám byli zdatnou pomocí, školní jídelně za
péči o naše žaludky a též a především všem
klukům a holkám, kteří s námi celý týden absolvovali. Byli prima! Těšíme se zase za rok!
Budulínkové lektorky Lucka, Markéta a Pavla
Podpořeno z Globálního dárcovského
a dotačního titulu města Dobřany

Školství, spolky a neziskové organizace

Ani vir ani výr

Tak se jmenoval týdenní program, který
připravila Pionýrská skupina nejen pro své
členy. Z původně plánovaných 15 zájemců
se jich nakonec zúčastnilo 20. A co všechno
zvládli za pomoci vedoucích a instruktorů?
V pondělí se rozdělili do 3 skupin tak, aby
mohli plnit připravený program. Dopoledne
vyšli do ulic a za pomoci mapy hledali odpovědi na připravené zašifrované otázky o historii
a současnosti města, významných budov, osobností a městského znaku. Současně pořizovali
fotodokumentaci. Odpoledne si zahráli šipky
a Spin Ladr a kvůli horku šli raději tvořit z „recyklovatelných odpadů“.  Odekorovali pomocí
šablon batoh a hrnky obtisky a vyzkoušeli si
práci s ovčím rounem. A protože na koloběžky a míč bylo horko, tak před odchodem domů
hráli stolní hry a luštili, co je čeká další den.
V úterý před odjezdem na výlet si povídali
o přírodě, opakovali pomocí hry domino mapové značky a stopy a na kartách poznávali
faunu a flóru kolem nás. A pak je čekal odjezd
autobusem do Domažlic, kde byla připravena

poznávací hra z historie města. Některé názvy
byly zašifrované a v tajence byla ukryta jména
dvou kostelních zvonů – Zikmund a Marie. Pak
po společném obědě se všichni sešli v místní
Aréně, aby si zahráli oblíbenou Laser Game.
Po návratu do Dobřan ještě vyluštili program
na další den a rozešli se domů.
Ani středa nezačala nudně. Před odchodem
na autobus si zopakovali zajímavosti o zvířatech a pak je autobus odvezl do Plas, kde si
v místní ZOO nejdříve zahráli minigolf a pak
opět plnili různé úkoly. Výsledkem byly velmi
zdařilé fotky. Po návratu si ještě hráli stolní hry.
Ve čtvrtek před odjezdem na výlet ještě
stihli všichni vyrobit motýla z pedigu a zopakovat si pár mapových značek. V Parku Boheminium v M. Lázních bylo opět připraveno pár
otázek a úkolů, např. vyfotit všechny makety
zámků a hradů v Plzeňském kraji apod.  Po návratu do klubovny došlo na vyhodnocení „hledaček“ z úterka a středy včetně vyhodnocení.
V pátek před odchodem na louku za město
si děti ještě nastříkaly barvou připravené od-

padové sklenice tavnou pistolí, aby barva do
návratu uschla. Cestou na Kamínek se hrály
hry o třídění odpadu a na Martinské stěně
pátraly děti po patronech jednotlivých zastavení.
Po obědě bylo připraveno opět tvoření
z „recyklovatelného“ odpadu a pak si děti vyzkoušely „enkaustiku“, tedy malování voskem.
Vytvořený obrázek pak dozdobily papírovým
výřezem a za pomoci vedoucí ho zarámovaly.
Posledním výrobkem byl obrázek malovaný pískem. Ne každý stihl všechno, přesto se
všem líbilo. Odměnou byl upomínkový list
a přívěšek na klíče – placka s logem – výrem.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě
a zajištění programu podíleli – instruktorům,
vedoucím, městu za finanční podporu i za zajištění dopravy na výlety p. Koubovským.
Libuše Nejedlá
Podpořeno z Globálního dárcovského
a dotačního titulu města Dobřany

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Dobřany

srdečně zve děti s rodiči
na akci otevřenou všem dětem

Přijďte mezi nás
aneb
„Z A Č Í N Á M E“
ve čtvrtek 10. září 2020 od 17.00 hodin
v areálu bývalých kasáren u klubovny (společný vchod s Budulínkem).
Připraveny jsou sportovní a další aktivity, výstava kronik a fotografií z činnosti v klubovně skupiny.

vstup na akci zdarma
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Letní činnost mladých hasičů

Naší první akcí o prázdninách bylo letní
soustředění, a to v našem oblíbeném středisku v Úborsku.   Hlavní činnost během pobytu
byla zaměřena na přípravu Závodu požární
všestrannosti, který by měl proběhnout v měsíci říjnu ve Dnešicích. Takže jsme trénovali
střelbu, vázání uzlů, topografické značky, buzolu, zdravovědu, požární ochranu /hasičáky/

a technické prostředky. Kromě těchto disciplín
jsme hráli také vybíjenou, fotbálek, oblíbeného „peška“, živé člověče, nezlob se, bažinu,
turnaj v pétanque apod. Také jsme soutěžili
v motání a spojování hadic, džberovce a štafetě dvojic. Po večerech jsme pak hráli „riskuj“,
lodě, odezíračku a turnaj v pexesu. Během pobytu jsme si také opékali buřtíky. Naši vedoucí

samozřejmě nezapomněli na „bobříka“ a noční
bojovku. Také jsme navštívili „vodní centrum“
ve Kdyni. Každý den jsme posílali rodičům
zprávy, a to formou denních táborových novin. Samozřejmě jsme nezapomněli hrát naši
oblíbenou hru „Mrakomor“. V pátek jsme si
zasoutěžili v olympijských disciplínách o medaile a v odpolední části jsme se snažili získat
co nejvíc bodů v sranda disciplínách, abychom
je mohli proměnit v táborovém krámečku za
dobroty a různé drobnosti. No a na závěr jsme
měli maškarní rej s diskotékou. Prostě jsme si
to užili. Na náš pobyt nám poskytlo příspěvek
Město Dobřany, za což děkujeme. Nesmíme
také zapomenout poděkovat našim maminkám, které nám věnovaly různé drobnosti do
táborové pouti a také nám napekly buchty,
bábovky apod. na přilepšenou našeho pobytu.
Helena Dvořáková

Rybáři

Naštěstí se nevyplnily předpovědi, že letos
bude největší sucho za posledních padesát
nebo kolik let. V červnu, červenci i v srpnu
naopak pršelo velmi často. Naštěstí se naší
lokalitě vyhnuly kroupy i průtrže mračen,
a dokonce nedošlo ani k vylití řeky z koryta
a nemuseli jsme sbírat ryby po lukách. Obvykle jich tam hodně uhyne.
Já jsem vlastně po červnové operaci výše
uvedené tři měsíce proležel a proseděl doma
na kanapi a s lítostí poslouchal vyprávění kluků, jak jim berou štiky a candáti. Také bratr,
který šel již letos do důchodu, a má tudíž víc
času na ryby, se chlubil úlovkem několika
štik, ale především candáta 65 cm a dokonce
sumcem, sice jen těsně přes míru. Také prý na
přívlač chytil několik pěkných tloušťů. Kluci
Kuba s Davidem se od zahájení soustředili
na lov dravců a už se to nebezpečně naučili,
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zkrátka umí. Nachytají plno ryb, ale většinou
pouští štiky do 60 cm a candáty do 50 cm.
Pěkný úlovek se podařil našemu hospodáři. Po počátečních neúspěších se mu podařilo začátkem srpna chytit na přehradě sumce 160 cm o váze 32 kg. A za několik dní se
povedl sumec 185 cm o váze 50 kg, ale toho
prý pustili zpátky. Slyšel jsem také o menších
sumcích a štice 90 cm ulovených na našem
úseku řeky. Snad už v září budu schopen přepravy k řece a budu moci konečně po dlouhé
době zase nahodit.
Přes prázdniny se výborové schůze nekonaly, ale členové výboru se dle potřeby scházeli k zajišťování nutných úkolů. Provedlo se
slovení prvního z výtěrových rybníčků nad
Horní Kotynkou, kam byl někdy v květnu
vysazen váčkový plůdek kapra (rybičky cca
0,5 cm). Nyní, asi po třech měsících, se slovilo
1 100 ks kapříků ø 6 cm. Druhý rybníček se
má lovit koncem srpna.
Probíhají práce na opravě a zesílení boční
hráze Horní Kotynky, která byla již několikrát
provizorně opravována po poškození bobrem.

Dodavatelská firma by měla práce provést do
konce září.
Rybáři, kteří častěji chodí k vodě, si určitě
povšimli zvýšené aktivity rybářské stráže v posledních letech. Velkou zásluhu na tom má hospodář naší MO, který provádí kontroly téměř
denně, a to i v průběhu noci. Časté kontroly provádí také p. Němeček i noví členové R. S. Minulý
měsíc přistihli dva pytláky lovící bez povolenky
a rybářského lístku. Oba byli občané Dobřan.
Patrně si mysleli, že řeku nikdo nehlídá.
Z důvodu opatření proti šíření koronaviru
se letos nekonaly v tradičních jarních termínech výroční členská schůze ani rybářské
závody pro dospělé i pro děti. Nyní bylo rozhodnuto uskutečnit tyto akce na podzim. Výroční členská schůze se bude konat v sobotu
26. září od 14:00 v hasičárně, rybářské závody pro dospělé se uskuteční v sobotu 10. října
na Dolní Kotynce a závody pro děti následující
den, v neděli 11. října. Těch se mohou účastnit
i děti, které nejsou členy ČRS. Startovné je pro
ně zdarma, dostanou i občerstvení.
Vladislav Šefl

Školství, spolky a neziskové organizace

První rybářský příměstský tábor
Jak už jsem naznačil v minulém článku, tak
se také stalo. První rybářský příměstský tábor
se uskutečnil za účasti hojného počtu 15 dětí
a 3 vedoucích.  Plán byl jednoduchý, strávit co
nejvíce času na rybách a hlavně si to pořádně
užít. Z prvního dne si děti odnesly vlastnoručně ozdobená trička. Pro nás to bylo poznávací
znamení a děti se pak snadno dohledávaly na
rušnějších místech. Po vydatném obědě jsme
začali s rybolovem na Kotynce, kde jsme den
ukončili řadou pěkných úlovků.
Další den dopoledne se odehrál na rybníku Kotynka. Všem se dařilo, největší kapříci
měli i 38 cm. Ten den se za námi přijel podívat
i hospodář a ukázal nám zakrmování hladových kapříků. I my jsme dostali hlad a vydali
se na cestu do školní jídelny, kde na nás čekal
výborný oběd. Pak jsme se přesunuli na Radbuzu mezi mosty.
Středa se nesla v duchu velkého výletu
na nedaleký soukromý rybník ve Vstiši. Náš
dlouholetý mecenáš pan Čmolík nám pronajal rybník zdarma. Celý den se jednotlivé
skupinky předháněly a špičkovaly velikostí
a množstvím ulovených ryb, které v daném
úseku chytily. Po vydatném obědě v podobě
hovězího guláše nám náš kolega Adrian ukázal něco málo ze závodní rybařiny a zároveň
nám barvitě vylíčil atmosféru rybářských závodů.
Ve čtvrtek jsme zamířili na revír v Soběkurech. Na tomto skromném rybníčku si konečně mohli naši rybáři chytit úhoře i v odpoledních hodinách a nemuseli se krčit u prutů
v noci.

Poslední den našeho tábora jsme zamířili
do ZOO. Mělo to být překvapení, o kterém se
šuškalo už od pondělí. Jako správné rybáře
nás to táhlo na expozici „řeka Úhlava“, kde
mají ty kapitální exempláře. Už jsem viděl
rozjařená očka malých rybářů, jak si mlsně
prohlížejí obří kapry a sumce, jenom si nahodit a zapřáhnout tu trofejní rybu. Jako pomyslnou tečku si naši malí rybáři zasloužili
porci zmrzliny a bez přemlouvání je všichni
zbaštili.
To je jenom malý zlomek toho, co jsme s malými rybáři na tomto táboře zažili. Spoustu fo-

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Kde: na rybníku na návsi v Nové Vsi
Kdy: 13. 9. 2020
Pro koho: pro děti do 15 let

➢Zúčastnit se mohou všechny děti, které zvládnou samostatně ovládat rybářský prut,
registrace nutná!
➢ Způsob lovu: chytá se na 1 prut, položená, plavaná, feeder
➢ Prezentace účastníků a losování míst 9:00 – 10:00 hod. (pozdní příchod možný)
➢ Začátek závodu v 10:00 hod., ukončení lovu v 12:30 hod.
➢ Vyhodnocení závodu v 13:00 hod.
➢ Startovné zdarma – omezený počet účastníků!!!

tek a celý článek můžete zhlédnout na našich
webových stránkách. Pokud budu mluvit za
nás vedoucí, tak nás nové zkušenosti obohatily a utvrdily v pokračování našeho snažení. Na
závěr musím poděkovat spoustě lidiček, dále
pak městu Dobřany i místnímu rybářskému
svazu, protože ti všichni se nepřímo podíleli
na tom, aby tábor proběhl hladce. Přeji všem
mladým rybářům bohaté úlovky a budeme se
těšit na další setkání v rybářském kroužku
v září 2020.
Petru Zdar.  
Za vedoucí kroužku Karel Ryšavý

Cyklovýlet
V sobotu 26. 9. se uskuteční poslední le-

tošní cyklovýlet. Vlakem pojedeme na Špičák a zpět na kolech do Dobřan.

Zájemci se mohou hlásit u Josefa Polív-

ky na tel. +420 721 713 079 nebo u Josefa

Hájka na tel. +420 603 872 821 nejpozdě-

ji do 20. 9. Budeme rezervovat přepravu
včetně  kol u ČD.

Těšíme se na vaši účast. Jede se za kaž-

dého počasí.

Josef Hájek

➢ Pro závodníky je připraveno občerstvení a hodnotné ceny, pro první tři poháry
➢ V případě horšího počasí se po dohodě závodníků může čas ukončení změnit
➢ Kontakt na registraci tel. 607018839 (pořadatel Adrian Terelmeš) Finchzd@seznam.cz
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Zahrádkáři

Dne 1. srpna se uskutečnil dlouho odkládaný výlet do Prahy. Tuto naši akci podpořilo
město Dobřany významnou dotací. O účast
byl velký zájem, ale znovuobnovená vlna onemocnění přiměla některé účastníky zůstat
doma.  Nakonec nás jelo 42.
Nejprve jsme navštívili Velkou Fürstenberskou zahradu, která je součástí Fürstenberského paláce a je nejvýchodněji položenou
zahradou ze souboru palácových zahrad na
jižním svahu Pražského hradu. Na místě bývalých vinic a ovocných sadů se dnes rozkládá
velkolepá terasovitá zahrada, osázená 3 500
květinami, 8 500 dřevinami a 2 200 růžemi.
Škoda, že jsme ji nemohli vidět na jaře, kdy
byla v plném květu!
Z Prahy jsme se přesunuli do obce Lety, kde
jsme měli zajištěný oběd, a pak do Mníšku pod
Brdy.
Tady jsme se rozdělili do dvou skupin. Jedna šla nejprve na prohlídku zámku na trasu

reprezentativní místnosti, druhá na prohlídku zámecké zahrady s průvodcem a následně
jsme se prostřídali. V zahradě, v níž roste plno
nádherně vzrostlých stromů, byla největší
zvláštností kvetoucí magnólie. Zámek je otevřený pro veřejnost teprve dvanáct let, tak je
prohlídková trasa opravdu pěkná.
Závěr výletu jsme strávili v místní vyhlášené cukrárně, kde jsme se výborně osvěžili.
V průběhu léta jsme si do klubovny zahrádkářů pořídili novou chladničku a rychlovarnou konvici. Na jejich nákup jsme získali dotaci od města Dobřany.
V klubovně jsme už letos zahájili moštování. Hodiny nejsou předem určeny, v případě
zájmu se domluvte s moštařem telefonicky.
(viz inzerát)
Zora Richterová
Podpořeno z Globálního dárcovského
a dotačního titulu města Dobřany

zve všechny
na

která se koná 19.-20. září od 9 do 17 hodin
v klubovně ČZS v bývalých kasárnách
příjem výpěstků ve Čtvrtek 17. září od 16 hodin
a v Pátek 18. září od 17 - 19 hodin

Spolupořadatelem této akce je
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provádí

termín a čas lze domluvit
s moštující obsluhou

mobil 605 546 746

Přednášku Jana Plášila

CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VČELÁCH
A JINÉM UŽITEČNÉM HMYZU
která se bude konat v Pátek 11. září od 17.30 hod.
v zahrádkářské klubovně.
Přednáška se koná za finanční podpory Plzeňského kraje
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Ze života včel

TJ Dobřany – oddíl kopané

Pokračování z minulého čísla...
Všechny tanečnice postupně přestávají tancovat a začnou se tlačit dovnitř rojového hroznu. Prodírají se mezi včelami a pomocí svých
hrudních svalů vydávají vysoký tón připomínající pípání, který se přenáší na všechny včely
v podobě vibrací. Každá včela oslovena tímto
pípáním začne zvyšovat svou tělesnou teplotu
a celý roj začne postupně sálat teplo. Po zahřátí roje nad 35 stupňů Celsia dojde k explozi
a všechny včely se současně vznesou do vzduchu. Velkou hlasitou kouli o průměru několika
metrů rychle ovládnou včely, které znají cíl,
a tak rychle přivedou sestry na správnou cestu
k nové dutině. Vchod do dutiny je již chemicky
označen včelami pátračkami. Rojící se včely
nejsou agresivní a člověka nenapadají. Tento rozmnožovací pud včel lze využít k tvorbě
oddělků, nových včelstev určených k obnovení
ztrát způsobených roztočem Varoa, nebo k vytvoření včelstva záložního. Včelstvo, které se
připravuje na rojení, systematicky oslabíme.
Odebereme dva až tři plodové rámky obsedlé
včelami a ty dáme do nového úlu. Do tohoto
nového úlu přidáme dva rámky zásob. Pokud
máme, přidáme rámek pylových zásob a okolo
rámku s plodem vložíme dva prázdné rámky,
aby mohla královna klást vajíčka a včelstvo
mohlo rozšiřovat plodové těleso. Do oddělku
můžeme přidat mladou oplozenou královnu
v klícce, kterou zhruba za pět dní pustíme.
Pokud máme matečníky, vložíme zdravý matečník dva dny před vyběhnutím. Letošní rok
byl zcela ochuzen o medovicový - lesní med,
který se téměř nevytáčel. Krmení včelstev
začalo v půli července. Včelstva ztrácejí mnoho létavek a tím slábnou. V srpnu se plocha
plodu postupně zmenšuje, a vzniká tak místo
pro uložení zásob dodaných krmením. Krmením se dodává 15-20 kg zásob. Je dobré, když
tuto obtížnou práci dodělají ještě letní včely.
Štěpení řepného cukru v podobě roztoku na
jednoduché cukry, glukózu a fruktózu, včelám
podstatně zkracuje délku života. Nově vylíhlé
včely, zimní generace, zůstanou této nepřirozené práce ušetřeny. Tato zimní generace včel
si může v klidu vytvářet své zásoby bílkovin
a tuků a tím vyspět v plnohodnotné zimní včely, které během zimy neuhynou, ale na jaře přispějí k plynulému rozvoji včelstva. V podletí je
důležitá bohatá pylová snůška. Tento pyl bude
sloužit včelám jako zdroj bílkovin pro zdárný
jarní rozvoj. Naše město je krásně rozkvetlé,
nejen zahrady, ale i městská zeleň. Chtěl bych
poděkovat všem, kteří se o tyto květy starají
a tím přispívají k bohatému pylovému zdroji
nejen pro včely, ale i pro ostatní hmyz.
Jan Plášil ml., člen ČSV Dobřany

Vážení sportovní přátelé,
rádi bychom Vás pozvali na některá z mistrovských utkání, které sehrají naše mužstva ve svých
soutěžích na domácím hřišti v Dobřanech. Vstupné je vybíráno pouze na zápasy A mužstva a Viktorie Plzeň, na ostatní zápasy je vstup zdarma. Po dobu zápasů je zajištěno i občerstvení v místní
klubovně. Vzhledem k tomu, že loňská sezona se nedohrála, všechna mužstva nastupují ve stejné
soutěži kromě našeho B týmu, který se posunul z IV. do III. třídy z důvodu úsporných opatření.
V celé nadcházející sezóně bychom Vás rádi tímto způsobem ještě ve spojení s rozhlasem informovali o dění v našem oddíle. Na zápasy A týmu je připravován zpravodaj, kde se dozvíte více
podrobností vč. výsledků, tabulek jednotlivých soutěží a spoustu dalších zajímavostí.
Budeme se na Vás těšit na utkáních.
S pozdravem
Aleš Rajt, předseda fotbalového oddílu
Muži A – I. B třída skupina A
Den

Datum

Čas

Domácí

Hosté

Sobota

5. 9.

17:00

TJ Dobřany A

Kasejovice

Sobota

26. 9.

15:30

TJ Dobřany A

Křimice

Sobota

19. 9.

Den

16:00

TJ Dobřany A

Muži B – III. třída skupina Západ

Datum

Čas

Chotěšov

Domácí

Hosté

Sobota

5. 9.

14:00

Vstiš

TJ Dobřany B

Neděle

27. 9.

15:30

TJ Dobřany B

Merklín B

Neděle

13. 9.

Sobota

Datum
5. 9.

19. 9.

Den
Neděle

Neděle

27. 9.

14:00

Datum

25. 9.

Čas

Starší přípravka
Čas

16:30

Mladší přípravka

18. 9.

Čas
16:30

16:30

TJ Dobřany

Hradešice
Hosté

Vstiš

Radkovice
Hosté

Radkovice
Žákava

Domácí
TJ Dobřany

16:30

Černice

Domácí
TJ Dobřany

17:00

Datum
4. 9.

TJ Dobřany

17:00

Datum

Den

TJ Dobřany

13:00

Hosté

Domácí

Mladší žáci – okresní přebor mladší žáci

11. 9.

Pátek

Pátek

Starší žáci – okresní přebor starší žáci

23. 9.

Pátek

TJ Dobřany

Čas

Soběkury

Domácí
TJ Dobřany

10:00

13. 9.

Den

Pátek

10:00

9. 9.

Středa

Čas

Datum

Den
Středa

TJ Dobřany B

Dorost – krajská soutěž dorostu skupina B

Den
Sobota

16:30

TJ Dobřany

Hosté
Přeštice

Radkovice

Domácí
TJ Dobřany

TJ Dobřany

Hosté
Chlumčany
Stod
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Letní kuželkářské soustředění mladších žáků CB Dobřany
Autokemp Hájovna Kdyně 15.–19. července 2020

Výlet na zříceninu Rýzmberk
Na jednom z tréninků kuželek žáků CB
Dobřany se domluvilo několik rodičů, zda
nezorganizovat o prázdninách soustředění
dobřanských kuželkářských nadějí. A tak po
zamluvení chatek v autokempu Hájovna ve
Kdyni a domluvě kuželny TJ Sokola Kdyně
vyrazilo 8 mladších žáků (Laduška, Hanička,
Evička, Honzík, Valinka, Vikča, Anežka a Adélka) a dva trenéři (Tomáš s Borkem) ve středu
ráno 15. července vlakem směr Klatovy. Po
přestupu v Klatovech na lokálku do Kdyně
a něco málo přes hodinu cesty vystupujeme
v cílové stanici.
Kondiční trenér Jirka Hess zavezl věci au-

Závěrečný turnaj
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tem, takže se nám šlapalo do kempu s radostí
a bez zbytečného závaží. Po obědě a vybalení
věcí se šlo na to, kvůli čemu jsme přijeli: posilování, cvičení a utužení kolektivu mládežníků
kuželkářského oddílu CB Dobřany. Po opravdu tvrdé dřině přišla na řadu trocha oddechu
při lukostřelbě. Bonusem navíc byla obíhačka
při ping-pongu. Hrálo se vším, co bylo po ruce
(6 pálek doplnily pivní tácek, lopatka na smetí, mobil, ale i hřeben na počet 11 hráčů).
Stravování bylo zajištěno v nedaleké restauraci 5x denně. Ve čtvrtek po snídani po
rozdělení dle chatek a věku se ti větší pustili
do posilování a na ty menší čekalo překvapení

v podobě tvorby vlastních triček se jménem,
aby bylo v čem odehrát nedělní turnaj. Poté se
role vyměnila a trika si vyráběla starší půlka.
Vzhledem k dešti probíhalo posilování na verandě. Odpoledne ještě před tréninkem jsme
vyrazili na procházku na rozhlednu Koráb.
Ani celodenní déšť nám nemohl zkazit radost
ze hry na místní kuželně.
Vzhledem k tomu, že se nám v pátek ráno
zdálo, že jsou děti přetažené, tak jsme dopoledne vzali formou aktivního odpočinku – hrál
se pétanque, badminton, tradiční obíhačka,
lukostřelba a došlo i na plavání na koupališti.
Po obědě již svěřenci vyhlíželi posilu v podobě mistra republiky a hlavně spolužáka Pepču
Fišera nejml. a ti menší zase svoje maminky.
Po stopovačce v okolí kempu a po tréninku na
kuželně došlo i na narozeninovou oslavu (Valča s Ivetou), a tak nebylo divu, že se večerka
výjimečně protáhla.
Sobotní dopoledne jsme vyplnili olympiádou – děti rozdělené do skupin soutěžily ve
3 fyzických (spiderman, prkno, židle) a ve
3 dovednostních disciplínách (hod gumovkou
na cíl, lukostřelba a běh s vajíčkem na lžíci).
Odpoledne po obědě a odpočinku u vody jsme
vyrazili na zříceninu hradu Rýzmberk s plánovaným opékáním dobřanských špekáčků. Vzhledem k tomu, že se na nás usmívalo
sluníčko, tak se většina rozhodla vrátit zpět
do kempu na koupaliště, i když vedoucí měli
v plánu ještě návštěvu parku Muzea příhraničí ve Kdyni a koncert kapely Fousy.
Bohužel všechno jednou končí, a tak jsme
v neděli po ranním úklidu chatek vyrazili na
závěrečný turnaj. Všechny děti nastoupily ve
vytvořených dresech a opět, i když o výsledek
nešlo, bylo nač se dívat. Rekord si vytvořila
Laduška s 270 kuželkami na 60 HS, ale ani
ostatní nezůstali pozadu. Po poslední poražené kuželce došlo na předání diplomů za
přežití soustředění a rozdání cen, které dětem
připravila trenérka Zdenička, když už se nemohla zúčastnit osobně.
Na konci soustředění byly děti odměněny
obědem v nedaleké pizzerii. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem rodičům i zúčastněným dětem za vzornou reprezentaci kuželkářského oddílu CB Dobřany i města Dobřany
– vždyť, jak již bylo napsáno, máme ve svém
středu mistra republiky za rok 2020, Josefa
Fišera nejml., i přebornici Plzeňského kraje
Anežku Blechovou. O tom, že se kuželkářským
nadějím líbilo, svědčí i fakt, že již máme rezervaci na příští rok.
Za CB Dobřany sepsal Borek Blecha
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Tenisový memoriál
V neděli 5. července 2020 se na tenisových kurtech TJ Dobřany v Džungli uskutečnil již 15. ročník memoriálu Josefa
Kreuzmana, což je tenisový turnaj určený
hráčům starším padesáti let. Letošního
ročníku se za pěkného slunného počasí zúčastnilo 20 tenistů z širokého okolí. Hrálo
se ve dvou kategoriích: nad 50 a nad 60
let věku. První kategorii, ve které hrálo 12
hráčů, již tradičně vyhrál plzeňský Borek
Včala. Ve finále tentokrát zdolal též plzeňského Daniela Macha. O 3. místo se podělili
Miroslavové, Švátora z Nýrska a Valenta z
Rokycan. V kategorii hráčů nad 60 let dominoval též již potřetí za sebou rokycanský
Zdeněk Jeřábek, který ve finále přehrál Plzeňáka Vladimíra Pašinského. O třetí místo
se podělili domácí Jiří Soukup s plzeňským
Zbyňkem Dreszlerem. Všichni vítězové byli odměněni hodnotnými věcnými cenami a ani ostatní účastníci díky Globálnímu dárcovskému a dotačnímu titulu města Dobřany nepřišli zkrátka. Krom pěkného zážitku z vydařeného turnaje a milého setkání se stejně zaměřenými přáteli si odnesli po
dóze tenisových míčků. Spokojenost účastníků dokumentuje i snímek hráčů po závěrečném vyhodnocení.  
Za tenisový oddíl Ing. Pavel Vrzal

O prázdninách se děti v RESTARTU nenudily, sluníčkovým létem
se protančily a procvičily

V týdnech od 17. 7., 10. 8. a 18. 8. 2020
jsme pořádali 3 turnusy příměstských táborů pro děti ve věku 6 – 13 let. Hlavní náplní
bylo ukázat dětem zábavnou formou širokou
škálu tanečních stylů – STREET DANCE, HIP
HOP, DISCO DANCE, BREAK DANCE, La STYLE, ZUMBU, POLE DANCE a mnoho dalších.
Toho se výborně zhostila naše skvělá lektorka
a tanečnice Aneta. Každý si našel svůj oblíbený styl. Komu se líbil POLE DANCE, může od
září navštěvovat naše kurzy pro děti, komu
nepřeberné množství ostatních tanečních

stylů, může navštěvovat od září kurz DANCE
for KIDS.   Pro naše tanečníky bylo připraveno veškeré sportovní vyžití, které RESTART
nabízí. Pod vedením našich sporťáckých prďáckých lektorek si děti zkusily posilovat na
závěsném systému TRX, udržet stabilitu na
balančních podložkách BOSU, zpotit se při
kruhovém tréninku a zjistit svoji kondičku při
H.E.A.T. programu. Jelikož v těchto týdnech
teploty vystoupaly doopravdy vysoko, došlo
i na koupání a dovádění v bazénu, které děti
mile překvapilo. Ale i ve vnitřních prostorech

Restartu bylo díky nově nainstalované vzduchotechnice velice příjemně a děti při zábavě
nebyly limitovány horkem ani vydýchaným
vzduchem. Výborná spolupráce byla s vedoucí naší školní jídelny, paní Černou, která nám
bez problémů zajistila skvělou pravidelnou
stravu a pitný režim, ovoce a zeleninu, osvěžení i jiné dobrůtky. Jsme rádi, že se u nás dětem
líbilo a že cestu k nám našla i chlapecká část
nejmladší generace.
Příští prázdniny se zase uvidíme.
Váš sportovní tým RESTART
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Tournoi ď Svijany

Další z řady pétanque turnajů, turnaj dvojic,
proběhl pod záštitou restaurace Beseda pana
Radka Baumruka, který dodal ceny. Partnerem akce bylo opět i Městské kulturní středisko, které zajistilo poháry pro vítěze. Startujících bylo o něco méně než při prvním turnaji,
neboť už začaly prázdniny, přesto bylo účastníků dost. Přijeli Klatovští i Plzeňáci v čele s Lionelem Papayem, Francouzem, který si zdejší
hřiště nemůže vynachválit. Po rozlosování do
základních skupin nastaly boje plné velkých
překvapení. Ze skupiny totiž nepostoupili
jedni z velkých favoritů turnaje, Vláďa Khás
s Martinem Macháčkem, a ani Miluš Štulcová
s Mílou Bořánkem. Suverénně si vedli Lionel
Papaye s Viktorem Fialou a také Zdeněk Hájek se synem Matějem. První dvě dvojice ze
skupin vytvořily dvě semifinálové skupiny,
kde hráli každý s každým. Zde si vedli nejlépe
opět Papay s Fialou a ve druhé skupině lepšící
se Zdeněk Duban s Františkem Pošarem. Ti se
utkali o 1. - 2. místo v turnaji. Dařilo se i dobřanskému mládí, sourozencům Filipovi a Kačce Baumrukovým i Zdeňku a Matěji Hájkovým.
Turnaj útěchy vyhrála dobřansko-klatovská
dvojice Miluš Štulcová a Míla Bořánek. V napínavém utkání o 3. - 4. místo byli šťastnější Zdeněk a Matěj Hájkovi, kteří porazili Baumrukovy. Z očekávaného boje o vítěze turnaje nebylo
nic, ačkoli Duban s Pošarem vyhráli oba zápasy semifinálové skupiny, ten poslední dokonce
s nulou. Plni odhodlání vrátit Papayemu a Fialovi porážku ze základní skupiny šli do utkání.
Jenže přání a skutečnost mohou být značně
rozdílné. Než se Duban a Pošar rozkoukali,
podlehli francouzsko-plzeňské dvojici 13:0.
Sponzor turnaje Radek Baumruk se postaral
o vynikající občerstvení, fantastické klobásy
a pivo jako křen. Všichni odcházeli spokojeni,
i ti co pomýšleli na lepší umístění. Další plánovanou akcí je Noční turnaj 22. srpna 2020.
Zdeněk Duban
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Noční turnaj v pétanque

V sobotu 22. srpna se hrál další, tentokrát noční, pétanque turnaj jako každoroční vzpomínka
na kamaráda Zdeňka Bláhu. Opět přijeli hráči z Plzně a z Klatov. Dvojice byly rozlosovány do
dvou pětičlenných skupin, kde hrál každý s každým. V A skupině byly největšími favority klatovské dvojice. Všechny ale překvapil Zdeněk Hájek se synem Matějem, kteří suverénně tuto supinu
ovládli. V B skupině to bylo vyrovnanější. Vyhrály ji Miluše Štulcová s Martinou Salvovou díky
tomu, že ve vzájemném zápase porazily Zdeňka Dubana a Boži Kubovou. V semifinálových skupinách šlo o pozici při nasazení v závěrečných bojích konečného pořadí. V I. semifinálové skupině
si nadále suverénně vedli Hájkové, proto také šli do souboje o vítěze turnaje. II. semifinále bylo
tak vyrovnané, že o konečném pořadí rozhodlo až skóre. Tak do zápasu o 1. místo proti Hájkům
postoupily Štulcová se Salvovou. Hájkové však nenechali nikoho na pochybách, když suverénně
vyhráli a ukázali, kdo byl ten den králem. V boji o třetí místo porazili manželé Hůrkovi Dubana
s Kubovou. Na předání pohárů a cen došlo v jednu hodinu. Bylo velké štěstí, že se umoudřilo počasí, přestalo pršet a až do konce turnaje bylo hezky. Dík patří i spolupořadatelům - MKS Dobřany.
Zdeněk Duban

Sport

Evropský pohár ve fourcrossu 2020

Poslední červencový víkend se v Dobřanech na Šlovickém vrchu konal Evropský pohár ve fourcrossu. Byl to první závod evropské
série a zároveň první závod Českého poháru.
Původně se měl uskutečnit už v květnu, ale
kvůli koronavirové krizi jsme museli závod
přesunout, a jak se ukázalo, byla to dobrá volba. Měli jsme tak více času na přípravu areálu
a celé akce.
Na celý víkend bylo objednáno slunečné
počasí, a tak závodníci začali přijíždět už v pátek večer. Vše bylo připraveno, a tak si mohli
vyzkoušet trať naostro. Někteří jedinci jezdili
dokonce i ve tmě.
V sobotu zbývalo doladit pár detailů, jako
například startovací zařízení, které nefungovalo tak, jak mělo, a drobné úpravy na trati.
Krátce po poledni se rozjela registrace a volný trénink. Do závodu se přihlásilo téměř
40 jezdců, bohužel díky zmíněné krizi přijelo
velmi málo zahraničních závodníků. Nicméně
přijela celá domácí špička včetně toho nejlepšího, Tomáše Slavíka.
Mezi kvalifikací a hlavním závodem se odehrál souboj těch nejmenších dětských nadějí
na pupmtracku. Souboje to byly dechberoucí
a byly po zásluze odměněny.
Hlavní závod odstartoval v 16 hod., a to
v několika kategoriích. A to: boys 13,  boys 15,

boys 17, kat. Hobby, Masters, Elit, a dokonce
i kategorie ženy.
Domácí oddíl měl zastoupení v několika kategoriích: Dominik Vít a Michal Brožík v kat.
Hobby, Jan Madanský v kat. Masters , Matěj
Fejfar a Tomáš Brožík v kat. Elit.
Diváci, kteří se přišli podívat na kopec, viděli spoustu napínavých soubojů napříč všemi kategoriemi, závodníci si nedarovali ani
metr zadarmo a bonus všeho byl, že domácí
riders byli vidět na předních místech. To diváci ocenili bouřlivým aplausem, který byl
slyšet po celém Šlovičáku. V Hobby kat. vyhrál Michal Brožík, druhé místo obsadil Patrik
Kašpar z Aše a třetí skončil Dominik Vít.
V kat. Masters to dlouho vypadalo, že domácí Honza Madanský si jede pro vítězství,
ale zřejmě se lekl úspěchu a udělal chybu, kterou se snažil napravit až do cílové pásky. Bohužel se to nepovedlo a zvítězil Standa Michal
z Přerova. Třetí dojel Petr Novotný z Chebu.
Po dlouhé době se u nás sešly i ženy, přesněji řečeno juniorky ve věku do 18 let. A ukázaly tak, že tento sport velmi dobře ovládají.
Vítězkou se stala Michaela Hájková z Brna,
mimochodem velká fourcrossová  naděje.
Pojďme na ty nejrychlejší v kat. Elit, která
měla nejpočetnější zastoupení. Velké překvapení byl pro diváky Matěj Fejfar, který se svou

bojovností a jízdami typu „všechno nebo nic“
dostal do finále mezi zkušené reprezentanty.
Těmi byli Jirka Penc z Jablonce, obhájce loňského prvenství, domácí Tomáš Brožík a mistr světa Tomáš Slavík. Oba Tomášové ve svých
postupových jízdách vždy zvítězili, a byli tak
pasováni do role favoritů. Těsně před startem se kolem tratě rozpoutal doslova kotel
vytvořený z diváků, kteří tak hnali domácí
jezdce dopředu. Rampa padá a do čela jdou
oba Tomášové vedle sebe až do první zatáčky,
z které vyjíždí první Slavík před Brožíkem. Po
následující dvojici skoků si Slavík tvoří náskok
a vzdaluje se Brožíkovi, následuje Penc a Fejfar. Finalisté dráhu prolítli rychlostí blesku
a v tomto pořadí dojeli i do cíle.
Po dosažení cíle následovalo vyhlášení
vítězů a předání cen a pak už jen pohodová
afterpárty, na které vystoupili místní DJs z Different Community s velkou podporou jejich
fanoušků.
Velké poděkování patří hlavně městu Dobřany, Tělovýchovné jednotě Dobřany, technickým službám a samozřejmě divákům a fanouškům.
Za rok na shledanou na kopci. 
Oddíl fourcrossu
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Šneci končí letní přípravu
Realizační tým A muži a juniorka:
Trenéři: V. Šlehofer st., D. Malý, P. Kánský, D. Kovářík st., kustod: J. Tauer
Muži se poctivě připravovali na start sezóny. Odehráli jsme dva turnaje na jihu Čech
a několik modelových zápasů. Letní dril měl
začátek na konci července a dá se říci, že to,
co jsme si naplánovali, pak jsme také splnili.
Kádr dozná několik změn. Tou nejzásadnější
je výměna hráčů. Dominik Babor odchází do
plzeňských Litic, odkud sem kdysi do Dobřan
zamířil v mládežnických kategoriích. V rámci reciprocity k nám do našeho mančaftu na
přestup přichází Jakub Voves, který zde již na
hostování působil, nicméně v mládeži oblékal
dres HBC Plzeň a také reprezentace ČR U20.
Na přestup do Dobřan přichází také Adam
Bárta, který zde rovněž v mládeži u nás hostoval, a také on se v roce 2013 v dresu Dobřan
podílel na titulu mistra ČR v kategorii mladšího dorostu. I Adam prošel všemi mládežnickými reprezentacemi ČR jako další dobřanští
hokejbalisté v současném kádru.
V týmu se objeví i další nové tváře. Lépe
řečeno staronové, návrat Pavla Görgese po
pracovním vytížení v Anglii by měl být přínosem, dále Jiří Stránský se jeví velmi dobře.
Oba spolu s dobřanským mančaftem staršího
dorostu zvedli v roce 2016 nad hlavu pohár
pro mistra ČR, jsou to tedy odchovanci, znají
zdejší prostředí a to je hodně důležitý aspekt.  
Pochopitelně i naši mladí junioři se hlásí
o slovo. Ty prostě nechceme opomenout. Do
základu by se měl probojovat současný největší mládežnický klenot, Jan Matoušek. Prošel si klubem od žáčků a nyní v 17 letech už

Příměstský hokejbalový tábor
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A tým na turnaji v Českých Budějovicích
takřka třetím rokem válí i mezi muži. Pokud
se Honzovi budou vyhýbat zranění, má velmi
dobře našlápnuto, současně je i členem reprezentace ČR U18. Velkým talentem je rovněž
čerstvě 15letý Aleš Duchek nastupující v roli
lídra mezi juniory a doposud i v mužském rezervním B týmu neboli Benfice.
Výčet našich šikovných hráčů - odchovanců
je ale opravdu velmi široký, tudíž jsem ne každého zmínil. Tak trochu i záměrně, aby mladíci nezpychli... Byla by to totiž obrovská škoda. Pád na zem či ústa při pohodlnosti bývá
extrémně rychlý, přičemž cesta zpět nahoru je

hodně trnitá. Lepší je tedy držet notu a stále
pracovat.
Každopádně platí, že kluci jsou hodně mladí a musí stále na sobě tvrdě pracovat, poněvadž na papíře ještě nikdo nic nevyhrál. Samozřejmě také konkurence v republice nikdy
nespí a tohle je třeba respektovat. My tudíž
nemůžeme mít přehnané ambice, po loňské
nedohrané extralize jsme pořád nováček. Na
to nelze zapomenout. Přesto své soky trápit
určitě chceme, a to naší hrou. Snahou bude
hrát pohledný, kombinační „tempohokejbal“,
ale s větší odpovědností směrem dozadu. Právě defenzíva těmhle mladíkům moc „nevoní“,
ale věříme, že i s přibývajícím věkem se klukům dostane alespoň špetka větší odpovědnosti nejen za svůj výkon, ale také vůči týmu.
I tohle bude trenérský úkol, a sice ještě více
prohloubit v hráčích vztah ke klubovým barvám a pochopitelně k městu Dobřany. Jsme
malé, ale hrdé město, soupeřům se opět a tradičně postavíme čelem.
Junioři budou letos v extralize opět pracovat s překážkami, a to zejména věkovými.
Jsme opravdu „malé město a malý sport“, abychom poskládali ročníkově rok po roce všechny mládežnické kategorie, to zde asi opravdu
nepůjde. I když..., rád bych se mýlil. Určitě se
o to pokusíme, resp. permanentně i snažíme.
Aktuální kádr nastoupí ve věkové skladbě tzv.
od každého roku někdo. V praxi to znamená,
že v kádru jsou kluci ročníku narození 2007
až 2001. Ano, je to určitý hazard. My se o naše
kluky v žádném případě nebojíme. Zvládnou
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to, resp. společně to zvládneme. Prvotním
úkolem juniorky je vychovat kluky do života
a hokejbalisty do mužských kategorií. Těm
ročníkově mladším hráčům pak co možná
nejšikovněji usnadnit přechod ze žákovské
kategorie tak, aby neskončili, nebo „nedej
bože“ nechtěli Dobřany opustit přechodem
ke konkurenci do blízkého okolí... Každopádně tím úplně největším úkolem bude, aby si
kluci v tomto věku, v rozpětí 13 až 20 let, zde
vytvořili ke klubu či k městu vztah a mezi sebou kamarádskou partu. Zápasové výsledky
a dílčí cíle budou až v dalším pořadí priorit.
Každopádně za dres a za město se sportovně
rvát budeme, tak jako po několik let, možná
už i dekád nazpět.
Realizační tým žáků a přípravek:
Trenéři: P. Úbl, M. Chamola, A. Hradská, K. Pezl,
V. Šlehofer st., M. Hrubý, M. Neumaier, J. Stránský, D. Vaníček a M. Vavrík

Vzhledem k nárůstu počtu (za poslední
roky) nejmenších hokejbalistů a tím pádem
i k rozšiřující se základně nám v mládeži letos
přibyla kategorie, když do bojů vyšleme po letech i starší žáky. Ti budou startovat v soutěži
(liga starších žáků), kde se popasují s týmy
nejen z Plzeňského kraje, ale také z jihu Čech.

V této kategorii máme jasně vytyčenou cestu,
a to vychovávat a připravovat kluky na přechod do dorosteneckých či juniorských kategorií opět s „maličkým“ potlačením zápasového výsledku. Samozřejmostí bude kluky něco
naučit a především současně děti zaujmout,
což je v dnešní době nelehký úkol... Také tato
kategorie nebude mít ideální věkovou skladbu a i zde budou převažovat ročníkově mladší
kluci.
Začátek sezóny a programu žákovských
kategorií, tj. mikropřípravek, minipřípravek,
přípravek, mladších žáků a zmíněných starších žáků cílíme na 1. září. V posledním srpnovém týdnu proběhl příměstský hokejbalový
tábor pod vedením našeho trenéra Petra Úbla.
Spolu s asistenty Michalem Hrubým a Michalem Neumaierem vlastně již žáci svoji sezónu
odstartovali.
Nejbližší domácí extraligový duel podstoupí muži a také junioři 12. 9. v sobotu, když do
Dobřan dorazí k dvojzápasu Elba Ústí nad Labem. Věříme, že oba naše mančafty v extraligách přijdete do Pebal arény povzbudit.
Více informací o našem klubu najdeš na
www.snackdobrany.websnadno.cz nebo
na fb stránkách snackdobrany.
Za dobřanský hokejbal
Václav Šlehofer st.

AKCE MX PARK
DOBŘANY 2020
12. 9.
MOTO-QUAD-CROSS COUNTRY
19.–20. 9.
PREDATOR RACE
26. 9.
MMČR SAJDKÁRY-ČTYŘKOLKY
10. 10.
MOTO-QUAD-CROSS COUNTRY
27. 12.
VÁNOČNÍ MOTO-QUAD-CROSS
COUNTRY

FC VIKTORIA PLZEŇ

Domácí zápasy – podzim 2020

Ženy:
12. 9. 11:00
10. 10. 11:00
17. 10. 11:00

FC Slovan Liberec
Lokomotiva Brno
AC Sparta Praha

Dorostenky:
6. 9.
11:00
26. 9. 11:00
17. 10. 15:00

SK Slavia Praha
FK Pardubice
1. FC Slovácko

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH DOBŘANY z.s.
pořádá v sobotu 10. října 2020
pro děti z Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu

BRANNÌ ORIENTAÈNÍ SOUTÌŽ DVOJIC ŽACTVA

MEMORIÁL VÁCLAVA LECJAKSE
V kategoriích: malé děti do 2 tř. s rodiči,
mladší žáci do 5 tř. a starší žáci do 9 tř.
Start ve Školní ul. u dětské ordinace v 9.30 h.
zápis do soutěže od 8.30 hodin
ceny pro každého startujícího
Projekt je podpořen GDT města Dobřany

www.dobrany.cz
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Další závody dobřanského závodního týmu
OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy
nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
středa, čtvrtek: 9.00–12.00, 13.00–15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563, www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:

Do druhého závodu Českého poháru požárního sportu (běh na 100 metrů s překážkami),
který se konal v Bludově u Šumperka, odcestovala výprava dvou závodníků a tří závodnic.
Za kluky reprezentovali Team Dobřany Ondra
Šiška a Matěj Vondrášek. Dívčí sestava byla
složená z Majdy Koptíkové, Aničky Umnerové
a Nikoly Raškové. Bohužel těsně před závodem si obnovil zranění Vojta Kasl, když si při
pádu z kladiny znovu natáhl zadní stehenní
sval. Na dráze se nejlépe vyznamenali Ondra
s Nikolou. Oba zabojovali a získali pro Team
Dobřany stříbrnou medaili. Ondra si zaběhl
osobní rekord (18,78), a to s naprostou jistotou na rozdělovači. Po prvním pokusu to vypadalo na fiasko, ale všechno dobře dopadlo
a Ondra ukázal, že je bojovník. Niki si v Bludově přála získat medaili a zaběhnout pod
18 s. To první se povedlo, ale to druhé už ne.
Čas 18,28 byl však i tak parádní a nebyl důvod
truchlit. Trochu smůly si na dráze vybral Matěj, když v obou pokusech ho potrápil rozdělovač. Dobrý den neměla ani Majda, i ona se na
dráze trochu trápila. V prvním pokusu to byl
špatný rozdělovač a ve druhém překážka. No
nic, začátky jsou těžké, je třeba makat a ono
bude líp. Čas 24 s určitě bude už jen vylepšovat. Ten nejhorší závodní den si ale vybrala
Anička. Hned v prvním pokusu jí nevyšel náběh na kladinu a ta jí nic neodpustila. Na konci
kladiny byla Anička krátká, zakopla o seběh
a upadla. Protože je však bojovnice, tak se
zvedla a za potlesku doběhla do cíle. Bohužel
v cíli zjistila, že nejde časomíra, a tak snaha
byla k ničemu. Výsledek rentgenu byl neúprosný - zlomené čtyři nártní kůstky, což znamená nucenou pauzu. Držíme Aničce palce, ať se
brzy uzdraví a může zase prohánět soupeřky.
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Další povedenou akcí bylo čtvrté kolo Českého poháru, které se konalo tentokrát v Praze.
Krásný stadion Olymp Praha přivítal trochu
méně závodníků, než jsme zvyklí, ale závod
se konal a to je to hlavní. Za Team Dobřany
se zúčastnili Ondra Šiška (19,05), Lukáš Pudil
(20,48), Patrik Snášel (17,08), Jakub Dokulil
(18,96), Nikola Rašková (18,10) a premiéru si
odbyla Hana Balázsová (23,88).

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  sociální a zdravotní pojištění
 finanční problematika  správní řízení
(jednání s úřady)  občanskoprávní vztahy
 systém sociálních dávek a pomoci
 ochrana spotřebitele  majetkoprávní
vztahy  rodina a mezilidské vztahy
 pracovně–právní vztahy
Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň
v Dobřanech je financováno městem Dobřany

Mezi nejúspěšnější závodníky startovního
pole se už tradičně zapsal Ondra Šiška, když
získal bronzovou medaili. Na třetím místě
a jako bronzová se umístila i Nikola Rašková.
Oba mají velice slušnou šanci se umístit na
bedně i v celkovém hodnocení Českého poháru. Dobře se závod vyvedl i Lukáši Pudilovi
a Haničce Balázsové, oba sporťáci si zaběhli
krásné osobní rekordy. Závěrečné kolo Českého poháru se konalo v Ostravě 29. 8. 2020.
Informace o výsledcích zveřejníme na našem
webu www.hasicidobrany.webnode.cz a v říjnovém vydání zpravodaje.
Martin Provazník, trenér

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI
A VÝROBA KLÍČŮ – ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2020
pá 11. 9.

14–17

po 12. 10.

14–17

st 30. 9.

14–17

út 20. 10.

14–17

pá 30. 10.

14–17

st 16. 9.

pá 2. 10.
út 6. 10.

14–17
9–12

14–17

st 14. 10.

po 26. 10.

9–12

14–17

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

Napsali jste nám

„Kocourkov“ v cenách jízdného aneb Jak Plzeňský kraj důchodce
o slevy připravil
Na počátku byl příběh mé banální cesty
vlakem do Plzně. Protože vlak, kterým jsem
chtěl z dobřanského nádraží odjet, nebyl
rychlík Berounka, ale jen osobní vlak vypravovaný Plzeňským krajem, odmítla mi
pokladní vydat zlevněnou jízdenku “senior
65+”. Ani mou Plzeňskou kartu neuznala za
způsobilou pro vydání zlevněné jízdenky,
neboť prý nebyla nabita příslušnou sazbou.
Karta byla totiž vystavena již předtím, než
vůbec zmíněný tarif vznikl, ale mé základní
údaje včetně data narození pochopitelně obsahuje. Tak jsem na místo obvyklých 7 korun,
zaplatil 21. Nepřijde vám to také jako v Kocourkově, že za cestu pomalejším, hůře vybaveným vlakem zaplatíte třikrát tolik než za
jízdu rychlíkem?
Ale večer čekala mne ještě cesta zpátky.
Protože jsem zase zmeškal odjezd rychlíku,
byl jsem nucen použít osobní vlak. Pokladní
na hlavním nádraží po prověření však mou Plzeňskou kartu dostatečnou uznala a vystavila

mi zlevněnou jízdenku za 12 Kč. Ale k odjezdu
mého spoje zbývala skoro ještě celá hodina,
a tak když jsem si na informační obrazovce
přečetl, že z přilehlého autobusového nádraží
za deset minut odjíždí na Dobřany autobus,
oželel jsem finanční ztrátu 3 Kč (2 jízdenky
po 12 korunách za cestu zpět oproti 21 Kč
za cestu tam) a vydal jsem se k modernímu
terminálu. Autobus jel na čas. Třímaje v ruce
Plzeňskou kartu jsem nahlásil řidičovi žádost
o vydání jízdenky “senior 65+” do Dobřan. Byl
jsem uzemněn řidičovou žádostí o 21 Kč doplněnou o informaci, že když chci zlevněnou
jízdenku, měl jsem kartu přiložit k nějakému
detektoru někde na vstupu do autobusu. Na
mou repliku, aby jízdenku skartoval, že kartu
přiložím, odpověděl, že to nejde. Rozpomenuv
se na svou spořivou povahu jsem odvětil, že
tedy autobusem za ty peníze nepojedu. Jeho
rozčilené volání, že to nemůžu, už jsem poslouchal na cestě od autobusu. Počkal jsem si
tedy na vlak a dojel domů.

Co z celé situace vyplynulo? Že celá revoluce ve veřejné dopravě, za kterou se tak často
pan radní Čížek a pan bývalý hejtman Bernard
záslužně klepou po ramenou, krom problémů
s nevypravenými a opožděnými autobusy
způsobila ještě i to, že odepřela důchodcům
slevy na jízdném, které jim udělil předseda
vlády. A když alespoň nějakou slevu chtějí,
nutí je pořizovat si Plzeňskou kartu. Je vůbec
legální, že nějakým krajským cenovým výměrem lze přebít rozhodnutí vlády? A jestli to tak
je, není to další “kocourkov”? Nebo je to způsob, jak opoziční strany chtějí snížit vliv hnutí
ANO na seniorské voliče? Asi by si za celou
reformu dopravy měli výše jmenovaní pánové
nasypat popel na hlavu. Ale protože na jejich
hlavách by toho popelu mnoho nezůstalo,
měla by se alespoň účelová organizace, která
celou dopravní reformu řídí, přejmenovat na
Nepoved.
Ing. Pavel Vrzal

Střelnice – odklad na neurčito
Vážení občané, spolupetičníci,
v červnovém čísle jsem Vás za petiční výbor informovala o výsledcích akce, které se
zúčastnilo 1 660 petentů z Dobřan i okolních
obcí.
Po podání petice jsem byla informována
o tom, že vzhledem k adresátovi petice, tj.
samospráva města Dobřany, bude petice posuzována jako stížnost a bude projednána na
Radě města Dobřany dne 21. 7. 2020. Jednání jsem se za petiční výbor zúčastnila osobně a se mnou předseda kontrolního výboru
města Dobřany Ing. Josef Weinreb. Ze strany
petičního výboru bylo především nutné zjistit
současný postoj Rady města Dobřany k zásadní otázce, která byla ústřední i v obsahu
petice, a to jestli bude současné vedení města
do konce volebního období činit aktivní kroky
k přípravě a výstavbě areálu střelnice na Vysoké.
Z našeho pohledu byla na začátku celé akce
malá informovanost občanů a obrovská rozporuplnost ve vyjádření vedení města v jednotlivých médiích. Při porovnání veškerých
mediálních výstupů byl např. termín stavby
střelnice uváděn v rozmezí od jednoho roku
do 11 let. Snad nejvíce rozporů a otázek přineslo jednání v Káčku dne 18. 11. 2019, po
kterém jsme se rozhodli petici vytvořit.
Všichni, kteří se na tvorbě petice podíleli,

vycházeli především z toho, co bylo prezentováno v médiích a v debatě věnované této problematice v Káčku. Z tohoto jednání u „rovného stolu“ jsme já i další občané odcházeli
s pocitem, že vše je již rozhodnuto. Na jednání
Rady města 21. 7. 2020 nám bylo sděleno,
že takto to pochopili pouze podjatí občané.
Pokud celou diskuzi zhlédnete na internetu,
udělejte si prosím názor sami.
Při jednání o petici na Radě města nám bylo
panem starostou řečeno, že žádný článek z téměř třiceti mediálních odkazů k této záležitosti neautorizoval a že je to věcí konkrétního autora, jak článek prezentuje. Přesto jeho
vyjádření v jednotlivých článcích vzbuzují
pochybnosti.
Pokud existuje článek, kde je výslovně uvedeno, že pan starosta řekl, slíbil apod., automaticky to čtenář vnímá jako fakt. Osobnost
starosty je po dobu mandátu vnímána jako
osoba veřejná, a pokud dojde ke zkreslení informace ze strany média, stále existuje možnost žádat po autorovi článku opravu.
Petiční výbor se snažil, aby výsledek celé
akce směřoval k tomu, že střelnice se stane
tématem otevřeným k diskuzi. Nezdá se nám
totiž objektivní, aby o takto po všech stránkách závažné stavbě rozhodovalo současné
jednobarevné vedení města, kde není prostor
pro odlišné názory. Právě z tohoto důvodu se

zdá v budoucnosti nejlepším řešením referendum. V přímých odpovědích pan starosta řekl,
že referendum nebude, protože současné
vedení města o výstavbě střelnice neuvažuje, a on sám se vyjadřovat nebude, protože stavba není aktuální (viz zápis diskuse
z jednání Rady města Dobřany č. 58 z 21. 7.
2020 - příloha k usnesení RM č. 2221, uloženo
v sekretariátu starosty města).
Pokud bychom vycházeli ze současných
slov pana starosty, nemusela se petiční akce
konat!
Pro nás, kteří jsme petici (stížnost) podepsali, toto vyjádření znamená, že se povedlo
dosáhnout cíle. Současné vedení města nebude ve svém zbývajícím volebním období podnikat žádné kroky k výstavbě areálu střelnice
na Vysoké, nechce se ale „vzdát práva o celé
situaci přemýšlet“.
Děkuji všem, kteří se zúčastnili podpisem,
a všem těm, kteří pomohli s jejich sběrem.
Doufejme, že si vykácené plochy na Vysoké po
návozu zeminy a slíbených úpravách zachovají přírodní ráz. Věřím také, že budoucí zastupitelé města budou ve svých plánech sdílnější
a otevřenější k veřejnosti a na stavbu střelnice
zapomenou.
Za petiční výbor Dagmar Terelmešová
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Klub českých turistů

Turistika – září
V tomto měsíci máme plánované dvě mimořádné akce, kterými jsou:
1. Soustředění – vícedenní pobyt „Rybník“
2. Dobřanská 50
Stalo se již zvykem, že aspoň jedenkrát
v roce uskutečníme společný vícedenní pobyt
ve vybrané lokalitě. Pro ten letošní jsme zvolili rekreační středisko, které se nachází nedaleko Poběžovic.
V rámci soustředění v trvání čtyř dnů hodláme navštívit některá zajímavá místa tohoto
regionu, například pramen Radbuzy, zříceninu hradu „Starý Herštejn“, rozhlednu Zvon, zaniklou osadu Pleš, Železnou apod. I při tomto
soustředění – pobytu zůstaneme věrni našemu heslu „ať nám to šlape“.
Druhou naší tradiční akcí je každoročně již po
dobu 38 let pořádaný pochod „Dobřanská 50“.
Tento letošní ročník je specifický tím, že jsme
jej zaměřili k výročí 777 let založení Dobřan.
Oproti minulým ročníkům tentokrát zařazujeme pochody vedoucí převážně kolem našeho
města. Chceme, aby účastníci měli možnost poznat Dobřany a seznámit se s nimi a jejich okolím, protože v poslední době tu došlo k mnohým změnám. Uvedu několik příkladů.
Na Šlovickém vrchu byla vybudována kamenná mohyla. Odtud je překrásný výhled
na samotné Dobřany i okolí města. Cestou
na Šlovický vrch procházíme kolem ohrady.
V této lokalitě jsou chováni vzácní koně, které
je možno spatřit. Dalším velmi pěkným cílem
vycházek je „Martinská stěna“. Naučná stezka
nás tady provede mnohými zajímavými místy.
Při silnici vedoucí do Vstiše vás jistě upoutá
několik opracovaných kamenů uspořádaných
v magickém kruhu. Podobné na hrubo opracované kameny se nachází při cestě na „Hujáb“ vedoucí do Chlumčan. Z tohoto místa je
překrásný pohled na Dobřany a okolí.

Proto zveme všechny Dobřaňáky a ostatní,
aby využili této příležitosti a účastnili se naší
každoroční akce „Dobřanská padesátka“. Naše
pochody jsou možností, jak tato místa poznat.
Těšíme se na vás.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák
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Návštěva Karlovarského kraje

Tentokrát jsme se rozhodli pro návštěvu
zámku Kynžvart, Lázní Kynžvart a Kladské.
Vyjíždíme ranním vlakem směr Cheb s cílem ž. st. Lázně Kynžvart. Po příjezdu se vydáme po silnici, která nás přivádí k samotnému
zámku. Rozhodli jsme se, že prohlídku interiérů vynecháme, o to důkladněji si prohlédneme místní park a blízké okolí zámku.
Cesta vedoucí parkem nás přivádí do romantických míst, míjíme několik skalních
útvarů, procházíme kolem dvou rybníků až
k hrázi spodního rybníka. Po krátké chvíli,
které využíváme k tomu, abychom se dosyta
pokochali pohledem na zámek, přecházíme na
stezku vedoucí kolem malého vodopádu, stoupáme do svahu a dáme se značenou pěšinou
vedoucí k lesní kapli. Toto místo má v sobě
zvláštní romantiku. Odpočíváme, něco mále
posvačíme a po krátkém čase sestupujeme na
zámecké nádvoří. Odcházíme skvěle naladěni
a naplněni cestou vedoucí do samotných Lázní
Kynžvart. Procházíme lázněmi, neopomeneme se zastavit a ochutnat prameny místních
minerálních vod. Pokračujeme po turistických
cestách vedoucích lesem mírným stoupáním
na vrchol. Po zdolání stoupání sestupujeme
do dalšího cíle našeho pochodu, do Kladské.

Nedaleko samotné osady se zastavíme
u lesní hrobky místních pánů, seznámíme se
na informační tabuli s jejich osudem a pokračujeme do restaurace „Tetřev“, kde se občerstvíme. Z terasy restaurace se nám otevírá
nádherný pohled na rybník a přilehlý les.
Neodoláme a vstupujeme na naučnou stezku, která vede převážně po povalech zhotovených z impregnovaných dřevěných desek.
Nakrátko se zastavujeme na velmi romantickém místě - v altánku, který je zbudován
na pilotech nad vodní hladinou. Po příchodu
do osady nás dohnala bouřka s mimořádnou
sprškou vody. Díky tomu, že jsme měli možnost schovat se na terasu hotelu, přečkali jsme bouřku bez úhony a v suchu. Asi po
půlhodinovém čekání odjíždíme autobusem
do Mariánských Lázní a dále vlakem domů do
Dobřan.
Závěrem: Opět jsme se přesvědčili o krásách naší vlasti, važme si toho.
S pozdravem „ať nám to šlape“
Jindřich Šmatlák
Rád bych se vyjádřil k problému, který nás
na našich cestách provází. Tímto problémem je
doprava. Ještě se nám nestalo, aby při zakoupení jízdenek proběhlo vždy všechno tak, jak má!
Ačkoliv máme všechny dokumenty, legitimace v pořádku, vždy se vyskytne problém, proč
nejde koupit jízdenku (vzhledem ke slevám poskytovaným důchodcům) v odpovídající ceně!
Stále se nám stává, že jsou předražené. Obrana
proti tomu neexistuje, nikde nám reklamaci neuznají. Tento stav nás trápí, snad se dočkáme
nápravy ze strany odpovědných orgánů.
Jindřich Šmatlák

Klub českých turistů

Turisté vás zvou
1. září
Z DOLNÍ BĚLÉ DO DOLNÍ BĚLÉ
Odjedeme vlakem z Dobřan
v 6:06 do Plzně. Z Plzně CAN busem v 6:45 do D. Bělé, zde v 7:33. Jdeme po NS
a TZ přes: Zahrádka – rozcestí „U Františka“ Špankov, Zelený rybník – Černý rybník a zpět
do Dolní Bělé. Odtud busem v 14:50 do Plzně.
Dále busem z Plzně-Bory v 16:15 do Dobřan
(nebo vlak 16:20). Délka trasy 10 km. Vedoucí
Jindra Šmatlák.

4. září
SOBĚKURY – MERKLÍN
Odjedeme busem z Plzně-Bory v 6:35 do Šlovic – 6:44, Dobřany u čerp. stanice v 6:50 do
Soběkur, tam v 7:14. Půjdeme polesím Kláštersko – studánka, rybníky Jordány. Projdeme
vesnicí Chalupy a kolem Drahovského rybníka
dojdeme do Merklína. Zpět busem ve 14:00
do Dobřan a Plzně. Délka trasy 10 km. Vedoucí
J. Nový  (odborný poradce F. Nekola).
8. září
ZE SMETANOVY LHOTY NA HRAD ZVÍKOV
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:06 do Zdic.

Odtud v 7:12 do Březnice a dále v 8:18 do
Smetanovy Lhoty. Z žel. stanice jdeme po žluté TZ, dále po modré TZ Podelhota – Kravařov – rozc. “Kopanina“ – NS Zvíkov podhradí
– Zvíkov. Zpět v 15:25 do Písku busem a dále
v 16:08 do Ražic, odtud v 16:40 do Plzně. Zde
v 17:57, z Plzně do Dobřan v 18:20. Délka trasy 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

11. září
KLATOVY – BEZDĚKOV
Odjedeme vlakem z Plzně hl. n. v 7:40, Dobřany 7:54 do Klatov – 8:28. Půjdeme po modré
TZ přes Hůrku do Bezděkova. Zpět vlakem ve
14:12 nebo 15:12 do Dobřan a Plzně. Délka
trasy 11 km. Vedoucí J. Nový.
14.–17. září
19. září		

pobyt RYBNÍK
DOBŘANSKÁ 50

22. září
KYNŠPERK NAD OHŘÍ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 5:23, z Plzně
v 7:05 do Chebu – 8:42. Odtud dále v 9:00 do
Kynšperku nad Ohří. Zde v 9:12. Z žel. stanice
jdeme po turist. cestách do Chlumu sv. Máří

a zpět do Kynšperku. Zde prohlídka města
– svatostánky, rozhledna apod. Zpět vlakem
v 14:53, v Plzni v 16:53 a dále v 17:40 do Dobřan. Délka trasy 13 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

25. září
STRAHOV – KRASÍKOV – KONST. LÁZNĚ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6:06 do Plzně
– 6:19. Z Plzně v 6:35 do Strahova – 7:32. Půjdeme po TZ přes Krasíkov a Čeliv do Konst.
Lázní. Zpět vlakem v 14:06 do Plzně a v 15:20
nebo 15:40 do Dobřan. Délka trasy 13 km. Vedoucí J. Nový.

29. září
PO STOPÁCH HUD. SKLADATELE
ANTONÍNA DVOŘÁKA
Odjedeme busem z Dobřan v 7:06, odtud
v 7:45 busem z term. HN do Rožmitálu pod
Třemšínem a odtud v 9:10 do Vranovic. Ze
zastávky jdeme po neznačené cestě do obce
Strýčkovy, dále po modré TZ na zámek Vysoká
u Příbrami. Pak rozc. “Nad Bohutínem“ – Havírna – Vysoká pec – Drhlovka. Z Příbrami odjezd vlakem v 15:01 do Zdic, v 16:01 ze Zdic
do Dobřan, zde v 16:53.
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Společenská rubrika
Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 8. 8. by se dožil 80 let
náš tatínek, dědeček, pradědeček,
tchán, bratr, švagr a strýc,

Dne 14. 8. 2019 uplynuly 2 roky,
kdy od nás navždy odešel

Dne 31. 8. 2020 uplynul jeden rok,
co nás navždy opustila naše milovaná
dcera, manželka, maminka a babička,

pan Václav Čmolík.

pan Miloslav Kolář.

paní Jaroslava Kurtinová.

Za tichou vzpomínku děkuje
manželka a rodina.

S láskou vzpomíná celá rodina
Kurtinova a Kilbergerova.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Kdo tě znal, ten vzpomene,
kdo tě měl rád, nikdy nezapomene.

Dne 7. 9. 2020 uplyne první smutný rok,
kdy od nás navždy odešla naše maminka,  babička, prababička, tchýně, sestra a švagrová,

Dne 17. 9. 2020 uplyne 5 let,
co nás tragicky opustil syn, tatínek,
bratr a strýc,

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Za vzpomínku děkují dcery s rodinami.

Dne 4. 9. tomu bude 5 let,
co nás navždy opustil

paní Jaruška Válková.

Vzpomíná manželka s rodinou
a ostatní příbuzní.

Všichni, kteří jste ji znali, vzpomeňte si s námi
na tuhle výjimečnou ženu, která se se svým
nelehkým osudem prala statečně celý život.
Za vzpomínku děkují rodiny
Válkova a Štenglova.

Za vzpomínku děkuje rodina.

Vzpomínka

Vzpomínka

Vzpomínka

Dne 18. 9. 2020
uplyne 5 smutných let od chvíle,
kdy nás navždy opustila

Dne 24. 9. 2020 uplynulo 12 let,
co nás opustil

Dne 2. 10. 2020 uplyne 7 let,
co nás opustil

paní Marie Bittnerová.

pan Jaroslav Jelínek.

pan Josef Mašek.

pan Bohumír Holý.

Vzpomeňte s námi. Rodina.
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Vzpomíná manželka Táňa a rodina.

pan Jiří Weinfurter.

Vzpomíná manželka a synové s rodinami.

Z okolí

Myslivci z Chlumčan pořádali letní příměstský tábor

Myslivecký spolek Obora Chlumčany uspořádal o letních prázdninách týdenní soustředění dětí se zaměřením na myslivost, ochranu přírody a získání praktických dovedností.
Tábora se zúčastnilo 20 dětí z Plzeňska, které se každý den sešly před osmu hodinou
v chlumčanské myslivně a po sedmnácté
hodině opět odešly do svých domovů. Program byl bohatý a nabitý soutěžemi a výlety.
První dny proběhlo seznámení dětí a zkouška
zručnosti. Vyráběla se ptačí krmítka, která se
následně zdobila listy a plody nasbíranými
v okolí. V těchto praktických dovednostech se
projevila i síla některých jedinců, kteří při výrobě krmítek použili i větší hřebíky, než bylo
běžné, a krmítka přibili k pracovním stolům.

Ale vše se napravilo a každý měl své vlastnoručně vyrobené krmítko. Proběhla také ukázka myslivecké kynologie, kterou předvedli
zkušení cvičitelé a chovatelé psů.
Na středu byl naplánován celodenní výlet
na nedaleký Šlovický vrh. Dopoledne po příchodu na „Šlovičák“ nás u ohrad divokých
koní přivítal správce lokality Ondřej Peksa,
který zajímavě povídal o chovu divokých koní
a o zajímavostech tohoto přírodního ekotypu. Seznámil účastníky exkurze s místní flórou a faunou včetně ukázek živočichů žijících
v navštívené lokalitě. Poté jsme se všichni
odebrali na rozhlednu na samotném vrcholu
Šlovického vrchu. Po prohlídce okolí jsme se
občerstvili a po krátkém odpočinku a relaxa-

Běh a chůze kolem vstišských rybníků
Datum:

11. října 2020 (neděle)

Místo:

Fotbalové hřiště TJ Družstevník Vstiš

Pořadatelé:

Obec Vstiš, SDH Vstiš, TJ Družstevník Vstiš

Podmínky účasti:

Mládež do 10 let včetně se může zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší
15 let. Běžci i chodci startují na vlastní nebezpečí.

Přihlášky:

Od 8:30 hod. na fotbalovém stadionu TJ Družstevník Vstiš

Startovné:

20 Kč

Šatny:

Provizorní šatna bude v hospodě Na Bayerce.

Občerstvení:

V cíli pro všechny

Délky tratí:

Předškoláci: 300 m
Běžci: Muži, ženy 4 500 m
Muži, ženy 9 000 m
Chodci: 4 500 m

Trať:

Pro předškoláky v okolí fotbalového hřiště
Pro běžce a chodce byla vytyčena nová trať. Start na hrázi Kastlova rybníka.
Dále podél Kastlova a Nového vstišského rybníka, přes Slepičí vrch, dolů
k Dnešickému potoku, nahoru korytem vyschlého potůčku a dubovou alejí na
fotbalový stadion do cíle. Délka ca 4 500 m.

Ceny:

Pro všechny účastníky

Časový pořad:

Start předškoláků v 9:30 hod., start ostatních kategorií bude v 10 hod.
na hrázi Kastlova rybníka.

Vyhlášení výsledků:

Průběžně po kategoriích

Za pořadatele srdečně zve Zdeněk Zajíc.

ci jsme se vydali na zpáteční cestu. Další den
byl spíše oddechový. Dopoledne přijeli myslivečtí trubači, kteří dovolili dětem zahrát si na
přinesené nástroje. Odpoledne přijeli zástupci záchranné stanice živočichů ze Spáleného
Poříčí, kteří dětem zajímavě vyprávěli o jejich
práci, o zvířatech, jejich zvyklostech a chování, ale také o úskalích, která tato práce má.
Poslední den tábora se odehrál ve znamení
soutěží, střeleb ze vzduchovky, malování
a mnoho dalšího. Odpoledne nám zpestřili
kluci z timbrsportu, kteří předvedli umění
sekání a řezání dřeva. Samotný podvečerní
závěr u táboráku proběhl již za účasti rodičů
a ostatních členů našeho mysliveckého spolku, kteří se na přípravě a organizaci tábora
podíleli.
Táborem však naše aktivity s dětmi nekončí. Nabízíme i mimochlumčanským dětem
možnost přihlásit se do mysliveckého kroužku
organizovaného naším spolkem. Setkávat se
budeme jednou měsíčně a veškeré informace
včetně přihlášky jsou na našem webu https://
taboroborachlumcany.wordpress.com/.
Na vaši účast se těší chlumčanští myslivci.
Za MS Chlumčany Per Brandl

Od 1. 9. 2020 mění pobočka v Dobřanech provozní dobu:
Pondělí 10:00–12:00 13:00–18:00
Úterý
8:00–12:00 13:00–16:00
Středa
10:00–12:00 13:00–18:00
Čtvrtek
8:00–12:00 13:00–16:00
Pátek
8:00–12:00 13:00–16:00
Sobota
8:00–12:00

Pozvánky na akce

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p.o.
• 12. 9., 10:00–17:00 – Stopy baroka – festival Západočeské baroko
• 	17. 9., 17:00 – křest knihy PhDr. Jitky Bílkové: Franz Wenig.
Novinář, spisovatel, spolupracovník Josefa Skupy
• 	28. 9., 19:00 – Koncert La Barbarissima – Pocta Barbaře Strozzi –
Haydnovy hudební slavnosti
• 	29. 9., 17:00 – přednáška Podnikatelská rodina Klikarů
a zámek Hradiště (1918 – 1945)
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Inzerce

Řádková inzerce
 A
NGLIČTINA – Individuální i skupinová výuka, též online
(Skype apod.), tel. 724 015 347, www.anglickyjazyk.net

 P
ronajmu garáž v Plzeňské ulici. Tel.: 722 097 432

 P
ronajmeme 230 m2 plochy k podnikání v přízemí domu čp. 112
na náměstí T. G. M. v Dobřanech. Cena 43 Kč za m2 měsíčně.
Tel.: 733 698 631
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Nabídka zájmových činností ve školním roce 2020/2021
ZÁJMOVÉ KROUŽKY (KURZY)
ZŠ DOBŘANY
Kroužky budou zahájeny v týdnu od 14. 9. 2020. Přihlášení do
kroužků provádí paní Vítová v kanceláři na 2. stupni ZŠ od 7:00 do 15:30 hodin, osobně či telefonicky
(377 972 515). Poplatky jsou na celý školní rok, platební příkaz dostanou děti na kroužku. Podmínky pro
některé kroužky budou ještě doplněny (dle rozvrhu
vedoucích / učitelek a naplněnosti kroužků) začátkem září na plakátcích ve škole.

Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených účastníků
Kroužek č. 8

3D tisk
Vedoucí: Lukáš Palkoska, Jan Hajšman
Kdy: středa
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 880 Kč
Žáci se naučí pracovat s programem pro 3D tiskárny.
Kroužek č. 9

Kroužek č. 1

Florbal – starší žáci

Vaření pro začátečníky

Vedoucí: Jan Hajšman
Kdy: úterý 18:30–20:00
Kde: sportovní hala
Cena: 1220 Kč

Vedoucí: Renáta Černá
Kdy: čtvrtek 14:30–16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč

Kroužek č. 10
Kroužek č. 2

Florbal – dívky

Vaření pro začátečníky

Vedoucí: Vladislav Kouřil
Kdy: pátek 14:00–15:30
Kde: sportovní hala
Cena: 1110 Kč

Vedoucí: Lenka Podhorsky
Kdy: čtvrtek 14:30–16:00
Kde: školní jídelna
Cena: 1 280 Kč
Pro ty, kteří mají rádi jídlo a nejsou líní si ho i uvařit...
V ceně je již zahrnut poplatek za suroviny.
Kroužek č. 3

Zumba
Vedoucí: Šárka Tomanová
Kdy: pondělí
Kde: tělocvična 2. stupně ZŠ
Cena: dle počtu
Kroužek č. 4

Cvičení žen
Vedoucí: Zdeňka Tomanová
Kdy: úterý, čtvrtek
Kde: tělocvična 2. stupně ZŠ
Cena: dle počtu

Matematika pro 9. ročník
Vedoucí: učitelka ročníku
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků
Kroužek č. 6

Matematika pro 9. ročník
Vedoucí: učitelka ročníku
Kdy: dle domluvy
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: dle počtu přihlášených žáků
Kroužek č. 7

Keramika pro pokračující (kurz)
Vedoucí: Jana Šindelářová
Kdy: sobota, první schůzka 26. 9. 2020

JUNÁK – SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR
STŘEDISKO ZELENÝ ŠÍP DOBŘANY
Pro: děti od 7 do 15 let
Kdy: pondělí – chlapecký oddíl
Jan Smola „Taťka“, tel. 603 868 328
– mladší (5/6–11 let) 16:00–17:00
– starší (12–15 let) 17:00–18:00
středa – dívčí oddíl
Věra Šístková „Šíša“, tel. 604 470 501
– mladší (5/6–11 let) 16:00–17:00
– starší (12–15 let) 17:00–18:00
Kde: klubovna na Ostrově – u Žabáku
Náplň:	fyzický a duševní rozvoj dětí, poznávání přírody a manuální zručnost, o letních prázdninách
14denní tábor v Trpístech u Úterského potoka

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MLÁDEŽE MO DOBŘANY

Vedoucí: Vladislav Kouřil
Kdy: středa 15:30–17:00
Kde: sportovní hala
Cena: 810 Kč

Vedoucí: David Šmůla, tel. 730 976 203
Karel Ryšavý, tel. 603 211 810
rybarskykrouzek.dobrany@seznam.cz
Pro: děti od 1. třídy do 15 let
Kdy: čtvrtek 16:00–17:00
Kde: klubovna, U Trati 1014 (v bývalých kasárnách)
Náplň: nauka o rybách, praktická výuka rybolovu,
poznávání přírody
1. informační schůzka: 10. 9. 2020 od 16:00 hodin na
rybníku Dolní Kotynka.

VÝTVARNÁ DÍLNIČKA při MKS ve spolupráci se ZŠ

MYSLIVECKÝ KROUŽEK PŘI MS DOBŘANY

Pro: 1.–5. ročník
Vedoucí: Gabriela Klinkovská, tel. 733 395 711
Kdy: pondělí 15:30–17:00
Kde: 2. stupeň ZŠ
Cena: 1 340 Kč
Pokud dítě navštěvuje školní družinu, paní Klinkovská dítě převede přímo na kroužek.

Vedoucí: Pavel Krákora, tel. 725 362 448
Pro: děti od 1. třídy
Kdy: 1x měsíčně v klubovně
1x měsíčně vycházka o víkendech
Kde: klubovna v objektu ČOV v Plzeňské ul.
Náplň: nauka o zvěři, kynologii, vycházky do přírody, zásady pobytu v přírodě, sázení stromků,
v zimě přikrmování, apod.
1. informační schůzka: 23. 9. 2020 v 16:00 hodin
1. vycházka: 27. 9. 2020 v 8:00 hodin od klubovny

Kroužek č. 11

Florbal – přípravka a mladší žáci

ZÁJMOVÝ KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
Kroužek č. 5

Cena: 500 Kč/rok
Náplň:	1x týdně pravidelní činnost + 1x za 14 dnů
výtvarná činnost

Vedoucí: Milan Dvořák ml., tel. 602 877 910
Pro: děti ze 2. – 4. tříd
Kdy: čtvrtek, 16:00 hodin
Vedoucí: Helena Dvořáková, tel. 728 817 495
Pro: děti z 5. – 9. tříd
Kdy: pátek, 16:00 hodin
Kde: hasičská zbrojnice v Dobřanech
Cena: 500 Kč/rok
Náplň: výcvik a zvládání základních hasičských dovedností, výchova mladých hasičů, účasti na soutěžích, letní soustředění, atd.

PIONÝRSKÁ SKUPINA DOBŘANY
Vedoucí: Libuše Nejedlá, tel. 603 112 996
libuse.nejedla@seznam.cz
Petra Mašková, tel. 604 676 594
Kdy: čtvrtek 16:00–18:00
Kde: klubovna v bývalých kasárnách, U Trati 1014

TJ SNACK DOBŘANY – HOKEJBAL
Kdy: – mikro a minipřípravky
		 úterý, čtvrtek 16:00–17:15
– přípravky a žáci
		 úterý, středa, čtvrtek 16:45–18:15
Kde: Pebal aréna – sportovní areál pod nádražím
Informace: Petr Úbl, tel. 723 015 843
TENISOVÁ AKADEMIE DOBŘANY
Pro: děti od 4 do 7 let (Tenisová školička)
děti od 8 do 18 let (Tenisová škola)
hráče od 7 do 18 let (individuální příprava)
Kde: Tenisová hala, Přeštická ul.
Informace: Mgr. Pavlína Naslerová, tel. 702 063 002
e-mail: pavlinasmatova@seznam.cz
Přihlášky do 14. 9. 2020 (www.dobrany.tenishala.cz)
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Nabídka zájmových činností ve školním roce 2020/2021
BUDULÍNEK, z. s.
Aktivity pro děti i dospělé
pro období září – prosinec 2020

DOPOLEDNÍ AKTIVITY (herna – Spolkový dům)

Všechny aktuální informace o aktivitách MC
získáte na webu www.mcbudulinek.webnode.cz,
www.facebook.com/BudulinekDobrany, ve vývěsce,
v Dobřanských listech, v případě dalších dotazů možno též volat na tel. 720 021 961, 607 841 079 Pavla
Adamcová, e-mail: pavla.adamcova@mcbudulinek.cz.

Klub myšiček
– dopolední herna s krátkým programem (cvičení,
básničky, písničky...)
Pro: děti ve věku cca 2–3 roky s rodiči
Kdy: středa 9:00–10:30
Cena: 35 Kč/vstup nebo předplatné 300 Kč/10 vstupů
Informace a přihlášky: M. Holerová, tel. 736 611 303
Začínáme 16. září 2020

SPORTOVNÍ DŮM RESTART – R.S.T. z. s.
Kde: Sokolovská 1009 (bývalá kasárna)

Hýbánky pro radost
– pohybové aktivity za doprovodu hudby, tanec,
zpívání, básničky i tvoření
Pro: holčičky ve věku cca 5–6 let bez rodičů
Kdy: středa 16:30–17:30
Informace a přihlášky: M. Holerová, tel. 736 611 303,
Anna Vítková
Začínáme 16. září 2020

ODPOLEDNÍ AKTIVITY
(Sokolovská 1010 – proti služebnímu vchodu do
Káčka)

Pro: děti 10–24 měsíců s rodiči
Kdy: středa 10:00–11:00

Pro: děti 9–15 let
Kdy: pondělí 15:00–16:00 (mírně pokročilé)
pondělí 16:00–17:00 (mírně pokročilé)
pondělí 17:00–18:00 (pokročilé)
pátek 15:00–16:00 (začátečníci)
pátek 16:00–17:00 (začátečníci)

JUMPING KIDS
Pro: děti 5–13 let
Kdy: úterý 15:30–16:15 (začátečníci)
úterý 16:15–17:00 (pokročilé)

Pro: děti 5–12 let
Kdy: středa 15:00–16:00

Pro: rodiče s dětmi ve věku 2–4 roky
Kdy: pondělí 17:30–18:30
Informace a přihlášky: V. Duchková, tel. 776 124 174

HRAVÁ JÓGA PRO ZDRAVÉ DĚTI

Cvičení s liškou

KIDS FIT

Pro: předškolní děti ve věku 4–6 let bez rodičů
Kdy: středa 17:30–18:30
Informace a přihlášky: P. Adamcová, tel. 720 021 961

Pro: děti 5–12 let
Kdy: středa 17:00–18:00

Pro: děti 5–12 let
Kdy: středa 16:00–17:00

DĚTI V POHYBU

Orientální tance
– tančení pro radost
Pro: náctileté slečny + dospělé ženy
Kdy: pondělí 19:00–20:00
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107

Pro: děti 3–5 let
Kdy: čtvrtek 16:00–17:00

BOX FOR KIDS
Pro: děti 6–14 let
Kdy: čtvrtek 17:00–18:00
neděle 16:00–17:00

H.E.A.T. program ZŠ KLUB
Pro: děti 6–13 let
Kdy: středa 12:45–13:20

Na vlně pohybu
– cvičení a tančení pro zpevnění těla
Pro: dospělé
Kdy: středa 18:30–19:30
Informace a přihlášky: Z. Štychová, tel. 724 140 107
V případě dotazů, nejasností či potřeby dalších
informací kontaktujte nejlépe přímo lektorky jednotlivých aktivit na uvedených telefonních číslech.
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KLUB KMD ŠLOVICE, z. s.
KREATIVNÍ ODPOLEDNE S LENKOU
Kdy: každé sudé pondělí 17:00–18:00 (19:00)
Začínáme 14. 9. 2020.
SPORTOVNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY S HONZOU
Kdy: každé liché pondělí 17:00–18:00 (19:00)
Začínáme 21. 9. 2020.
Kde: Centrum Šlovice
Informace: Ing. Jan Lukeš, tel. 728 458 562
e-mail: info@klubkmdslovice.cz
Aktuálně vypsané termíny a činnosti na FB KLUB
KMD Šlovice

SALSA AEROBIK + PILATES&YOGA
DANCE FOR KIDS

Cvičení s Budulínkem

Obě cvičení jsou pokračováním předčasně ukončených jarních kurzů, při volné kapacitě bude možno
po domluvě s lektorkou od října doplnit novými zájemci.

Kdy: – mladší přípravka
		 pondělí, čtvrtek 16:00–17:30
– starší přípravka
		 úterý, čtvrtek 16:30–18:00
– mladší žáci
		 úterý, čtvrtek 16:30–18:00
– starší žáci
		 pondělí, čtvrtek 16:30–18:00
Informace: Aleš Rajt, tel. 602 173 258

BABY FIT

POLE FITNESS DANCE GIRLS
ODPOLEDNÍ AKTIVITY (herna – Spolkový dům)

TJ DOBŘANY – FOTBAL

Děti 12 – 15 let jsou vítány na všech skupinových
lekcích dle rozvrhu.
Kontakt: recepce – 607 479 947, provoz – 724 985 191,
heat.dobrany@seznam.cz
http://heat.dobrany.eu/
https://heatdobrany.isportsystem.cz/ (zde můžete
online rezervovat místo pro své dítko)
https://www.facebook.com/heat.dobrany/

Kde: tělocvična I. stupně ZŠ
Cena: 50 Kč/hod.
Na hodinu si přineste: podložku, sportovní obuv, oblečení na cvičení a láhev s vodou.
Cvičíme: 30 minut cardio (salsa aerobik), 30 minut
pilates, yoga a rehabilitační cviky na záda
Kontakt: Martina Rakus, tel. 725 562 243
Začínáme ve čtvrtek 17. 9. 2020 v 19:00 hodin.

VELKÉ AKTIVITY PRO MALÉ
Pro: děti od 4 do 9 let
Kdy: pondělí 16:15
DYNAMICKÁ JÓGA
Kdy: pondělí 17:30
FYZIO-REHABILITAČNÍ CVIČENÍ
Kdy: pondělí 18:30
TVŮRČÍ TANEC PRO DĚTI
Kdy: středa 18:00
TVŮRČÍ TANEC PRO DÁMY A PÁNY
(PŘÍPRAVA CHOREOGRAFIE)
Kdy: dle domluvy a přihlášek
HATHA JÓGA
Kdy: středa 19:00
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Kontakt: Petra G. Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Začínáme 14. 9. 2020.
KUNDALINI JÓGA NEBO-LI JÓGA VĚDOMÍ
Kdy: sobota 8:15 (1x za 14 dní)
Kde: tělocvična 1. stupně ZŠ
Kontakt: Petra G. Levorová, tel. 607 683 993 (jen SMS)
Začínáme 12. 9. 2020.

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
PROXIMA
3. 9. ve 20:00

KRAJINA VE STÍNU
10. 9. ve 20:00

Francie, drama, 107 min, 12+, titulky,
režie: Alice Winocour
Astronautka Sarah (Eva Green) se připravuje na roční
pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje psychicky a fyzicky
náročný trénink, zatímco pečuje o svou milovanou
sedmiletou dcerku Stellu.
Vstupné: 100 Kč

ČR, drama/historický, 135 min, 15+,
režie: Bohdan Sláma
Kronika lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené
dějinami třicátých, čtyřicátých a padesátých let minulého století.
Život ve vsi probíhal vždy v pospolitosti, v těžkých
pohraničních podmínkách bylo pro všechny důležité
zasadit, sklidit, přežít zimu a vychovat děti. Pak ale
přichází doba, kdy je nutné si vybrat, kdo je Rakušan,
Němec a kdo je Čech. Najednou je potřeba zvolit, kdo
z celoživotních sousedů je spojenec a kdo je vlastně
nepřítel. Do každodenního života lidí zasáhla historie
a s ní také bezpráví, lidské slabosti a násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi.
Vstupné: 130 Kč

ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
4. 9. ve 20:00
ČR, komedie, 99 min, přístupný,
režie: Jiří Diarmaid Novák
Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba
jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude, kam se
podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To
ale změní farářem požehnaný loterijní tiket. Pohádková výhra 176 milionů korun otevírá dvojici dveře do
velkého světa neomezených možností.
Vstupné: 130 Kč

TENET
5. 9. ve 20:00 / 11. 9. ve 20:00
USA/VB, thriller/akční/drama, 150 min, 12+, titulky,
režie: Christopher Nolan
Hlavní zbraní hrdiny nového akčního sci-fi spektáklu
filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné
slovo – TENET. V temném světě mezinárodní špionáže bojuje o záchranu celého světa. Vydává se na extrémně komplikovanou misi, ve které pro časoprostor
neplatí pravidla, tak jak je známe. V hlavní roli se představí John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Michael Caine a Kenneth Branagh.
Vstupné: 140 Kč

KŘUPAVÍ MAZLÍČCI
6. 9. v 15:00
USA, animovaný, 105 min, přístupný, dabing,
režie: Scott Christian Sava, Tony Brancroft
Animované dobrodružství pro celou rodinu, kde hlavní roli hrají kouzelné sušenky, jaké by chtěl prostě
každý. Sušenky mají tvar zvířátek a mají moc vás
proměnit právě v to zvíře, které sníte. Když zdědíte
cirkus na pokraji krachu, je krabice s takovými dobrotami přesně to, co potřebujete.
Vstupné: 120 Kč

MULAN
6. 9. v 18:00
USA, akční/dobrodružný, 106 min, přístupný, dabing,
režie: Niki Caro
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává Hua Jun
nástrahy na každém kroku své cesty.
Vstupné: 120 Kč

ŽENSKÁ POMSTA
12. 9. ve 20:00 / 19. 9. ve 20:00
ČR, komedie, 88 min, 12+, režie: Dušan Rapoš
Na skupinové psychoterapii se u doktora Wágnera setkají tři ženy zralého věku. Liší se sice profesí
i povahově, ale mají stejný problém: nevěru manželů, kterým obětovaly desítky let společného života.
Spontánně je to sblíží a rozhodnou se, že lepší, než
drahé sezení u psychoterapeuta, bude pomsta.
Vstupné: 130 Kč

MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY
13. 9. v 15:00
ČR, animovaný, 45 min, přístupný,
režie: Alexandra Májová, Kateřina Karhánková
Medvědí kamarádi Nedvěd a Miška jsou zpět. Uvidíte, jak se tito zábavní chlupáči seznámili, jak spolu
vaří nebo ochutnávají lanýže, jak v létě slaví Vánoce,
které každou zimu prospí, i jak se usmiřuje medvědí
hádka. Dokonce je čeká obrovská hostina, kam dorazí
medvědi z celého světa.
Vstupné: 80 Kč

DĚDA, POSTRACH RODINY
13. 9. v 18:00
USA, komedie/rodinný, 98 min, přístupný, dabing,
režie: Tim Hill
Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky
jedna ruka, měli se rádi a to přesně do toho momentu,
kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu sérií naschválů. Jenže tenhle děda
se nevzdává a začne srovnávat účty. Tohle je válka!
Vstupné: 120 Kč

KDO SI MYSLÍŠ, ŽE JSEM
17. 9. ve 20:00
Francie/Belgie, drama, 101 min, 12+, titulky,
režie: Safy Nebbou
Padesátiletá Claire Milaud si vytvoří na sociálních
sítích falešný profil čtyřiadvacetileté krásky se jménem Clara, aby zjistila, jestli ji přítel Ludo nepodvádí.

Ludo má mladšího kamaráda Alexe, kterému stačí
velmi málo, aby pro dívku ztratil hlavu. A Claire se nechá pohltit cizí identitou a jeho city mu opětuje. I když
se vše odehrává ve virtuálním světě, ony bující pocity jsou zatraceně reálné...
Vstupné: 110 K

MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY
20. 9. v 15:00 / 27. 9. v 15:00
Rusko, animovaný, 78 min, přístupný, dabing,
režie: Vlad Bayramgulov, Georgiy Orlov, Oleg Uzhinov
Ve 13 příbězích se s Mášou a medvědem vydáme do
slunné Itálie, zažijeme karnevalové rytmy či objevíme kouzlo Paříže. Díky Máše a jejím kamarádům se
spolu s ní staneme šerifem na Divokém západě i Robinem Hoodem v anglických lesích. Ale hlavně s nimi
zažijeme spoustu dobrodružství.
Vstupné: 120 Kč

PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE
20. 9. v 18:00 / 26. 9. v 17:00
Česko, pohádka, 100 min, přístupný, režie: Petr Kubík
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné
kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien. Kletba
se má naplnit v den Elleniných dvacátých narozenin,
jakmile zapadne slunce. Avšak ve chvíli, kdy zajde poslední sluneční paprsek a vše se zdá ztraceno, princezna zjišťuje, že zůstala uvězněná v čase.
Vstupné: 130 Kč

CORPUS CHRISTI
24. 9. ve 20:00
Polsko/Francie, drama, 116 min, 15+, titulky,
režie: Jan Komasa
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro
mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, s jeho trestním rejstříkem na to ovšem nemůže
ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat
v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče
o místní farnost. Příchod mladého charismatického
pastýře rozčeří stojaté vody a místní komunita, krutě
zasažená tragédií, k níž tu došlo, může s jeho pomocí
začít pomalu léčit své rány.
Vstupné: 90 Kč

BÁBOVKY
25. 9. ve 20:00 / 27. 9. v 18:00
ČR, komedie/drama, 97 min, 12+, režie: Rudolf Havlík
Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž
propojeni. Vztahy, prací, náhodami, nenávistí nebo
láskou. Jsme součástí té nejsložitější sítě, která je
utkána z emocí, mezi nimiž nechybí humor, ironie,
bolest, napětí a pochopitelně i láska a vášeň.
V hlavních rolích se představí Ondřej Vetchý, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marek Taclík, Barbora
Poláková, Táňa Pauhofová, Rostislav Novák ml., Jiří
Langmajer a další.
Vstupné: 130 Kč
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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

Ordinace očního lékaře

Mgr. Michaela Hrubešová

Diabetologická ambulance
MUDr. Jana Prošková
středa

6:30–7:30
7:30–14:30

Interní ambulance

náběry
ordinace

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

Kardiologická ordinace
tel.: 730 778 658
pondělí
úterý
středa, čtvrtek
pátek

Gynekologie

8:00–15:00
8:00–18:00
8:00–15:00
7:00–11:00

MUDr. Petr Krčál

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

MUDr. Regina Janů

pro nemocné
13:30–15:00
15:00–18:00
11:00–14:30
10:00–12:00
10:00–13:00

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

tel.: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí
7:30–17:00
úterý, středa
7:30–13:00
čtvrtek
7:30–17:00
pátek
7:30–13:00

MUDr. Petr Bureš

Ambulance klinické logopedie

7:00–13:00
6:30–12:00

MUDr. Tomáš Kolouch

Praktický lékař pro děti a dorost
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
tel.: 723 079 072
Ordinační hodiny:
prevence
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

středa
pátek

tel.: 724 516 852
Ordinační hodiny bez omezení, ČTVRTEK zavřeno!
pondělí
7:30–14:30
úterý
9:00–17:30

tel.: 775 519 042, www.gynekolog.cz/janu/
e-mail: janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–15:00
úterý
6:30–17:00
středa
6:30–14:00
čtvrtek
8:00–13:00

Kožní ordinace

MUDr. Petra Brodská, Ph.D.

tel.: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00–14:00
Vyšetření po telefonickém objednání.

Odběry krve

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

tel.: 727 900 748
e-mail: 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
Ordinační hodiny:
pondělí
12:00–14:00
úterý
7:00–11:00
12:00–18:00
středa
12:00–14:00
čtvrtek
7:00–11:00
12:00–16:00
pátek
7:00–10:30

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

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

Lékárna Devětsil

Sokolovská 967, tel.: 377 921 299
pondělí–pátek 8:00–12:30 13:00–17:00

Jubilata Dobřany pro osoby potřebující
péči – pečovatelská služba
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

Sběrný dvůr

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

Městský úřad Dobřany

14:00–18:00
14:00–18:00

Náměstí T.G.M. 1, tel. ústředna: 377 195 831
Úřední dny a hodiny:
pondělí
7:15–11:15
12:00–17:00
(po předchozím objednání 17:00–18:00)
středa
7:15–11:15
12:00–17:00

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 13:00–17:00
sobota, neděle
13:00–17:00

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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