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Obnovená dobřanská plovárna si odbyla premiéru s otužilci

Zaniklá plovárna v Dobřanech v neděli 10. 1. hostila otužilce
při 4. ročníku tradičního Tříkrálového koupání. Sjelo se více
jak padesát plavců, převážně z klubu plzeňských otužilců, a ze
břehu je sledoval dvojnásobný počet diváků.
Ani letošní pořádání akce se neobešlo bez meteorologických
naschválů, kdy ranní teplota 3,5 stupně vyhnala poslední sníh,
který pokrýval louku, a po poledni se spustil krátký déšť, jenž
rozbahnil už tak zablácené okolí plovárny.
To ovšem naštěstí neodradilo zvědavce, kteří přišli v sychravém počasí podpořit otužilce na městskou plovárnu u řeky
Radbuzy. Akce se již od počátku nesla v dobré náladě, při které
nechyběl táborák, ani teplý voňavý čaj. Nechyběly ani legrácky,
bylo poskytnuto pár rozhovorů a během dvaceti minut se areál zaplnil natolik, že doslova nebylo k hnutí a byl nejvyšší čas
zahájit akci.
Začátek koupání byl naplánován na druhou hodinu odpolední.
To byl čas, kdy k přítomným promluvil starosta Dobřan Martin
Sobotka. Následně se plovárnou nesla slova společného zpěvu
s Vlaďkou Bauerovou. Po posledních slovech písně se všichni
nedočkavci přesunuli z dřevěného mola do 2,5stupňové vody.
Do řeky se ponořili účastníci vyzdobeni různými kostýmy
či komickými pokrývkami hlav. Dokonce nechyběl ani Viking
s Jamajčanem. Následovalo hromadné přemístění k nedaleké-

mu jezu, kde za neustálého burácení mrazivého splavu všichni
zapózovali nedočkavým fotografům. Přihlížející na břehu mohli
pozorovat stoupající páru, která se vznášela nad otužilci houfně
dovádějícími v mělké vodě.
Zhruba v okamžiku, kdy vteřinová rafička obíhala po sedmé
ciferník hodinek, se plavci přesouvali proti proudu k obnovené
náplavce. Zde postupně za cvakotu spouští fotoaparátů, vyplaveného adrenalinu v krvi a s jiskrou v oku, které mají rozdováděné děti, vylézali z vody ven. Na břehu ve skrytu velkého stanu
se konečně mohli osušit a vychutnat si teplý čaj, který jistě
zahřál nejen na duši.
Co dodat na konec? Veliký dík všem pořádajícím, zúčastněným
a v neposlední řadě i divákům, bez kterých by to nikdy nebyla ta
pravá zábava. Taktéž přejeme místním otužilcům stejně vydařený následující ročník na obnovené dobřanské plovárně.
Petr Spálenka
Vážení čtenáři,
pokud někdo má jakékoli dokumenty (fotky, písemnosti)
o dobřanské plovárně a chtěl by se o ně podělit, nechť
nás kontaktuje na e-mailu: Spalenka.P@seznam.cz nebo
na tel.: 605 878 957. Případně je může donést do Káčka,
kde si je naskenujeme a hned vrátíme.

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
v tomto čísle se dozvíte o významné události, kterou asi nikdo
z nás z historie města nepamatuje... V pondělí 8. února navštíví naše město hlava státu. V loňském roce se mluvilo o tom, že
přijede, ale nestalo se tak. Letos je to však pravda pravdoucí
a při své návštěvě Plzeňského kraje zavítá nejen do Blovic,
Kornatic a Mirošova, ale také k nám do Dobřan. O významu
této události není třeba spekulovat, nicméně bych byla nerada, kdyby zastínila další dění ve městě a přilehlých obcích.
Mnoho zajímavého a pěkného se u nás událo na počátku tohoto roku a ještě mnohem víc se uskuteční v jeho průběhu. Přeji
Vám proto, nechť si v roce 2016 užijete mnoho zdraví, štěstí,
pohody a věnujete se tomu, co Vás baví.
Jaroslava Umnerová

MĚSTO DOBŘANY

„GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
pro rok 2016
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky,
vzdělávání, environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality za účelem obohacení kulturního a společenského
života ve městě Dobřany a jeho místních částí Šlovice
a Vodní Újezd, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany
pro rok 2016 je dnem 01. 02. 2016 vyhlášena

VÝZVA č. 2
k podávání žádostí o dotace na jednorázové
projekty v roce 2016
Žádat o dotaci mohou fyzické nebo právnické osoby na základě předložené žádosti na předepsaném formuláři, např. spolek, podnikající fyzická osoba, obchodní korporace (dále jen
„žadatel“), preferováni budou žadatelé se sídlem (právnické
osoby) nebo trvalým pobytem (fyzické osoby) v Dobřanech,
Šlovicích nebo Vodním Újezdě. Žadatel může v rámci jedné
výzvy podat více žádostí.
Minimální výše dotace v jednotlivém případě činí 2.000 Kč,
maximální výše je 40.000 Kč. Dotace tvoří max. 80 % celkových nákladů projektu. O příspěvek je možné žádat i na
projekt, který byl realizován v roce 2016 před vyhlášením
této výzvy.
Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 07.03. do
11.03.2016 do 13:00 hodin do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo, kancelář
č. 2.
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 2 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je
možno získat od 01. 02. 2016 na internetových stránkách
města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul
města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu
Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo nebo u Bc. Lucie
Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro,
dveře č. 15 (tel: 377 195 853, e-mail: kucerkova@dobrany.
cz). Správa dotací (Bc. Lucie Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné předem
domluvit. 				
				
Bc. Martin Sobotka
				
starosta města Dobřany
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Studijní návštěva
V úterý 22. prosince navštívila Dobřany skupina zástupců
gruzínské vlády a tamních samospráv, mimo jiné tři guvernéři (pozice odpovídající našim hejtmanům) a starosta druhého
největšího města Gruzie, Kutaisi. Cílem jejich studijní cesty po
ČR je seznámit se s tím, jak jsou u nás podporovány kraje a jak
spolupracují s obcemi. V Dobřanech se učili, jak aktivně zapojit veřejnost do rozhodování o budoucím rozvoji města. „Jsme
jedním z mála měst v ČR, kde se nejen podařilo dát dohromady
kvalitní Program rozvoje města, ale také se ho držet a hlavně
splnit jej ve velkém předstihu. Proto jsme ho vloni aktualizovali,“ dodal starosta Dobřan Martin Sobotka.

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ
MÍSTNÍHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY
A MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA
1)	Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které
mají v obci trvalý pobyt činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

variabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka
2) Poplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba činí 500 Kč pro rok 2016.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

	variabilní symbol - 13372, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (majitele nemovitosti)
3)	Poplatek ze psa chovaného v rodinném domě činí
200 Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech
800 Kč.
	U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního,
vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným
zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí
poplatek:
- ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
- ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč.
	Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje
o 50 %.
	Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2016 (složenky se neposílají).
	Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou

převodem na účty

Města Dobřany:
u KB 19 - 1223361/0100 nebo
u ČS

19 - 725295379/0800

	variabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné
číslo poplatníka (držitele psa)
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz
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Policie informuje
Koncem loňského roku přijali policisté Obvodního oddělení v Dobřanech oznámení o ulámání 3 ks dopravních značek
v úseku mezi Porážkou Nýřany a zadním traktem restaurace
Modrá hvězda na dobřanské třídě 1. máje.
V rámci prověřování policisté i v tomto případě využili služeb
městského kamerového systému. Ze záznamu zjistili, že k vandalskému činu došlo ve večerních hodinách dne 21. 11. 2015.
Po vyhodnocení záznamu bylo zřejmé, že pachatelem je muž
ze skupiny osob, která odešla ze Support baru v Pobřežní ulici
a dále pokračovala k místu činu na třídu 1. máje.
Pro policisty již nebyl velký problém pachatele ustanovit
a vyslechnout. Ten se nyní bude zodpovídat z protiprávního jednání před přestupkovou komisí Městského úřadu Dobřany. Zároveň bude muset škodu za zničené značky v plné výši uhradit.
Kamerový systém města Dobřany tak opět výraznou měrou
přispěl k objasnění trestného činu nebo přestupku, tak jako
v mnoha dalších případech v roce 2015.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

Jak to s těmi parky vlastně je?

Počátkem roku 2016 nám přišel do redakce mail, a protože
se podněty čtenářů zabýváme, prosíme i Vás o pomoc.
Nedávno mne dostala naše dcera s otázkou, na kterou jsem
nedokázal odpovědět. A ani jiní „rodáci“ z Dobřan. Tak by to
možná byl dobrý námět na článek... Jeli jsme z Vysoké a já jí
ukazoval, kde je Třetí park. A ona se mne zeptala, kde je tedy
druhý? (pokud předpokládáme, že pod nádražím je první) Čtenář Pavel V.
V redakci máme nějaké hypotézy, ale jistotu žádnou, proto
jsme vložili tento dotaz na facebook Dobřanských listů, kde
nám již několik čtenářů odpovědělo. Nicméně výsledek našeho pátrání zatím nemáme. Dovolujeme si Vás touto cestou
oslovit a požádat o pomoc. Víte nebo tušíte, jak je to s parky
v Dobřanech? Své názory nám můžete posílat na mail redakce listy@dobrany.cz, nebo zavolat na tel. 739 643 219 Lenka
Šašková, 604 899 418 Jaroslava Umnerová. Děkujeme.
-red-

Přehled zásahů za rok 2015
Dobřanská hasičská jednotka zasahovala v minulém roce celkem u 98 událostí, z toho 87 bylo na katastrálním území našeho města a zbylých 11 událostí se stalo mimo toto území /Vstiš,
Lhota, Chlumčany, Dnešice, Robčice, Horní Lukavice a další/.
Z celkového počtu 98 událostí za rok 2015 bylo 13 požárů. Šlo
o požáry trávy, odpadu, odpadních nádob, dopravních prostředků, pole, lesa, potravin, lůžkovin a také elektroinstalace.
Největším požárem loňského roku byl požár trávy v obci Lhota.
Dopravních nehod, u kterých jednotka v roce 2015 zasahovala,
bylo rovněž 13. Převážná část těchto nehod byla lehčího charakteru s účastí 1 až 4 automobilů, ať osobních či dodávkových.
Ve většině případů se však tyto nehody neobešly bez zranění.
Dále to byly nehody železniční, a to střet automobilu s vlakem
nebo sražení osoby vlakovou soupravou. Bohužel druhá ze
dvou variant železničních nehod byla vždy tragická. Nejnáročnější nehoda se stala dne 23. 12., kde po střetu OA a dodávky
muselo dojít i na vyprošťování zaklíněné osoby a její následný
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transport do vrtulníku LZS. Technických zásahů bylo celkem
48. Jednalo se například o odstranění nebezpečných stavů nebo
odstranění překážek z komunikací a jiných prostor, jako například polámané větví a stromů, likvidaci obtížného hmyzu nebo
spolupráci se složkami IZS. Mezi technické zásahy minulého
roku dále patří otevírání uzavřených prostor, dovozy vody pro
technické služby a geologický průzkum nebo parní lokomotivy,
proplach části dešťové kanalizace, záchrana zvířete a záchrana
osob. V závěru měsíce března následkem silných poryvů větru prováděla jednotka kromě odstraňování větví a stromů také
zajištění uvolněných střech budov v areálu bývalých kasáren.
Prováděli jsme také čerpání vody, ať už z výměníkové stanice
tepla PND nebo opakované čerpání vody z teplovodního kanálu
v sídlišti Pančava. K náročnějším technickým zásahům patřil
ten dne 23. 1., kdy naše jednotka společně se stanicí Přeštice a Košutka vyprošťovala koně, který se propadl lávkou přes
řeku. Asistencí bylo za loňský rok celkem 13. Asistovali jsme při
ohňostrojích, Dnech dětí, offroadovém maratónu, motocyklových závodech nebo při hudebních produkcích v našem městě.
Únik nebezpečných látek byl zaznamenán 7x. Jednalo se o únik
provozních kapalin na pozemní komunikaci, únik neznámé látky do řeky anebo úniky plynu. Výčet počtu událostí pokračuje
2 technologickými pomocemi. V obou případech šlo o náhradu
nefunkčního zařízení na technologii betonárky Dobré Štěstí.
Planý poplach byl v roce 2015 pouze 1, a to údajný požár trávy,
který se nepotvrdil. Posledním údajem je 1 cvičení, kterého se
jednotka v roce 2015 zúčastnila. V součinnosti s HZS a PČR
jsme nacvičovali v objektu společnosti LOMA Systems.
Ing. Milan Dvořák, DiS, velitel

CO SE DĚJE / SPOLEČENSKÁ RUBRIKA / PAMĚŤ DOMOVA

Rekonstrukce
pošty Dobřany
Od prosince 2015 do 20. 1.
2016 probíhala rekonstrukce
pošty Dobřany. Tato pobočka se nachází na náměstí
v budově Městského úřadu
Dobřany. Po dohodě s městským úřadem došlo k přesunutí celé pobočky z pravé části budovy do levé části, kde je
Česká pošta v nájmu. Touto
rekonstrukcí došlo k vybudování nových podlah, omítek,
inženýrských sítí a stropů.
Součástí oprav bylo jak vybudování prostorů pro veřejnost,
tak samozřejmě i pro poštovní zázemí (sklad balíkových
a listovních zásilek, sociální
prostory pro personál, kancelář vedoucí pošty atd.). Široká
veřejnost z Dobřan a okolních
obcí se může těšit na moderní
vybavení pošty v podobě nové
vizualizace. Po této rekonstrukci pošta splňuje veškeré bezpečnostní a hygienické
normy stejně jako před rekonstrukcí.
Slavnostní otevření se uskuteční dne 1. 2. 2016 v samotných prostorách pošty.
Za Českou poštu, s. p.,
manažer obvodu
Bc. Václav Krofta

Vzpomínáme
Nezemřel, kdo v našich
srdcích žije.
Dne 16. února uplyne
1. smutný rok, kdy od nás
navždy odešel pan

Josef Mašat z Dobřan.
Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Ludmila, dcera
Jana s manželem Radkem,
vnučky Andrejka a Ivetka.

Dlouhodobý projekt Základní školy v Dobřanech, v němž žáci a bývalí žáci školy pod vedením
paní učitelky Mgr. Michaely Hlaváčové vyhledávají dobřanské pamětníky a zachycují jejich vzpomínky na život v Dobřanech v době před 2. světovou válkou, za války a po válce (zhruba do roku
1953). Respektují přitom jejich subjektivní přístup k hodnocení dějinných událostí a cení si jejich
vstřícnosti a otevřenosti. Přepsané rozhovory budou postupně vycházet v Dobřanských listech a
následně trvale zveřejňovány i na internetových stránkách školy (www.zsdobrany.cz) včetně případné fotodokumentace.
Budeme rádi, najdou-li se mezi čtenáři další pamětníci, kteří by se chtěli tímto způsobem podělit
o své vzpomínky.

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 4.
(v předchozím dílu jsme se dozvěděli, jak paní Lehnerová začala navštěvovat měšťanku v Přešticích a jak se setkala s „pochodem smrti“)
A potom nás osvobodili,
Dolní Lukavici, přijeli Američani. To si neumíte představit, to jsem vyprávěla. Jak byli
vítaní, to bylo něco.
To jsem vám ještě neřekla, že
jsme chodili za války poslouchat k nějakým Přibáňům
rádio, my jsme rádio neměli.
Ti Přibáňovi se nebáli, že je
někdo udá. Tak z té Pajzovny několik nás chodilo k nim
poslouchat, hlavně rodiče,
já taky chodila poslouchat.
Už si to moc nepamatuju. To
se večer hledala ta stanice,
aby něco věděli, co je jinde,
to taky šli naši rychle, aby
to ještě stihli. Rádio, to jsme
neměli, nic jsme nevěděli, ale
zase byli lidé, kteří se nebáli
a poskytli to dalším, kteří se
chtěli něco dozvědět.
Američany jsme vítali, byli
umístěni v bažantnici za zámkem. To byl zámek, park a pak
bažantnice a tam byl velikánský prostor, louka a tam se ti
Američané, prostí vojáci, ubytovali.
A u té bažantnice, u té
louky si postavili ti obyčejní
vojáci stany, tak to bylo plný,
dvě řady stanů tam byly. Ono
bylo teplo, akorát kvetly šeříky, takže jim tam bylo teplo,
to jsme tam pokukovali jako
děti. Ale důstojníky starosta
zaopatřil po lidech, kdo by si
je vzali. Ti i s těma džípama si
je rozebrali mezi sebe a ubytovali je i s jídlem. A kdo byli
ti obyčejnější, tak byli v té
bažantnici. A měli tam krás-

nou vojenskou vývařovnu.
To jsme tam jako děti chodili očumovat, chodili jsme,
co měli vojáci, to jsme taky
dostali. Dali nám první žvýkačku, to jsme na to koukali.
Měli nás rádi, protože většinou to byli taky ženatí a měli
doma třeba taky děti. Holt
měli soucit. A ti důstojníci,
ti žili v těch rodinách, v peřinách. Ale to nevadí, každý měl
otevřenou náruč a vítal je, že
nás osvobodili.
A co jsem naší mamince
řekla: „Mami, ty měli lívance,
to nedokážeš, kdybys dělala nevím co.“ Mami je dělala,
jak se dělají z kvasnic, ale to
oni měli nějakou připravenou
v konzervě, jenom to zamíchali asi s mlékem a dělali
lívance pro ty v bažantnici.
A my jsme se měli dobře. Měli
se velice dobře. Vojáci a my
a jejich velitelé.
A teď bylo taky třeba se
o ně postarat. Velitelé měli
praní v rodinách a ti vojáci,
co byli ve stanech, se taky
museli převlíkat, že jo. Tak
to si rozebírali ti ve vesnici,
jako my. No, kdo přišel, mně
bylo tehdy 12 let, tak jsme to
brali domů. Paní Tobrmanová
to prala, naše mami to prala
a žehlily pro vojáky. A paní
Tobrmanová vždycky žehlila na těch košilích dva puky
vzadu. Někdo to tak dělal a já
říkala mami: „Ty neděláš ty
puky jako paní Tobrmanová.“
„I kuš, oni budou rádi, že mají
čistý prádlo.“ O ty vojáky tam

bylo postaráno tím způsobem,
že to tam takhle fungovalo,
jak jsem říkala.
Vy jste se potom vrátili do
Dobřan?
Ano a víte, kde je ulice Krále Jiřího? Takhle - moje stará babi žila s nějakým panem
Kopeckým, s ním odešla do té
Lukavice a taky se chtěli vrátit, jelikož pan Kopecký byl
socdem. Než se odcházelo, byl
taky na radnici, on nebyl, aby
pracoval, ale uměl mluvit. A na
té radnici s nějakým panem
Kadlecem se domluvili, že by
mu, když měl újmu, přidělili
dům, jak jsou teď Pivoňkovi,
uprostřed ulice Krále Jiřího.
Tam mu přidělili krásný dům.
My jsme mysleli, že máme
hrad, ten byl tak velký, oproti té naší malé chaloupečce,
tak my jsme se nastěhovali do
takového velkého domu, kde
bylo několik schodů, ty vedly
na verandu, ta byla krytá, tam
někde byl záchod. Potom tam
byly dvě nebo tři velké místnosti a mělo to podkroví a ono
to má pořád ten velký ráz. Ta
ulice má hezkou výstavnost,
i v té době. My jsme byli šťastní. Stará babička s tím panem Kopeckým bydleli v jedné
místnosti a my jsme obývali
potom ty dvě.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2012/13 projektový tým ve
složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý
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ROZHOVOR
/red/ V loňském únorovém čísle dostaly prostor obě místostarostky a letos jsme ho věnovali předsedům osadních výborů. Osadní
výbor je speciální typ výboru zastupitelstva obce, tedy iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva, který může zastupitelstvo obce
zřídit pro část obce nebo obec přidruženou tak, jak je to v našem případě. Otázky předsedům pokládali členové redakční rady.

Michal Trdlička,

32 let, ženatý, dvě děti - 1rok a 4 roky.
V obci Šlovice žiji od narození a předsedou osadního výboru
jsem necelých 9 let.

Kolik obyvatel mají Šlovice? Víte, jaký je poměr trvale
žijících obyvatel a chalupářů?
Šlovice mají přibližně 350 trvale žijících obyvatel. Na katastru
obce jsou tři chatové oblasti dohromady s téměř stovkou chat
či chatek. Reálný počet chatařů si netroufám odhadnout. Je to
obtížně určitelný údaj. Těžko říci, zda chatu navštěvuje dědeček
zahrádkář, nebo rodina se třemi dětmi a prarodiči.
Dobřanské listy nejsou jen pro “Dobřaňáky”, ale samosebou také pro Vodní Újezd a Šlovice. Čím to, že o Vás málo
čteme? Nechcete to změnit?
Protože nejsou přispěvatelé…☺ Já píši málo a ostatní vůbec.
Samozřejmě, že bychom se měli pokusit to změnit.
Ve Šlovicích se uskutečnil již poněkolikáté krásný Masopust. Chcete z tohoto obnoveného zvyku udělat tradici?
Letos, v sobotu 6. února, pořádáme již čtvrtý ročník obnoveného Masopustu, takže si dovolím říci, že se z toho tradice
pomalu stává. Jen zájem účastníků a hostitelů průvodu rozhodne o tom, zda zachováme roční periodu. Ale pocity z letošních
příprav jsou pozitivní.
Můžete čtenářům přiblížit využití Šlovického spolkového
domu?
Je to jediné zázemí pro společenský život v obci ať po stránce
kulturní, či sportovní. Jen akcí, které pořádají hasiči, je zde pravidelně alespoň 10 do roka. Zároveň budova slouží jako zázemí
pro jednotku SDH. To je garáž pro vozidla s technikou a šatna
s klubovnou sboru. V budově je také knihovna, která spadá pod
Městskou knihovnu Dobřany. Dále kancelář osadního výboru,
klubovna mladých hasičů, případně jiného spolku pro práci
s dětmi. Zde se nám ale léta nedaří najít člověka, tahouna pro
práci s mládeží. To cítím jako velký nedostatek.
Jak jste spokojeni s podporou města Dobřany směrem
k vaší obci? Pokud jsou nějaké slabé stránky, máte návrh
na zlepšení?
Myslím, že spolupráce je na velmi nadstandardní úrovni. Určitě nejsme nějaký zanedbávaný levoboček, který byl ponechán ve
svých starostech sám. Cítím dlouhodobou podporu města, spojenou se vzájemným respektem.
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Jaký největší problém spatřujete ve své obci a jaké řešení
navrhujete?
Dlouhodobá bolest je stále chybějící kanalizace. Pro obyvatele to znamená značný diskomfort bydlení, pro obec zase velkou brzdu v investicích do komunikací, což je v důsledku další
nepříjemnost pro obyvatele v podobě zbídačelých cest.
Další letitý problém jsou naprosto chybějící vycházkové trasy,
neexistuje jediná polní či lesní cesta, která by Vás dovedla dál
než 100 m za poslední lampu v obci a nekončila vraty či polem.
Jsem rád, že v tomto jsme našli s vedením města společnou
řeč, a věřím, že práce na obnovách cest pomalu začne přinášet
kýžené ovoce.
Máte v plánu realizovat výstavbu příjezdové cesty k domkům a chatám trvale žijících občanů v zahrádkářské kolonii?
Jak už jsem řekl, na katastru jsou tři chatové oblasti, ale asi
vím, kterou máte na mysli. Cesty v obci jsou celkově v dost neutěšeném stavu, ale zatím se bráníme jakékoliv zásadní rekonstrukci z jediného důvodu a tím je stavba kanalizace. Nechceme
investovat peníze do povrchů, které budou pak zničeny stavbou. Proto se léta jen opravuje a udržuje nějaký relativně sjízdný stav. Cesty v chatových částech obce nejsou v zásadně horším stavu než některé komunikace uvnitř obce, kde je provoz
a počet uživatelů daleko větší. Budeme opět řešit opravu této
cesty, ale její výstavbu ve smyslu rekonstrukce neplánujeme.

ROZHOVOR
Jmenuji se Jan Hojda (37 let), pracuji v kovošrotu a volný
čas trávím hlavně se svou rodinou a rybařením. Ve Vodním
Újezdě, dalo by se říct, žiji od mala.

Jak se řeší bezpečnost silniční dopravy u vás v obci?
Realizují se zpomalovací ostrůvky na vjezdu od Dobřan
i výjezdu na Chotěšov. Od nich očekáváme hodně (řidiči zde
nedodržují rychlost).
V obci máme měřiče rychlosti.
Co byste rád jako nový předseda os. výboru pro obyvatele
Vodního Újezdu prosadil, aby se obyvatelům lépe žilo a bydlelo? Už se vám podařilo něco realizovat?
Realizace již zmíněných chodníků, zpevnění cesty do chatařské oblasti, oplocení dětského hřiště. A realizováno bylo dětské
hřiště. Pan starosta M. Sobotka s paní místostarostkou paní
L. Tomanovou nás zapojili do projektu ČEZU. Lidé sportovali
a sbírali tak body pro projekt našeho hřiště. Hřiště již stojí, děti
jsou nadšené. A tímto bych rád poděkoval všem, kdo se do tohoto projektu zapojili.

Kolik obyvatel má Vodní Újezd? Víte, jaký je poměr trvale
žijících obyvatel a chalupářů?
Něco málo přes 100 trvale žijících obyvatel a kolem 20 chalupářů.
Dobřanské listy nejsou jen pro “Dobřaňáky”, ale samosebou také pro Vodní Újezd a Šlovice. Čím to, že o Vás málo
čteme? Nechcete to změnit?
Předsedou os. výboru jsem prvním rokem a zatím se spíše
rozkoukávám. Samozřejmě budeme rádi viditelnější. Avšak se
100 obyvateli asi vždy budeme méně nápadní.
Chtěli byste Vodní Újezd zviditelnit nějakou tradiční kulturní akcí?
Zatím o tom neuvažujeme. Možná časem se něco naskytne.
Jaké akce plánujete na rok 2016?
Jako každý rok MDŽ a pouťové posezení s občany V.Ú.
Jak jste spokojeni s podporou města Dobřany směrem
k vaší obci? Pokud jsou nějaké slabé stránky, máte návrh
na zlepšení?
Myslím, že jsme vykročili správným směrem pro rozvoj naší
obce.
Jaký největší problém spatřujete ve své obci a jaké řešení
navrhujete?
Určitě bezpečnost občanů, nedokončené chodníky trápí občany dlouhodobě. Doufám, že se tento problém kladně vyřeší.

2. ročník

Půlmaraton
tka
Krajská pě
sítka
Krajská de

e
R e g is tr u j s
!
je š tě d n e s

23. dubna 2016
http://pulmaraton.plzensky-kraj.cz
www.facebook.com/pulmaraton.plzenskeho.kraje
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TÉMA MĚSÍCE

Malá Strana – lokalita ve vržené kostce
V rámci zastavění poslední větší plochy v dosahu centra města se v poslední době uskutečnilo hned několik kroků, ve kterých je těžké se vyznat. Odehrává se totiž vícero různých procesů, které povedou k cíli.

skrze tři vlny inzerce v Deníku, web a facebook. Zájem je zatím
opatrný, najisto se o pozemky a výstavbu bude ucházet jen jedna velká česká firma, další zájemci váhají.
Trneme tedy v očekávání výsledků, dobrý pocit nám dává
zkušený poradce z právní kanceláře Görges a partners Tomáš
Menčík. Díky spolupráci s ním jsme našli nejlepší způsob, jak
se prodejem pozemků nezbavit kontroly nad tím, že lokalita
naplní cíle a záměry vyjádřené usneseními zastupitelstva.
Přípravou kampaně rada pověřila mne a místostarostku Lenku Tomanovou, spolupracuje s námi i šéfredaktorka Dobřanských listů Jarka Umnerová a městský správce IT David Šefl.
Výsledky nízkonákladové marketingové kampaně poměrně
nadchly a přinášejí skvělá čísla.
Lokalita jen na facebooku zaujala 1300 lidí v Plzni, 250 v Dobřanech a další stovky v okolí. Zájem lidí o domky se naplno projevil na setkání v Káčku. Přestože jsme volili čas s ohledem na
developery z celé republiky na 13. hodinu, kdy jsme nečekali
moc zájemců o domky, bylo jich nakonec téměř 40.
Víme, že lidi nejvíce zajímá cena a možnosti individuálních
změn projektu. O všem budeme ještě jednat s tím, koho vybereme ve férové soutěži jako partnera. Čeká nás ještě mnoho práce
a těšíme se i na Vaše podněty. Hlavní je, že kostky jsou vrženy.
Tolik Malá Strana v kostce.
Martin Sobotka, starosta

Infrastruktura zdržuje
Všeobecně nejméně zajímavým tématem, které je zároveň nejzdlouhavější a nejpracnější, je příprava nezbytných sítí. Územní
rozhodnutí se podařilo získat v závěru prvního pololetí, nyní je
na spadnutí stavební povolení. Vzhledem k tomu, že jsou parcely malé, jsou náklady na jeden metr čtverečný rekordně vysoké
a cena tak nemůže v žádném případě být stejná jako v lokalitě Ústavní. Stále ještě zbývá dořešit nezbytné úpravy Plzeňské
ulice, která by se měla díky tomu i výrazně zklidnit a obohatit
i o nová parkovací místa.
Výchozí situace
Pro výstavbu této infrastruktury muselo město volit úplně
nový způsob, než jaký má ověřený z předešlých let. Již minulé
zastupitelstvo vyjádřilo vůli řešit tuto zástavbu jako promyšlený
celek, který nebude v těsném sousedství památkově chráněného
centra působit nepatřičně. Značná výše nákladů na zasíťování
zase neumožňuje přenést je beze zbytku na budoucí kupující.
Město si mohlo zřídit developerskou divizi, zadlužit se úvěrem
vyšším než 100 milionů Kč a začít podnikat.
Po diskuzích s praktiky, právníky i auditorem se ukázalo, že
takový postup skýtá nepřiměřená rizika, pro která není opodstatnění v zákonném poslání obce. Vázat dva roční investiční
rozpočty na uspokojení bytové situace 26 rodin znamená nezbytně omezit projekty, které slouží zbývajícím 98,5 % obyvatel.
Komunikace s partnery a veřejností
Město jde tedy cestou výběru partnera z řad developerů.
Doporučené firmy jsme oslovili napřímo, k dalším se obracíme
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Více informací na www.dobrany.cz/mala-strana nebo facebooku Lokalita Malá Strana Dobřany.

KULTURA

KNIHY PRO DĚTI
ORLEV Uri:
Běž, chlapče, běž
O chlapci Srulikovi podle
skutečného životního příběhu
Jorama Friedmana. Bylo mu
pět let, když Němci obsadili
Polsko, teď mu je osm a on
se v nelidských podmínkách
musí o sebe postarat sám…
Žije v hlubokých polských
lesích jako štvanec, stále pronásledovaný, stále na cestě.
Aby přežil, dokáže mnohdy
překonat nemožné. V kruté realitě se dozvídá pravdu
o dobru a zlu, jež se mísí v lidské povaze nehledě na národnost.

RESHOVÁ Stanislava:
O vlkovi se sklerózou a jiné
pohádky
Holčička, která místo tatínka
řídí kosmickou raketu; dívka
jménem Paříž, která si nakonec vezme vodníka; popletený strážník, který nevyřeší
případ krádeže šperků; žížala, která jde do školy místo
Dorotky; vlk, který trpí sklerózou a zapomněl, že má sežrat
Karkulku…
Takové a ještě jiné na hlavu
postavené pohádky najdete
v této knížce – je jako stvořená pro všechny dospělé i děti,
co se při čtení rádi baví a od
srdce se zasmějí.

THEISEN Manfred:
Královna pirátů
Čtení pro kluky a holky.
Jedním z pozoruhodných
a také nejodvážnějších pirátů
v 18. století byla žena – Anna
Bonnyová. Vstoupila do dějin
námořního pirátství po boku
těch nejslavnějších, nejkrutějších, nejobávanějších. Její
příběh se odehrál na ostrovech v Karibském moři, kdy
na nich pobývaly stovky pirátů. Kdo si myslí, že řemeslo piráta bylo jen pro muže,
tomu je třeba říci: pod klobouky a kápěmi se nejednou
skrývaly dlouhé vlasy žen.

FLEKOVÁ Radka:
Háčkované doplňky nejen
pro náctileté
• Materiály, techniky, vzory
•	Podrobné návody, schémata, ilustrace, stovky doprovodných fotografií
• 23 inspirativních projektů
Chcete mít originální doplněk
či zajímavý kousek oblečení,
kterým vyladíte váš šatník
a podtrhnete svoji osobnost?
Tak proč si ho třeba neuháčkovat? Háčkování frčí, buďte
tedy trendy a cool!
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HAKL Emil:
Hovězí kostky
Novinka
dvojnásobného
držitele Magneise Litery.
Jeden ústřední hrdina, jeden
život a co s ním udělal čas.
To je v kostce námět jedenácti nových povídek. Najdete
v nich, jak se nemá zacházet
s hovězím, jak se připravit

na konec světa, jak nemluvit s potomkem, jak si vybrat
správný čaj a radu dalších
témat. Svěží rytmus, bohatý
jazykový rejstřík, lehce cynický humor se střídají s haklovskou úsečností a laserovou
přesností vidění.

SIMKANIČ Ján:
Mé dětství v socialismu
Jestli také patříte mezi děti
socialismu, pak se ve vás při
čtení zaručeně probudí proud
vašich
vzpomínek,
emocí
a zážitků. A jestli jste se narodili až po sametové revoluci,
zůstanete v úžasu nad tím,
v čem vaši rodiče každodenně
žili a jak moc se tehdejší život
lišil od dnešního. A možná
lépe budete chápat, čím jsme
poznamenáni dodnes.
PROCHÁZKA Jiří
a SMOLÍKOVÁ Klára:
Mrtvá šelma
První ze série detektivních
případů Souřadnice zločinů
se odehrává v Táboře. Zmizení renomovaného profesora
uvede do pohybu nejen policejní vyšetřování, ale také
svede dohromady nesourodou
dvojici, která se pouští do pátrání na vlastní pěst. Muzejní
kurátorka Berenika Weisová
a bývalý policista Robert Štolba se dostanou do míst, o kterých policie nemá ani zdání
a kde oba dva musí spoléhat
jen sami na sebe. Třetí neméně důležitou postavou je samo
město Tábor, jež před čtená-

řem odkrývá svá nejtajemnější zákoutí.

KLIMEČKOVÁ Jana:
Přezrálé moruše
Patřili ke „šťastné generaci“, na rozdíl od svých rodičů a prarodičů nezažili hrůzy
světových válek, ani jejich
život však nebyl jednoduchý.
Dětství s rudými šátky a mládí
v modrých
svazáckých
košilích nahradily fronty před
obchody, čekání na přidělení
bytu či povinné oslavy Prvního máje a MDŽ. Pracovní dny
mnohdy ale zpestřovaly drobné radosti – a hlavně pevná
přátelství. Skvěle zobrazená
dobová atmosféra podtrhuje příběh „obyčejného“ života hlavní hrdinky Evy, který
mohl prožít každý z nás.
Jedinečný retro román plný
vrcholů i pádů, štěstí, smutku
i převratných změn...

Více novinek najdete na: www.dobrany.cz/mestska-knihovna/
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Travesti skupiny Screamers
a Techtle Mechtle uvádějí nový
zábavný pořad ,,Účastníci zájezdu“

Travesti skupiny Screamers a Techtle Mechtle přivážejí nový
zábavný pořad plný letních melodií a prázdninové nálady, který
tentokrát nazvali ,,Účastníci zájezdu“.
Společně s nimi se můžete vypravit na pravou a nefalšovanou
letní dovolenou do bývalé Jugoslávie, kde mimo jiné potkáte
i řadu známých zpěváků, zpěvaček, herců ale i hereček. Těšit
se můžete kromě krásné delegátky Pamely samozřejmě také na
řidiče autobusu Karla a Karla, kteří se postarají především o to,
abyste vraceli zpět hnědé podšálky. Kromě nich se ovšem zájezdu zúčastní také hvězdy, jako jsou Helena Vondráčková, Heidi
Janků, Pavel Vítek, Shakira, Madonna, ale dokonce i Mařena
Škopková, doktor Kája nebo Konopnice ze známe trilogie Slunce Seno.
Nezapomeňte si včas rezervovat své místenky na palubě našeho autobusu! Více informací o našich pořadech naleznete na
www.screamers.cz, www.techtlemechtlerevue.cz a nebo facebooku: Skupina Screamers, Screamers a Techtle Mechtle.

1. FotoMaraton/Dobřany 2016
Motto: „Ta nejdůležitější část fotoaparátu je pár centimetrů za ním.“
– Ansel Adams
FotoMaraton je fotografická soutěž určená pro širokou veřejnost,
pro všechny, kdo rádi fotografují (děti, hustý teenagery, usedlejší
rodiče i seniory). Úkolem je během několika hodin nafotit fotografie na vybraná témata. Z důvodu zpracování se budou akceptovat
pouze digitální fotografie (nebo scany, pokud to stihnete...)
Na 1. FotoMaratonu se budou fotit tři témata, která se účastníci
dozví až při startu. Na nafocení snímků a jejich zpracování budou
mít účastníci přesně 24 hodin.

Program:
Den první: 13. 2. 2016
9:00 - setkání na nádraží, registrace účastníků, zadání témat a
další informace
9:30 - start FotoMaratonu
Den druhý: 14. 2. 2016
9:30 - konec soutěže, uzávěrka pro přijetí fotografií od účastníků
FotoMaratonu
Vyhodnocení FotoMaratonu proběhne týden po jeho konání.
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12. 2. 2016 od 19:00 hodin v Káčku
Vstupné: 260,- Kč předprodej, 280,- Kč na místě
Předprodej a rezervace vstupenek na www.kacko.cz
nebo v Městském kulturním středisku na náměstí T.G.M.
(pondělí–pátek 9:00–12:15 a 13:00–16:00).

KULTURA

Dobřanské želízko na Berlinale
Hned na úvod musím přiznat, že už dlouho jsem nepsal s tak
velkou radostí následující řádky. Za vše může dobřanský rodák
Tomáš Weinreb, který v loňském roce společně s Petrem Kazdou
dokončil svůj celovečerní filmový debut „Já, Olga Hepnarová“.
Málokdy se stává, že režisér natočí svůj první film a hned je
vybrán do soutěže jednoho z nejprestižnějších filmových festivalů na světě. Tomáši Weinrebovi a Petru Kazdovi se to však
povedlo. Počátkem roku byla jejich prvotina vybrána do soutěžní sekce Panorama berlínského filmového festivalu, který svůj
kredit získal pod názvem Berlinale. Jsem pyšnější o to více, když
si vzpomenu na rok 2004, kdy byl Tomáš jedním z těch, kteří
přispěchali na pomoc při pořádání prvního dobřanského ročníku Filmáku, a natočil historicky první znělku festivalu. Věřím,
že všichni společně budeme držet Tomášovi a Petrovi palce, aby
jejich film uspěl a následně se všichni společně potkali na premiéře filmu v dobřanském kině Káčko.
Michal Šašek

Obrazy a keramika

Jitka Kabátová a Soňa Hlaváčková

15. 3. – 29. 4. 2016
Dobřanská galerie

Jarní ples květin
12. 3. 2016 od 20 hodin

kulturní sál Psychiatrické nemocnice Dobřany
Akci pořádá MO ČSSD Dobřany a SDŽ Plzeň-jih.
Předprodej vstupenek: p. Terelmeš – tel.: 777 617 993
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Vyhrajte lístky na ŽEBŘÍK
Soutěž o 3 vstupenky na slavnostní vyhlášení Hudebních cen
Žebřík, které se odehraje v pátek 11. března 2016 v DEPO2015
v Plzni. Hrají No Name, Jelen, Tata Bojs, Kateřina Marie Tichá,
Barbora Poláková, Mydy Rabycad, Marpo a další.
Více na www.anketazebrik.cz
Která zpěvačka získala nejvíce cen na loňském Žebříku?
1. Anna K
2. Aneta Langerová
3. Lucie Bílá
Své odpovědi spolu s adresou a telefonním číslem můžete
posílat na mail listy@dobrany.cz do 29. 2. 2016, předmět
zprávy Soutěž ŽEBŘÍK.
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Pomoc z jarmarku putuje do Malejovic…
Stalo se už milou tradicí
několika uplynulých let, že
výtěžek z Mikulášského jarmarku v Dobřanech putuje
na podporu dětského hospice
v Malejovicích.
„Každý rok v Malejovicích
přijímáme zprávu o této události s velkým vděkem - solidarita dětí z Dobřan a pomoc
všech, kdo s náročnou organizací jarmarku pomáhají a kdo
se do něj zapojují, jsou nám
velikou vzpruhou v naší práci. Když jsme dostali od paní
ředitelky Městského kulturního střediska Simony Sýkorové
zprávu o tom, jak dopadl ten
zrovna proběhlý jarmark, nechtělo se nám tomu ani věřit. Částka, kterou se podařilo vybrat, je 47.286,- Kč! To je skutečně
zatím rekordní částka, jak to sama paní ředitelka komentovala.
Máme z toho ohromnou radost a chceme prostřednictvím Dobřanských listů moc poděkovat všem, kdo se na Mikulášském
jarmarku jakkoli podíleli. Je to radost, když můžeme být příjemci daru z tak skvěle zorganizované akce! Pomoc z Dobřan
přichází i letos doslova jako na zavolanou a přijde více než vhod.
S příchodem zimy jsme se totiž rozhodli, že výtěžek ze všech
akcí, které na podporu Klíčku v zimním období proběhnou, spojíme dohromady a použijeme je na zateplení fasády domečku na
návsi, jak říkáme druhému hospicovému a respitnímu domu,
který v Malejovicích vlastníme a který slouží pro naše hosty.
Domek na návsi zatím slouží hlavně v létě, protože v zimním
období není jednoduché jej vytopit, neboť nemá ještě zateplenou fasádu. Rozpočet na fasádu je 200.000,- Kč, a to je pro nás
tak vysoká částka, že jsme ji zatím nemohli z našich finančních prostředků dát najednou dohromady. A protože fasádu po
kouscích dělat nejde, domek na ni už několik let čeká. Když
přišly vloni na podzim první mrazíky a my se začali halit do teplých kabátů a šál, napadl nás takový příměr se zateplenou fasádou - nová fasáda bude vlastně takový kabát, do kterého bude
domek zabalený, aby v něm v zimě nebyla hned taková zima.
Dopředu jsme samozřejmě nevěděli, kolik peněz se nám podaří
během zimy shromáždit, kolik nám ještě bude na jaře chybět
a kolik tedy budeme muset ještě někde získat, abychom mohli
se zateplenou fasádou začít. Dar z Dobřan nás ovšem výrazným
způsobem posunul k cíli, takže za to ještě jednou všem, kdo na
nás mysleli a s jarmarkem pomohli, moc děkujeme! Vás všechny může hřát pomyšlení, že se díky Vaší pomoci ohřeje i domek,
který slouží hostům dětského hospice, a že tedy bude v domku
snazší udržet v zimě příjemné teplo pro všechny naše hosty.
Podpora z Dobřan je pro nás navíc cenná ještě z jednoho
důvodu. Když jsme se svou prací už před takřka čtvrtstoletím
začínali, dali jsme si totiž jedno důležité pravidlo, které ctíme
stále a nechceme je porušovat a měnit ani do budoucna - a to,
že nebudeme získávat finanční prostředky pro svou práci tím,
že bychom situaci nemocných dětí a jejich blízkých zneužívali pro reklamu, že bychom používali neetické citové vydírání
a na veřejnost útočili tím, že bychom ukazovali trápení nemocných dětí. Jednak jsme to považovali za nefér přístup, jednak
jsme měli pocit, že bychom tím prokazovali medvědí službu jak
nemocným dětem, tak i veřejnosti. Vážně nemocné děti a jejich

blízcí musejí čelit mnoha starostem a bolestem, ale povrchní
soucit lidí je to poslední, co by mohlo jejich situaci nějak změnit
k lepšímu a co by v lidech kolem nich bouralo už tak dost velké předsudky. Přitom mnohdy stačí málo na to, aby se situace
nemocných dětí k lepšímu změnila - a z tohoto poznání právě
před lety vznikl Klíček. Z poznání, že účinně pomáhat znamená v první řadě dobře se dívat a dobře poslouchat, co druhého
člověka trápí, co mu schází, a teprve potom se pokoušet něco
nabízet. Jak trefně říká zakladatelka prvního dětského hospice
na světě, sestra Frances Dominika: „Člověk má dvě oči, dvě uši,
ale jen jedna ústa - aby se nejprve dobře díval, dobře poslouchal
a teprve potom mluvil.“
Vážíme si důvěry lidí, kteří naši práci podporují, aniž bychom
jim museli pod nos strkat smutné fotky nemocných a utrápených dětí, a vážíme si i toho, že našim podporovatelům pro to,
aby nás podpořili, stačí vědět, co a jak Klíček dělá. Vždy jsme se
snažili o své práci mluvit otevřeně, ale mluvit tak, abychom situaci rodin, které se o nemocné dítě starají, nezkreslovali zjednodušenými a zavádějícími proklamacemi. Život nemocných dětí
se neskládá jen ze smutných dnů a mnohé z toho, co děti nejvíce
potřebují, jim nejlépe dovedou zařídit jejich nejbližší, ti, kdo je
nejlépe znají, tedy nejčastěji jejich rodiče. Nebylo by fér rodičům
nemocných dětí toto místo nepřiznávat a nedávat jim prostor.
Jak jsme zároveň během těch mnoha uplynulých let opakovaně
zjistili, není to v podmínkách českého zdravotnictví zatím ani
zdaleka samozřejmé, aby byl rodičům všude tento důležitý prostor přiznáván, a tak se často stává, že se setkáváme s rodiči,
kterým dalo velkou práci si v nemocnici vymoci, aby mohli se
svým nemocným a hospitalizovaným dítětem zůstat 24 hodin
denně, tedy i přes noc, a aby jejich hlas byl brán vážně.

Děkujeme tedy moc paní ředitelce MKS, Simoně Sýkorové, že
už je tolik let naší věrnou pomocnicí a současně citlivým prostředníkem mezi naší prací a mnoha našimi anonymními dobřanskými podporovateli!
Jako součást našeho poděkování přijměte od nás jedno malé
pozvání. Nadační fond Klíček bude v letošní roce slavit už čtvrtstoletí své existence a chystá k té příležitosti několik akcí pro své
příznivce i pro veřejnost - o všech akcích budeme dopředu informovat na našich webových stránkách: www.klicek.org - informace najdete i na našem novém facebooku: www.facebook.
com/klicekfoundation, na který se snadno dostanete i přes
odkaz na našich webových stránkách. Všichni příznivci a podporovatelé Klíčku jsou na naše akce i setkání srdečně zváni!“
Markéta a Jiří Královcovi, Nadační fond Klíček
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Jak dopadla letošní Tříkrálová
sbírka v Dobřanech?

Určitě skvěle, nejenom z pohledu celkového výtěžku 89.773 Kč,
tedy o 13.942 Kč více než vloni, ale také proto, že jsme letos
prvně měli 11 kolednických skupinek (ta jedenáctka se nám
ještě zopakuje v celkovém počtu 111 skupinek za 15 let trvání
sbírky), že po dlouhé době jsme zase chodili ve Vodním Újezdě
a ve Vstiši (tam byl ale na jednu skupinku, natož druháčků,
rajón moc velký) a že byl výrazně překonán výtěžek nejúspěšnější skupinky koledníků z roku 2006 (tehdy dlouho nepřekonaný
výtěžek činil 13.490 Kč). Letos skupinka těch nejmladších, kteří
se různě prostřídali, ve složení Šimon, Kryštof a Tadeáš Maříkovi
a Pavlínka a Zuzka Wagnerovy pod vedením manželů Maříkových za jeden jediný den vykoledovali 18.412 Kč.
Za všemi těmito čísly se ale skrývá především již tři roky vzestupná tendence štědrosti dobřanských. Sice nás letos koledováním provázel fenomén uprchlické krize a ojediněle jsme se
setkali s odmítnutím či dotazem, zda je to na uprchlíky, ale
v řadě domácností jsme již byli očekáváni nejenom s penězi,
ale i sladkostmi či ovocem pro malé koledníky a někde potěšily
i třeba čerstvě upečené bramborové placky nebo teplý nápoj.
Účel letošní sbírky byl již předem oznámen, např. v Dobřanských listech. Tradičně podporujeme středisko Radost Diakonie ČCE v Merklíně, konkrétně letos přispíváme na rekonstrukci koupelny pro autistické klienty v hlavní budově střediska.
Druhá polovina výtěžku půjde letos nově na pomoc seniorům
s těžkými poruchami paměti (Alzheimerova choroba) v charitním Domově sv. Aloise v Plzni.
Na slavnostním vyhodnocení sbírky v Koinonii Jana Křtitele
v Liticích, kde nás přivítal ředitel dobřanské sbírky pan farář
Martin Váňa a kde jsme se potkali i s chlumčanskými a litickými koledníky, poděkovali všem dobrovolníkům dobřanský pan
starosta Martin Sobotka, paní místostarostka Lenka Tomanová,
vedoucí Domova sv. Aloise a pracovnice plzeňské pobočky České
alzheimerovské společnosti paní Monika Jelínková a ředitel Diakonie ČCE Západ pan Petr Neumann. A kdo jsou tedy ti letošní
obětaví dobrovolníci? Adéla Bartoníčková, 3.C, paní Lenka Bartoníčková, Luboš Benedikt, MŠ, Alena Benediktová, 4.B, paní
Hana Benediktová, Aneta Bittnerová, 4.B, Jan Duban, 3.A, paní
Marcela Dubanová, paní Eva Fekerlová, Anežka Hlaváčová, 3.B,
paní Martina Javorská, Nikola Javorská, 5.A, Adéla Kabátová,
3.C, Nikola Kašparová, 4.B, Anna Marie Klinkovská, 4.B, Marie
Anna Klinkovská, 2.B, Anežka Knorová, paní Martina Knorová,
Anežka Kozel, 2.C, Liliana Kunclová, 5.A, Kryštof Mařík, MŠ,
Šimon Mařík, 3.C, Tadeáš Mařík, MŠ, pan Václav Mařík, paní
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Jana Maříková, Viktorie Millerová, 4.B, Matouš Smola, 2.C,
Radovan Sup, 5.A, Kateřina Supová, 1.A, Klára Sýkorová, 3.C,
Viktorie Sýkorová, 4.B, pan Jaroslav Šedivý, paní Lucie Šimečková, Denisa Škardová, 4.B, Anna Šmídová, 4.B, Jakub Štych,
2.C, paní Lucie Štychová, Pavel Švamberk, 2.C, Julie Švarcová,
4.B, Melisa Tomášková, 5.A, Filip Umner, 6.B, pan Petr Umner,
Anna Umnerová, 3.B, paní Jaroslava Umnerová, Matěj Urbanec, G, Martin Valenz, 2.C, Pavlína Wagnerová, MŠ, a Zuzana
Wagnerová, 4.C. Moc děkujeme.
Jaroslav Šedivý

Nejúspěšnější tříkrálová skupinka

Základní škola Dobřany,
příspěvková organizace

Oznámení
Na základě zákona č.561/2004 Sb. § 36 odst. 4 a § 46 odst. 1
stanovuji

zápis žáků do 1. ročníku základní školy
pro školní rok 2016/17
na den 11. 2. 2016 (čtvrtek) od 15 do 18 hodin.
Zápis se bude konat
v budově I. stupně Základní školy, Školní ulice 48 (u náměstí).
K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce
děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
Při zápisu je nutno předložit:
vyplněnou žádost (k dispozici v MŠ či ve škole)
občanský průkaz zákonného zástupce
rodný list dítěte
u cizinců: potvrzení o režimu pobytu
Pozn.: Pokud dítě nastupuje 1. září 2016 do 1. ročníku ZŠ Dobřany,
neboť již bylo u zápisu dříve a bylo přijato, ale dítěti byl následně
udělen (dodatečný) odklad školní docházky ředitelem ZŠ Dobřany,
dítě nemusí znovu k zápisu.
V Dobřanech 6. ledna 2016
				

Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel školy
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26. ledna 2016 se konalo v koncertním sále ZUŠ J. S. Bacha Školní kolo v komorní hře s převahou dřevěných dechových nástrojů.
Na fotce jsou všichni soutěžící, kteří postoupili do okresního kola
- gratulujeme.

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
11. února 2016 / 14:00
Pečovatelský dům Loudů
Koncert pro Klub důchodců
12. února 2016
sál ZUŠ
Okresní kolo v komorní hře s převahou dechových
dřevěných nástrojů
12. února 2016 / 20:00
kavárna Jabloň, Plzeň
Keltská hudební skupina Dé Domhnaigh vystoupí v rámci
akce „Oslava keltského svátku Imbolc“.
Na programu keltská hudba i četba z knih J. R. R. Tolkiena.
16. února 2016 / 17:00
sál ZUŠ
Žákovský koncert
17. února 2016 / 17:00
sál ZUŠ
Školní kolo v komorní hře s převahou smyčcových
nástrojů a ve hře na akordeon
18. února 2016 / 9:00 (kategorie A2) a 13:00 (kategorie C1)
15. ZŠ v Plzni, ulice T. Brzkové 33-35
Krajské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek
23. února 2016 / 17:00
sál ZUŠ
Žákovský koncert
24. února 2016 / 8:30 a 10:00
sál ZUŠ
Výchovné koncerty pro 1. a 2. třídy ZŠ Dobřany
1. března 2016 / 17.00
sál ZUŠ
Žákovský koncert
3. března 2016 / ZUŠ Přeštice
Okresní kolo ve hře na akordeon
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PLUS pro děti
Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations může služba Plus pro lidi
v krizové situaci v Dobřanech pomáhat již třetí rok. Služba
poskytovaná Diakonií Západ je určena především dětem a mladým lidem, ale v návaznosti také dospělým zájemcům, kteří řeší
obtížnou životní situaci. Řešená témata jsou opravdu různorodá, nejčastěji jde o rodinné, partnerské či vrstevnické problémy.
Příkladem je rozvod rodičů, domácí násilí nebo šikana, ale také
vážné onemocnění v rodině, špatná finanční situace či zvládání změn spojených s dospíváním, dospělostí či stářím. Krizovou interventku najdete i nadále každé úterý na adrese Nám.
T. G. Masaryka 282 v konzultační místnosti v přízemí budovy
v nezměněném čase 14:00 – 17:00.
Součástí projektu PLUS PRO DĚTI je kromě poskytování krizové pomoci také realizace preventivních aktivit na Základní
škole v Dobřanech. Od počátku projektu do současnosti proběhly preventivní programy ve dvaceti třídách, například na
téma gamblerství, šikana, kouření či puberta. Ty jsou doplněny
tzv. chodbovými akcemi neboli chodbovkami, což jsou krátké
preventivní programy na různá témata, probíhající o přestávce.
Více informací naleznete na webových stránkách www.diakoniezapad.cz nebo na facebooku Plus pro lidi v krizové situaci,
případně na stránkách školy v sekci projekty. Pro osobní kontakt se můžete obracet na telefonní číslo 734 640 492 nebo na
e-mail: plus.dobrany@diakonie.cz.
Bc. Barbora Vladyková

různorodé také jednotlivé aktivity – od preventivně vzdělávacích
besed, přes workshopy a zážitkové aktivity po výtvarné či sportovní dílny. Projekt byl oficiálně ukončen v rámci Klubových
Vánoc, kdy byla zároveň vyhlášena celoroční soutěž, která byla
součástí projektu.
Druhým projektem, který Klub Echo pro děti a mládež v roce
2015 realizoval, byl projekt s názvem „Dobřany - město příběhů“, jenž byl podpořen Poštovní spořitelnou prostřednictvím
nadace VIA. I o tomto projektu jsme Vás během roku intenzivně informovali, a proto jistě není potřeba ho více představovat.
Za zmínku však stojí slavnostní zakončení projektu v podobě
vernisáže fotografických koláží „Stopy historie“, která proběhla 10. 12. v Káčku. V rámci doprovodného programu zazpíval
pěvecký sbor místní ZŠ Hvězdičky a krátkou přednášku na
téma z historie Dobřan přednesl Miloslav Faifr, předseda Klubu
vojenské historie Posádkového velitelství v Dobřanech. Pro návštěvníky bylo také připraveno promítání dalších historických
fotografií, obrázky dětí ze ZŠ Dobřany či raut. Výstava bude
v Káčku k vidění do poloviny ledna 2016, poté bude přesunuta
do Dobřanské galerie.
Za Klub Echo pro děti a mládež
Bc. Barbora Vladyková

Střípky roku 2015
z Klubu Echo pro děti a mládež

S koncem roku skončily v Klubu Echo pro děti a mládež dva
projekty, které nás provázely celým rokem 2015. První z nich
s názvem „Ve světě se neztratím II.“ byl podpořen MŠMT. V rámci tohoto projektu bylo v Klubu Echo kromě klasických výkonů
sociální služby realizováno i neformální vzdělávání dětí a mladých lidí zaměřené na nejrůznější oblasti života. Každý měsíc
byl věnován jinému tématu a účastníci projektu se tak mohli
dozvědět například o zdravém životním stylu, závislostech, kultuře, mezilidských vztazích či internetu. Stejně jako témata byly
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Je sobota 23. ledna večer a z restaurace Beseda se line vůně
zelí. Koná se zde totiž již XXXII. ročník Velké ceny města Dobřan
v degustaci kysaného zelí. Tato originální akce se tak jako každý
rok těší velkému zájmu nejen soutěžících, ochutnávačů, ale také
novinářů. Ti pozorně sledují, jak se stoly v restauraci plní vzorky
s nakládaným zelím. V 18 hod. již všichni přítomní ve zcela zaplněné restauraci začínají s ochutnávkou soutěžních vzorků. Letos
se jich sešlo 36, z toho 3 dovezli soutěžící z nedalekého Nepomucka. Každý ze zúčastněných vybírá podle vzhledu, vůně a chuti
2 nejlepší vzorky, jejichž čísla pak vhazuje do hlasovací schránky. Ve 20 hod. končí ochutnávka a všichni za skvělé atmosféry,
kterou zpříjemňuje hrou na harmoniku pí Kleisnerová, netrpělivě
čekají na vyhlášení výsledků. A kdo se letos může pyšnit nejlepším zelím? Na 3. místě skončil Antonín Dania, 2. místo obsadil
loňský vítěz Radek Baumruk a 1. místo získal Libor Žďánský.
Spolek přátel kysaného zelí

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Zahrádkářské rady a zajímavosti

Rybáři

Zima stále trvá, a proto
je většina únorových prací
podobná těm lednovým. V teple domova studujeme literaturu. Brouzdáme po internetu. Vybereme si přednášky
a výstavy, které nás budou
během roku zajímat a kterých
se chceme zúčastnit.
I když je jaro ještě daleko, už se těšíme na dny plné slunce
a květin. Čekání si můžeme zpříjemnit a byt zútulnit hyacintem.
Díky své přirozené kráse, úžasným barvám a příjemné vůni se
hyacint skvěle hodí i jako jarní dárek. Hrnkový hyacint vykvétá
při pokojové teplotě 16 až 20°C, kvete obvykle 21 dní, při vyšší
pokojové teplotě bude tato doba květu kratší. Není nutné jej
přihnojovat, stačí pravidelně zalévat. Kořenový bal v květináčku
bychom měli udržovat stále mírně vlhký.
Druhá polovina měsíce sice už často „dýchá“ předzvěstí příchodu jara, ale výjimkou nejsou ani silnější mrazy v naší oblasti
bez sněhové pokrývky. Pokud už je přece jen tepleji, mohou se
již koncem měsíce objevit nejčastěji kvetoucí jarní cibuloviny
a hlíznaté rostliny. Jde především o sněženky, talovíny či jarní
bramboříky. Je čas pro výsevy celé řady letniček s delší dobou
před- pěstování, například hledíky, gazánie, lobelky, nestařce,
petúnie a podobně. Je čas začít vysévat do truhlíků salát k rychlení, celer i rané košťáloviny a další zeleninu. Celer je zelenina s dlouhou vegetační dobou, 180 až 240 dní od výsevu do
sklizně. Proto je nutné začít s výsevem včas. Nejlépe začátkem
února, opožděné výsevy vedou k nedostatečnému vývinu bulev.
Semínka vyséváme do misek nebo truhlíčků do velmi jemného,
nejlépe předem prosátého substrátu. Pokud nemáme teplý skleník, můžeme umístit truhlíky na okenní parapet. Semena klíčí
pomalu, proto vlhčíme substrát rozprašovačem – opatrná zálivka je předpokladem úspěšného vyklíčení jemných, velmi mělce
uložených semen. Po vzejití drobných rostlinek je přepichujeme
znovu do truhlíčků na vzdálenost 3 cm. Až za několik týdnů
povyrostou, přesadíme je ještě jednou – tentokrát do kelímků
po jedné rostlině. Při každém přesazování zkrátíme rostlinkám
kořínky asi o jednu třetinu až polovinu.
Papriky patří k rostlinám, které potřebují teplo. Pro jejich pěstování je proto ideální fóliovník nebo skleník, ovšem nové odrůdy se
mohou pěstovat i volně na slunných záhonech. Papriky také potřebují hodně živin v půdě. To znamená dobře ji zrýt a obohatit velkým množstvím kompostu a chlévského hnoje. Jestliže si papriku
chceme vypěstovat od semínka, začneme s výsevem už v polovině
ledna nebo pak koupíme hotové sazenice až na jaře v dubnu.
Zimní řez jádrovin, a to především jabloní a hrušní v mrazivém
počasí odložíme na dobu, kdy mrazy odezní. Rybíz a angrešt
začínají brzy rašit, proto musí být jejich průklest hotov ještě
před koncem února. Zhruba od poloviny února musíme provést řez vinné révy. Míza začíná u révy proudit velmi brzy, proto
s řezem dlouho nečekáme. Později by z řezných ran mohla silně
vytékat a keře by ztratily značnou část „stavebních“ látek. Pro
řez si vybereme dny, kdy nemrzne, jinak řezné plochy promrznou až k prvnímu pupenu, který by pak nevyrašil.
Zpěvní ptáci, kteří u nás přezimují, mají v tomto období málo
dostupné potravy. Proto na vhodná místa umisťujeme různá
krmítka či lojové koule se semeny. Tato péče o ptactvo se nám
během roku vrátí, neboť tito drobní „pomocníčci“ jsou schopni
spořádat velké množství hmyzu.
Mnoho pěstitelských úspěchů přeje výbor ČZS.

Protože stále nemrzlo, nechal jsem si
povolenku až do konce roku, ale stejně
jsem už nic neulovil. Pro novou povolenku
jsem si šel 9. ledna. V následujících dnech
ale foukal vítr a pak i pršelo. Až 15. ledna
vylezlo sluníčko a vylákalo mě k vodě. Po
deštích se hladina řeky zvedla a na většině míst proud znemožňoval chytání. Nakonec jsem si vyhlédl
tišinku hned pod mostem. Během hodiny jsem měl tři záběry na rohlík, ale všechny jsem minul. Zapovídal jsem se totiž
s kamarádem, který šel náhodou kolem, a nevěnoval jsem se
plně udicím. Potom už nic nebralo, a tak jsem sbalil pruty a jel
domů. Druhý den se ještě více ochladilo a další týden již začalo
pořádně mrznout. Přišel čas na prohlídku a údržbu náčiní. Již
delší dobu se mi špatně nahazovalo, protože na cívkách ubylo
vlasce, jak jsem během roku občas udici utrhl. Odvinul jsem
tedy všechen vlasec z cívky, navinul na ni nejprve v odpovídajícím množství provázek jako podklad a potom zpátky původní
vlasec, takže cívka byla téměř plná. Také jsem přilepil několik
uvolněných oček a pak jsem už náčiní uložil do kouta. Teď si
nějaký čas odpočine.
Kdo si ještě nevyřídil novou povolenku, může tak učinit
v následujících výdejních termínech:
so 27. 2., st 17. 3., st 27. 4
Než si půjdete pro povolenku, zkontrolujte si, zda nemáte propadlý rybářský lístek. Ten je pak třeba vybavit na OÚ nebo MěÚ
v místě bydliště.
V současné době probíhají poslední přípravy na zajištění
rybářského plesu, který se bude konat v pátek 19. 2. 2016 v
KD PN Dobřany. Předprodej vstupenek lze zajistit na tel. 602
404 469.
Vladislav Šefl

.

.
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SPORT

TJ Snack Dobřany – hokejbal
Zimní příprava odstartována
Šneci v novém roce začali hned 4.1., když
načali velmi neoblíbenou fázi hokejbalové sezóny. Zimní příprava není oblíbená
asi u žádného hokejbalisty, to je fakt, jenže
pokud chcete být v jarní části minimálně
důstojným soupeřem a to vůči celé republice,
pak právě tuhle fázi nelze ošidit. Zkrátka 2 měsíce máte na to,
aby jste se patřičně připravili. Budeme pochopitelně využívat
náš hokejbalový areál a k tomu i sportovní halu. Za možnost
trénování v hale tímto děkujeme vedení TJ Dobřany na čele
s panem L.Reitspiesem. Za sebou již máme tzv. hrubou fázi,
která vyvrcholila soustředěním v naší oblíbené destinaci na Přimdě, kde jsme využili tamních podmínek, které nabízí širokou
škálou sportovního vyžití. Hala, výběhy v kopcovitém a lesním
terénu, bazén, atd. Dá se etdy konstatovat, že to nejhorší mají
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již kluci za sebou. Teď nás čeká herní fáze a v té se buedeme snažit odehrát i několik přátelských zápasů. V plánu máme
výjezdy do Č.Budějovic, Prahy či Nového Strašecí. Doma chceme přivítat soupeře spíše z výkonnostních soutěží, to abychom
také nezapomněli vyhrávat. Vše nám ale zhodnotí jaro, ale to už
předbíhám...
Také nejmenší - tedy žáci a přípravka trénují. Připravují se
rovněž v našem areálu pravidelně úterky a čtvrtky od 16.15h.
a k tomu i oni využívají halu a to v neděli od 15h.
Kluci šikovní a nadaní ročníku narození 2004 a mladší (v případě talentu mohou být i starší) se mohou hlásit v tyto dny
u trenéra p.Petra Úbla. Jsme parta a úspěšné mužstvo, které
se každým rokem konfrontuje s republikovými soupeři. Přijď
reprezentovat naše město po celé ČR.
Za hokejbal v Dobřanech Václav Šlehofer

SPORT

Oddíl florbalu TJ Dobřany, z.s.

Do oddílu florbalu v současnosti dochází kolem 60 členů,
z toho je většina dětí do 15 let. Do přípravky, kterou trénuje
Jan Hajšman, dochází 12 chlapců. Tito malí florbalisté se věnují
převážně dovednostem, které má zvládnout každý začátečník, tj.
prostřednictvím hole ovládat ten malý děrovaný kulatý nesmysl. Vrcholem blaha každého florbalisty je rozvlněná síť branky
po parádní střele. Kdo někdy florbal hrál, tak ví, že přinutit
míček k poslušnosti není vůbec žádná legrace. Malí kluci jsou
ale vesměs šikovní a základy zvládají na slušné úrovni. Zatím
se pouze připravují a jako kolektiv ještě nesehráli žádné přátelské utkání. Ovšem David Fonhauser, Ondřej Sloup a Tomáš
Holeček se již „otrkali“ na turnaji O pohár hejtmana Plzeňského
kraje, který se hrál v Chotěšově. Turnaj sice chlapci nevyhráli,
ale Davidovi Fonhauserovi se hned při prvním vstupu na hřiště
podařilo vstřelit branku. Sám v ten moment ztuhl překvapením
a až po chvíli mu došlo, co se stalo. Příprava žáčků potrvá do
konce května. Po prázdninách někteří z nich postoupí do mladších žáků, kteří již hrají oficiální soutěž „trojkového“ florbalu.
Bohemia liga malého florbalu je regionální soutěž, které se
účastní družstva převážně z okolí Plzně, např. Tlučná, Osek,
Radnice, Staňkov. Soutěž se hraje formou turnajových dnů.
Mladší žáci mají zatím odehraná tři kola a v tabulce si drží čtvrtou příčku. Kluci trénují pod vedením Vladislava Kouřila a Davida Hlouška. S dopravou na turnaje a podporou při zápasech
pomáhají rodiče. Za to jim patří velký dík. Rodičovská podpora
byla znát hlavně při posledním turnajovém dni 10. 1. 2016, kdy
kluci porazili družstva Tlučné, Staňkova, Radnic a i se silným
soupeřem z Oseka dokázali remízovat. Skvělý výkon v tomto turnaji podal brankář Martin Bohmann, který několikrát až zázračně vychytal soupeřovy střely a většinu výsledků uhájil s nulou.
Hráči bojovali jako kompaktní celek a potlesk od diváků za předvedený výkon byl zasloužený. Velmi dobře hráli Š. Uhlík, P. Mašek, J. Frajdl, T. Mašat, D. Bouřil, O. Kops, D. Noska, D. Hloušek. Snažíme se, aby se florbal stal zábavou a bavilo to i rodiče.
Těsně před vánočními svátky jsme se sešli k vzájemnému utkání.
Byla nás plná hala. Nejprve jsme sehráli utkání rodinných týmů
proti sobě, poté chtěli kluci porazit rodiče. Nastal tedy generační
souboj. Není vůbec důležité, kdo vyhrál, ale že jsme si předvánoční shon užili sportovně. Bylo připraveno i malé občerstvení
v podobě ovoce, dětského punče a nesmělo chybět ani vánoční
pečivo od maminek. Jasným vítězem při degustaci byl ořechový
dortík paní Eckhardtové. Na celé akci musím ocenit, že přišly
i maminky a zapojily se do hry a do povzbuzování. Rovnou do
soutěže žen by mohla vstoupit maminka Šimona Maříka, která
občas ukázala i nám chlapům, jak se hraje „o body“.
Starší žáci, které trénují František Hlaváč s Janem Hajšmanem, jsou také účastníky Bohemia ligy malého florbalu. V týmu
chlapců je jádro hráčů, kteří když se sejdou k turnajovému dni
v optimální sestavě, tak podávají kvalitní, vyrovnané výkony

a jsou i rovnocenným soupeřem FBŠ Slavii Plzeň, která soutěž suverénně vede. Starší kluci TJ Dobřany „A“ okupují střed
tabulky. Z důvodu velkého množství hráčů v této kategorii byla
sestavena dvě družstva. Postavení družstva TJ Dobřany „B“
je ve spodní části tabulky, ale je důležité, že kluky hra baví
a mají čím vyplnit volný čas. Největším úspěchem chlapců je
vítězství v okresním kole ve florbalu po linii škol a pěkné čtvrté
místo v krajském kole. Kluci byli vyrovnaným soupeřem všem
družstvům v krajském kole, ale sport je sport a vyhrát může jen
jeden. O tom, jak probíhalo okresní kolo florbalového turnaje,
vypovídá příspěvek brankáře T. Blažka

Okresní kolo ve florbalu 6. 11. 2015
– Máme zlato!

Dne 6. 11. 2015 ráno jsme v sestavě Sandany, Štekl, Hrubý,
Linda, Princl, Málek, Impseil, Rada, Pátý a Blažek vyrazili na
okresní kolo florbalové soutěže „Orion cup“. Ze začátku jsme byli
plni napětí a obav ze silných soupeřů, kteří nás možná čekali.
První krokem k zahájení bylo rozdělování do skupin, kde každý z
kapitánů vylosoval název skupiny. Celkem 11 týmů se rozdělilo
do 3 skupin. Naším prvním soupeřem byly Štěnovice. Ty jsme
porazili (0:3). Vcelku pohodový zápas zajistila naše skvělá obrana,
která tým držela po celý den. Druhý zápas se uskutečnil s Blovicemi, opět se nám dařilo. Zvítězili jsme (0:2) a nálada se nám o moc
zlepšila, ale nevydržela nám dlouho. Tím pro nás skončily zápasy ve skupině. Dozvěděli jsme se jméno našeho dalšího soupeře
a tím byly Přeštice. Utkání nakonec skončilo (1:0) pro nás. A šlo
se dál. Před finálem následoval zápas s Merklínem, i tento zápas
jsme vyhráli (1:0). Posledním zápasem dne bylo finále, teď se měla
zúročit naše celodenní snaha. V naší šatně panovala velká odhodlanost, všichni byli rozhodnuti dát do toho 110 %. Nastoupili jsme
na hřiště a dramatické utkání začalo. 10 napjatých a neskutečně
dlouhých minut byla těžká zkouška našich nervů. Zápas se uvolnil po prvních dvou gólech a v klidu jsme vsadili ještě třetí. Po
skončení zbylé týmy nastoupily k předávání cen. Dobřany získaly zlaté medaile, pohár plus dobrý pocit z úspěšného dne. Cesta
domů utekla jako voda, o dobrou náladu nebyla nouze. Čeká nás
i krajské kolo, kam jsme se tímto vítězstvím nominovali.
Do konce florbalové sezóny máme ještě zhruba čtyři měsíce.
V tomto období je našim cílem posunout se v tabulce o příčky
vpřed. Nebude to lehké, ale věříme, že hráči i trenéři pro splnění
cíle udělají maximum. Děkujeme hráčům za aktivní přístup,
rodičům za podporu a po ukončení sezóny vás budeme informovat o konečných výsledcích. Florbalu zdar.
V. Kouřil, F. Hlaváč, J. Hajšman
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
9. února
Z OSVRAČÍNA PŘES NETŘEB DO DOMAŽLIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,10 hod.) do Osvračína. Vyjdeme po žluté
tz. do Mimova, Květkovic, Kanic a na zříceninu
hradu Netřeb. Zde přejdeme na modrou tz., která nás dovede
kolem kapličky sv. Petra do Hradiště, cíle naší vycházky. Délka
vycházky 12 km. Stoupání 377, klesání 329 m. Vrátíme se autobusem ve 13,51, nebo 14,57 hod. do Domažlic a dále v 15,53
hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
13. února
ZIMNÍ BLUDNÍČEK
Z Dobřan odjedeme vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod.)
do Blovic. Akci pořádá KČT odbor Bolevec Plzeň na trasách 10
– 25 km. Start na nádraží Blovice od 8,30 do 9,30 hod. Cíl od
10.00 do 17.00 hod. Vlaky zpět: 15,22 a 17,22 hod. Vedoucí
Sváťa Leitl.
16. února
Z NEZNAŠOV PŘES LORETU DO KLATOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Neznašov. Půjdeme
po žluté tz. přes Horní Lhotu, Týnec, zastavíme se na Loretě,
kde přejdeme na červenou tz., která nás dovede přes Luby do
Klatov na nádraží. Délka vycházky 14 km. Stoupání 312, klesání
356 m. Odjezd v 15.17 /16,29 hod./. Vedoucí Jindra Šmatlák.
20. února
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sejdeme se ve 13,00 hod, u kruhového objezdu. Půjdeme přes
Vodní Újezd k chotěšovské hájovně a přes betonovou lávku
do Vstiše a Dobřan. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Karel
Bohmann.
23. února
Z DOBŘAN PŘES LHOTU ČESKÝM ÚDOLÍM NA VALCHU
Sejdeme se u kruhového objezdu v 9,00 hod. Půjdeme kolem
řeky do Lhoty. Zde přejdeme na NS, která vede na Valchu. Na
asfaltové cestě odbočíme doleva, přejdeme hlavní silnici a lesní
cesta nás dovede na zelenou tz., po které dojdeme do Nové Vsi
a Dobřan. Délka vycházky 15 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
27. února
KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 9,28 hod. na Valchu. Akci pořádá
KČT odbor Líně. Půjdeme na žlutou tz. a po cyklostezce 2151
přejdeme na zelenou tz, která nás dovede na Novou Hospodu.
Přejdeme na modrou tz. a dojdeme přes Vejprnice do Tlučné.
Zde je cíl v restauraci Na Schůdkách od 11,30 – 16,00 hod.
Délka trasy 11 km. Kdo se spokojí s touto délkou, zde vycházka
končí. Zpět pojedeme vlakem ve 14,33 /16,33 hod./. Ostatní
půjdou přes Líně a Novou Ves do Dobřan. Délka vycházky 20
km. Vedoucí Sváťa Leitl.
1.března
Z MLADOTIC DO PLAS
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,16 hod./ do
Mladotic. Půjdeme po žlutém značení kolem Podhrážského mlýna na rozcestí U Šebíkova. Zde odbočíme po modré tz. do Žebnice a Plas. Délka vycházky 12 km. Stoupání a klesání 367 m.
Vlak zpět: v 15,20 R a 14,04 os. Vedoucí Jindra Šmatlák.
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5. března
SLADKÁ OSLAVA MDŽ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,28 hod. do Přeštic, kde bude
start na nádraží. Akci pořádá KČT Optimist a Rozvoj Plzeň na
trasách 10 a 20 km. Vedoucí Luboš Kučera.
		
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve
vývěsní skříňce vedle KB.
Těší se na Vás vedoucí vycházek

Novoroční výstup 2016
Dobřanští turisté již tradičně i letos 1. 1. 2016 uspořádali
výstup na Šlovický vrch. Všichni členové se podílí na přípravách
této akce, každý svým dílem. Pro účastníky připravili občerstvení a na ohni si mohl každý opéci uzeniny. Někteří přišli v doprovodu svých psích přátel.
Podle ohlasů je tato akce u veřejnosti dobře zapsána. Je
jednou z těch, které přispívají zdraví lidí, zejména po vydatné
konzumaci vybraných vánočních a silvestrovských jídel včetně
sladkostí. Na vrch vystoupilo 160 osob a 20 psů.
Dobřanští turisté jako organizátoři děkují zástupcům města,
zejména místostarostce paní ing. Tomanové, která pomohla se
zajištěním dřeva na oheň a jeho dopravu, dále Dobřanským bábinkám za jejich improvizované pěvecké vystoupení na vrcholu.
Závěrem ještě jednou děkuji všem zúčastněným a přejme si
spolu vše nejlepší do nového roku 2016, hodně zdraví a nachozených kilometrů.
Výbor KČT Dobřany

INZERCE

PLZEŇ – Borská pole

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
31,20/ kg

38,20/ kg

469,- !

759,- !

Jubilejní bílá barva 10 l

Sněhobílá barva pro interiéry 10 l + 35% zdarma

barva vhodná na stěny a stropy, velmi dobře kryjící, vydatná,
otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

13,5 l za cenu 10 l, velmi vysoká krycí schopnost a vydatnost, vhodná
na kontrastní podklady, otěruvzdorná, paropropustná, do vyprodání zásob

10 l

13,5 l

vče t n ě

3D5AR%
MA!
Z

PŘI ODBĚRU NAD 150 kg
MNOŽSTEVNÍ SLEVA –10 %

22,- !
kg

Kvalitní stáčená
malířská barva
pro okamžitý odběr do Vámi
přinesené nádoby, popř.
do zakoupeného obalu
u nás, dobrá krycí schopnost,
otěruvzdornost a vysoká
kryvost, vydatnost
6,5 – 10 m2/ kg

Míchací centrum

27,50/ kg

549,- !
20 kg

Primalex Plus 20 kg
bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

Rádi Vám namícháme
barvu Vašich snů.
Na našem zařízení
Vám namícháme:

CENOVÉ
ZVÝHODNĚNÍ
–15 % NA MÍCHACÍ
CENTRUM

• emaily
• fasádní barvy
• interiérové disperzní
barvy
• vinylové barvy
• lazury syntetické
• lazury vodouředitelné
• vodouředitelné laky

SPEKTOMETR
BAREV

a speciality jako:
• obarvené omítky
• silikátové fasádní barvy
• silikonové fasádní barvy
• strukturální barvy s dřevěnými
vlákny

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská) • www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 5. 2. do vyprodání zásob, nejdéle však do 3. 3. 2016. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
dobrany.indd 1

12.01.16 17:47
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INZERCE
EJ – DAHLIA STUDIO
Eva Jandová, tel. 728 731 872
bývalé zdr. středisko Dobřany, Nová 956
novinka od února 2016

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

Na problémy nejste sami

masážní stroj Rolletic
▪ tvarování postavy
▪ zpevnění problematických partií
▪ řešení problémů celulitidy
▪ zmenšení objemu – úbytku v cm
▪ povzbuzení látkové výměny (funkce lymfatického systému)
▪ detoxikace organismu a jiné
zaváděcí cena – možnost zakoupení výhodného balíčku

Otevírací doba poradny v Dobřanech
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
Středa: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Kontakty:
tel.: 777 944 563
www.opplzen.cz
e-mail: poradna@opplzen.cz
Občanská poradna Plzeň poskytuje:
Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se
na ni obrátí. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv
a 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
□ rodina a mezilidské vztahy
□ občanskoprávní vztahy
□ majetkoprávní vztahy
□ pracovně-právní vztahy
□ systém sociálních dávek a pomoci
□ finanční problematika
□ ochrana spotřebitele
□ sociální a zdravotní pojištění
□ správní řízení (jednání s úřady)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ÚNOR 2016
ST

10. 2.

14 - 17

PO

PO

15. 2.

14 - 17

ČT

ČT

18. 2.

9 - 12

22. 2.
25. 2.

14 - 17
14 - 17

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex). Výrobu
klíčů mimo pracovní dobu lze domluvit na tel.: 773 478 883.

Řádková inzerce

►	Dne 15. 2. 2016 Orvest s.r.o. otevírá prodejnu papírnictví
a drogerie, Tyršova 322, Dobřany. Otevírací doba: po-pá:
8:00-12:00 a14:00-17:00, so: 8:00-11:00
►	Hledám doučování matematiky pro středoškolačku.
Tel.: 606 234 350.
► Přijmu pánskou kadeřnici. Tel.: 606 280 813
► ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného
nábytku. Tel.: 775 285 102
Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy
Typografie: Kalous & Skřivan
Předsedkyně redakce: Jaroslava Umnerová
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.
Registrováno: MK ČR E12353

KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
13 HODIN V BENGHÁZÍ
5. 2. ve 20:00 hodin
(USA, akční drama, 144 min, do 15 let
nepřístupný, titulky, režie: Michael Bay)

dore jsou zpět! A jsou jako vždy nabití energií, písničkami a především
naprosto šílenými nápady. Jejich nový
příběh začíná tradičně: velkým nedorozuměním.
Vstupné: 125 Kč
DECIBELY LÁSKY
14. 1. ve 20:00 hodin
15. 1. ve 20:00 hodin
(ČR, hudebně-taneční/romantický, 85 min,
přístupný, režie: Miloslav Halík)

Jedenácté výročí útoku na newyorská Dvojčata se teroristická bojůvka
operující na severu Afriky rozhodla
„oslavit“ útokem na americkou ambasádu v libyjském Benghází. Šest mužů,
bývalých elitních mariňáků, se rozhodlo ambasádu bránit.
Vstupné: 110 Kč
DO POSLEDNÍHO DECHU
6. 2. ve 20:00 hodin
(USA, akční thriller, 118 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Craig Gillespie)

Novou Anglii zasáhla 18. února 1952
rozsáhlá bouře. Ničila vše, co jí přišlo do
cesty, včetně lodi SS Pendleton, ropného tankeru třídy T2, mířící do Bostonu.
Pozoruhodný příběh nejodvážnější
plavby malého záchranného člunu
v historii pobřežní stráže.
Vstupné: 130 Kč

Děj hudební filmové romance se
odehrává v současnosti a zachycuje odvěkou touhu po lásce, životním
partnerství, nápravě křivd i omylů, to
vše napříč všemi generacemi. Je také
jakýmsi holdem tvorbě Michala Davida.
Vstupné: 140 Kč
MALÝ PRINC
14. 2. v 15:00 hodin
(Francie, animovaný, 106 min, přístupný,
dabing, režie: Mark Osborne)

(USA, dobrodružný/drama, 156 min, do 15
let nevhodný, titulky, režie: Alejandro González Iñárritu)

Ústřední postavou je malá holčička,
kterou se její maminka snaží připravit
na skutečný svět dospělých. Její plán
naruší trochu excentrický, leč dobrosrdečný soused, letec, který holčičce
představí neobyčejný svět, jenž mu
před dávnou dobou představil Malý
princ.
Vstupné: 120 Kč
DÁNSKÁ DÍVKA
18. 2. ve 20:00 hodin
(VB/USA, drama, 119 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Tom Hooper)

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ JÍZDA
13. 2. v 17:00 hodin
(USA, rodinná komedie, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Walt Becker)

Čiperné veverky Alvin, Simon a Theo-

RODINNÝ FILM
19. 2. ve 20:00 hodin
21. 2. v 18:00 hodin
(ČR/Německo/Francie/..., drama, 95 min,
do 12 let nevhodný, režie: Olmo Omerzu)

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče se
vydali na plavbu jachtou po oceánu?
Co udělá odloučení s dosud perfektně
fungující rodinou?
Vstupné: 110 Kč
ROBINSON CRUSOE:
NA OSTROVĚ ZVÍŘÁTEK
20. 2. v 17:00 hodin
21. 2. v 15:00 hodin
(Belgie/Francie, animovaný, 90 min,
přístupný, dabing, režie: V. Kesteloot,
B. Stassen)

Na malém exotickém ostrově žije velmi
přátelský papoušek Úterý. Po strašlivé bouři najde na pláži stvoření, které
nikdy neviděl: člověka jménem Robinson Crusoe.
Vstupné: 110 Kč

REVENANT Zmrtvýchvstání
7. 2. v 18:00 hodin

Zkušený lovec a trapper Hugh Glass
(Leonardo DiCaprio) je se svým synem
na výpravě s lovci kožešin. Uprostřed
hlubokých lesů vzdorují nečekaným
útokům indiánů a musí na své pouti překonávat nemilosrdnou, zatím
nezmapovanou krajinu plnou nástrah.
Glassovi se stává osudným střet s rozzuřenou samicí medvěda grizzlyho.
Vstupné: 120 Kč

ještě nikdo nikdy nevkročil. A příběh
ženy, jež ho při jeho hledání podporovala, i když věděla, že ho v případě
úspěchu navždy ztratí.
Vstupné: 110 Kč

CREED
22. 1. ve 20:00 hodin
(USA, sportovní, 133 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Ryan Coogler)

(USA, romantický/drama, 113 min, přístupný, titulky, režie: John Crowley)

Mladá irská imigrantka se v padesátých
letech vydává do New Yorku začít nový
život. Nejprve si těžko zvyká, ale pak
se seznámí s pohledným italským dělníkem. Po smrti své sestry se ale musí
vrátit za matkou do Irska a zde potkává
i novou lásku.
Vstupné: 110 Kč
ŘACHANDA
27. 2. v 17:00 hodin
28. 2. v 15:00 hodin
(ČR, pohádková komedie, 104 min, přístupný, režie: Marta Ferencová)

Příběh o rozmazlené princezně a dvou
kamarádech, kteří se neživí vždy úplně
poctivě. Když se trojice ocitne v kouzelném Černém lese, kde žijí podivné lesní
bytosti, naučí se právě od nich, že tak
jak se chováme k ostatním, tak se pak
oni chovají k nám.
Vstupné: 120 Kč
ZOOLANDER NO. 2
27. 2. ve 20:00 hodin
(USA, komedie, do 12 let nevhodný, titulky, režie: Ben Stiller)

Dva odvěcí modeloví rivalové, Derek
a Hansel, musejí dát hlavy dohromady,
protože nad nimi visí hrozba, že budou
navždy smeteni z přehlídkových mol
a nahrazeni mladšími, hezčími a šikovnějšími exponáty.
Vstupné: 110 Kč
DEADPOOL
28. 2. v 18:00 hodin
(USA/Kanada, akční/komedie, 108 min,
do 15 let nepřístupný, titulky, režie: Tim
Miller)

Adonis Johnson nikdy nepoznal svého
otce, světového šampióna v těžké váze
Apolla Creeda. Stále ho to táhne do Philadelphie, kde se odehrál legendární
souboj Apollo Creed vs. Rocky Balboa.
Adonis Rockyho vyhledá a požádá ho,
aby se stal jeho trenérem.
Vstupné: 110 Kč
SAULŮV SYN
25. 2. ve 20:00 hodin

Příběh muže, který se ve snaze najít
sebe sama, vydal tam, kam před ním

Saul Auslander, maďarský Žid, příslušník
tzv. Sonderkommanda, chce uprostřed
mašinérie průmyslového vyvražďování v Osvětimi důstojně pohřbít svého
nevlastního syna.
Vstupné: 90 Kč
BROOKLYN
26. 2. ve 20:00 hodin

(Maďarsko, drama, 107 min, do 15 let
nevhodný, režie: László Nemes)

Po celém světě mezi námi žijí nenápadní, stateční a skromní superhrdinové...
a taky Deadpool, který poněkud vybočuje, jelikož je neodolatelně oprsklý,
vulgární, brutální a hlavně nechutně
vtipný.
Vstupné: 110 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku (pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
od 13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 - 12:00
od 13:00 Harmonie
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek
7:30 - 17:00
úterý, středa, pátek 7:30 - 13:00

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
16:00 - 18:00

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

Náměstí T.G.M. 1, kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
pondělí
7:15 - 11:15 12:00 - 18:00
středa
7:15 - 11:15 12:00 - 17:00
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
8:00 - 11:15 12:00 - 14:30
pátek
8:00 - 11:15 12:00 - 13:00

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Městský úřad Dobřany

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

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Ordinační hodiny:
úterý (liché)
7:00 - 13:00
čtvrtek
7:00 - 13:00
pátek (lichý)
7:00 - 13:00

pro objednané

MUDr. Martin Straka

kontakt: 734 433 134
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00
prevence
13:30 - 15:00
15:00 - 18:00
11:00 - 14:30
10:00 - 12:00
10:00 - 13:00

Odběry krve
Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek
6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Návštěvní služba po domluvě.

Diabetologie

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

Veterinární ordinace

Interní ambulance

MUDr. Alena Špidlenová
Dětské lékařství Dobřany s.r.o.
cestovní medicína, infekce
kontakt: 723 079 072
Ordinační hodiny:
pro nemocné
pondělí
7:30 - 10:00
úterý
13:00 - 15:00
středa
7:30 - 11:00
čtvrtek
7:30 - 10:00
pátek
7:30 - 10:00

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

Školní 33
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 14:00 14:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

Oční optika

Veterinární ordinace

Dagmar Strejcová
kontakt: 727 900 748, optikastrejcova@seznam.cz
www.optikastrejcova.cz
Provozní doba:
středa
9:00 - 17:00
pátek
7:30 - 15:00

MUDr. Viola Gottwaldová

Vančurova 101, kontakt: 602 466 209
úterý
13:00 - 16:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

MVDr. Tereza Sýkorová

Přeštická 896, kontakt: 724 806 606
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, úterý
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
čtvrtek
9:00 - 12:00 16:00 - 18:00
pátek
9:00 - 12:00

Nová 956 (budova starého zdr. střediska)
kontakt: 377 972 582
e-mail: dobrany1@triumfa.cz, www.triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí, středa
8:00 - 12:00 12:30 - 17:00
čtvrtek
8:00 - 12:00

Sběrný dvůr

kontakt: 721 529 770
Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek, neděle
9:00 - 13:00

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00

Městské kulturní a informační středisko
Dobřanská galerie / Kostel sv. Víta / CA

Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek 9:00 - 12:15 13:00 - 17:00
pátek
9:00 - 12:15 13:00 - 16:00
sobota, neděle
13:00 - 17:00

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro
dospělé (B. Kubelková)

umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00 13:00 - 17:00
úterý
7:30 - 11:00 13:00 - 15:00
středa
7:30 - 12:00 13:00 - 18:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
12:00 - 17:00
pondělí
úterý, čtvrtek
12:00 - 15:00
středa
9:00 - 11:00 12:00 - 18:00

