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Úspěch žáků ZŠ v jednotné přijímací zkoušce na SŠ
Základní škola obdržela v prosinci výsledkovou sestavu Centra pro zjišťování výsledků
vzdělávání, které je v České republice z pověření MŠMT organizátorem povinné jednotné přijímací zkoušky, o úspěšnosti uchazečů
v uvedené zkoušce k přijetí na čtyřleté studijní obory (30 žáků z celkem 49 končících
v 9. ročníku) a na osmiletá gymnázia (12 žáků
5. ročníku). Absolventi naší školy dosáhli nadprůměrných výsledků ve srovnání s republikovým průměrem. V českém jazyce byl republikový průměr 48,4 %, naši deváťáci dosáhli
průměru 75,4 % a v matematice byl státní vý-

sledek 48,7 %, naši absolventi byli na 62,5 %.
To považujeme za velký úspěch a i touto cestou za něj děkuji našim bývalým žákům a jejich vyučujícím. Porovnání v množině všech
základních škol je pro nás ještě příznivější než
výsledky z každoročních srovnávacích testů
Kalibro (český jazyk, matematika a angličtina), kterého se účastní jen část škol ČR.
Doplním ještě, že žáci 5. ročníku, kteří zkusili štěstí v přijímací zkoušce na osmiletá gymnázia, byli se svými výsledky mírně pod průměrem republiky (český jazyk ČR 48,3 %, ZŠ
40,5 %; matematika 48,6 %, ZŠ 43,5 %), což

odpovídá i počtu žáků přijatých ke studiu (dva
z dvanácti). Faktem ale je, že často rodiče přihlásí k těmto zkouškám i děti, jejichž výsledky
v ZŠ neodpovídají předpokladům studia na
střední škole, a někdy i srovnávací testy Kalibro potvrdí nevyrovnané znalosti těchto žáků
ve třech testovaných předmětech. Žáci jsou
zbytečně vystavováni traumatu neúspěchu.
V tomto směru z našeho pohledu lépe funguje
bavorský školský model, kdy základní škola
sama doporučuje žáky 4. ročníku ke studiu
gymnázia.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany
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Sloupek

Schody mohou být nepřekonatelnou překážkou

Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
nejde si nevšimnout nové titulní strany
lednového vydání Dobřanských listů. Několik změn můžete zaznamenat i uvnitř
čísla, ale asi není nutné vás na všechny
upozorňovat. Kdo je chce najít, všimne si,
a koho zajímá hlavně obsah, také dobře.
Město pozvolna ukazuje svoji novou tvář
- nové logo, a proto došlo k vizuální změně i městského zpravodaje. Z předešlých
vydání víte, kde se logo vzalo. Vychází
z půdorysu významné dobřanské stavby
- kostela sv. Víta a vzalo si za své barvy
městského znaku. Základem je tedy opět
modrá a červená. Podob a použití je hned
několik a v roce 2017 se jistě s řadou z nich
setkáte nejen v našich/vašich listech.
Jako tradičně v každém lednovém čísle
máte možnost přečíst si rozhovor se starostou města a ohlédnout se za adventním
programem, který byl, z mého pohledu, poměrně rozmanitý. Na stránkách tohoto vydání se také dozvíte o změně v postu druhé
místostarostky, o výši cen za vodu, o stavu
dotačního řízení ke sportovnímu areálu
pod nádražím, o změně ceníku inzerce
v listech a řadu dalších informací. Nedílnou
součástí každých listů je také několik stran
o kultuře, školství, spolcích i sportu a na
nich mnoho zajímavých a čtivých příspěvků. Je jen na vás, které si vyberete.
Přeji vám příjemně strávené chvíle nad
stránkami lednového vydání a mnoho dobrého, pevné zdraví, pracovních úspěchů
a rodinné pohody v roce 2017.
Jaroslava Umnerová

Od prosince začala fungovat mobilní sedačka v DPS Loudů 1022 v Dobřanech. Toto zařízení a úpravy okolí umožní bezbariérový přístup do prostor objektu i z bočního vchodu.

O fotbalák a další
pozemky nepřijdeme
(red) Plzeňské biskupství stáhlo na závěr roku svoji žalobu na město ohledně
desítek pozemků, které byly pravděpodobně po nějakou dobu v držení církve.
Jde o výsledek dohody o narovnání, na
jejímž základě směnilo město s farností
pozemky tak, aby vydělaly obě strany. Jde
o příznivou zprávu mimo jiné pro dobřanské fotbalisty a kynology, kteří užívají část
žalovaných pozemků. Církev také stáhla
svou žádost o vydání pozemků armády na
Šlovickém vrchu, které jsou důležité pro
péči o toto území včetně zamýšlené pastvy
koní.
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V polovině prosince byla zprovozněna mobilní sedačka v DPS v ulici Loudů. Nějaký čas
museli nájemníci využívající „schodolez“, který byl instalován v prvním patře domu, chodit
po schodech, nebo v horším případě nevycházet ze svého bytu. Stávající sedačka se musela na téměř tři týdny odmontovat. Důvodem
bylo prodloužení koleje mobilní sedačky již
z přízemí. Po venkovních úpravách, které čekají příští rok celé okolí DPS, bude také boční
vchod do budovy (směr od školní jídelny) úplně bezbariérový.
Do prosince museli všichni nájemníci žijící
v druhém patře DPS, kteří nezdolají schody,
nejprve výtahem do prvního patra a poté procházet celým objektem DPS, aby se dostali ke
svým bytům.
Z možných řešení byla realizovatelná dvě,
a to prodloužení kolejnice mobilní sedačky
už z přízemí nebo výstavba druhého výtahu
v této vyšší části domu. Z finančního hlediska byla zvolena první alternativa, která stála
150.000 Kč. Důvodem výběru levnější varianty byl i fakt, že sedačka bude sloužit pouze
omezenému počtu bytů, které jsou umístěné
v části domu nejvíce vzdálené hlavnímu vcho-

du. Většina nájemníků z prvního patra využívá
výtah u hlavního vchodu do budovy.
Prodloužení kolejnice a celá instalace tohoto zařízení měla jeden jediný důvod, usnadnit
a zlepšit život našim nájemníkům, pro které
jsou schody z důvodu věku nebo fyzické indispozice nepřekonatelnou překážkou na cestě
domů.
Dagmar Terelmešová, místostarostka města

Zkušenosti neodejdou do Prahy
Na návrh Michala Šaška vstupuje město do roku 2017 s dvěma uvolněnými místostarostkami. Uvedená změna má mimo jiné za úkol udržet v chodu úsek dotací, který na
čas opustí zkušená odborná referentka. Dalším cílem je udržet pro Dobřany kontakty a
zkušenosti Dagmar Terelmešové.
Po senátních volbách reálně hrozilo, že
samospráva města výrazně oslabí. Z 2,5 „profesionálních“ zastupitelských úvazků by zbyly jen 2. nabídky zaměstnání, které dostala
místostarostka a bývalá senátorka Dagmar
Terelmešová, nebyly žádné trafiky. Šlo o odpovědné funkce, které by jí neumožňovaly
nadále pracovat pro město. Vnímali jsme to
s kolegyní Lenkou Tomanovou jako obrovskou škodu a měli jsme několik nápadů, jak
zachránit, co se dá.
Nakonec nám pomohl opoziční zastupitel Michal Šašek, avizoval, že na posledním
zastupitelstvu v roce navrhne, aby i funkce
druhé místostarostky byla vykonávána jako
neuvolněná. Situace se tedy mění z 2,5 na 3
úvazky, což nás všechny tři zavazuje k tomu,
abychom službu občanům ještě zkvalitnili. Je
naší povinností vytěžit ze štědrosti zastupitelstva maximum pro občany i město samé.

Děkuji za nás všechny za důvěru všem
hlasujícím, po důkladné diskuzi byli pro
(s výjimkou samotné Dáši) všichni přítomní
(pro nemoc chyběla paní zastupitelka Marta
Weinrebová).
Za sebe osobně mohu říct, že takové obohacení týmu, jakého se mi dostalo, vnímám
jako předčasný vánoční dárek. Kdo někdy
vedl sebemenší útvar, rozumí, jak důležité je
vyváženě namíchat zkušenost s mladistvým
elánem. Uvědomme si, že po onemocnění Jardy Sýkory a poté je Dáša jediným člověkem,
kdo může znát a je ochotný osvětlit pozadí
některých kroků samosprávy od revoluce do
současnosti. Kdyby i ona dala přednost jednomu z nabízených prestižních a lukrativních
postů v Praze, museli bychom řadu důležitých podkladů zdlouhavě vyhledávat nebo
bychom se jich ani nedopátrali.
Martin Sobotka, starosta města
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Vodárna hospodaří dobře
(sob) Kubík vody v Dobřanech podraží o 87 haléřů. Každé zvyšování ceny je sice nepříjemné,
ale v tomto případě to není až tak špatná zpráva. Výměnou za dotaci v projektu Čistá Radbuza
jsme se zavázali k tomu, že prostředky na obnovu infrastruktury budeme zvyšovat tak, abychom
vodárenství udrželi v kondici. Za tímto účelem jsme si museli nechat schválit plán obnovy a dodržovat jeho ukazatele. Z roku 2016 na rok 2017 tak v ceně vody musíme vybrat o 590 tisíc Kč
více. Při přepočtu na kubíky by to znamenalo nárůst ceny o 2 Kč. Naštěstí se uspořilo v jiných
položkách (nikoliv na údržbě, ta narostla) a pitná voda nás tak vyjde 3,6 haléře za litr. Dohromady se stočným to představuje 66,15 Kč za 1000 litrů. Průměrná cena v okrese Plzeň-jih činila dle
serveru pravdaovode.cz v roce 2016 89,76 Kč.

Informace pro občany k platbě místního poplatku
za komunální odpady a místního poplatku ze psa
1) P
 oplatek za komunální odpad pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt činí
500 Kč pro rok 2017. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30.04. 2017 (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 2017. Poplatek je splatný jednorázově nejpozději
do 30.04. 2017 (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. 2017
(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

Novinky z redakce
Od ledna 2017 bude Redakční rada Dobřanských listů ke své práci využívat schválené Zásady
pro vydávání zpravodaje.
Předposlední prosincová Rada města schválila a tím uvedla v život pravidla předložená Redakční radou Dobřanských listů, která shrnují vše, co se v redakci děje a čím by se měli řídit
pisatelé. Nejedná se o rozsáhlý nebo omezující dokument, nicméně jeho sepsání je pro chod celé
redakce poměrně důležitý a dává procesu tvorby listů řád. S novými zásadami vešel v platnost
i nový ceník inzerce. Znění pravidel je k zobrazení na www.dobrany.cz/dobranske-listy/, popř.
si můžete vyžádat elektronické zaslání (listy@dobrany.cz).
Druhou novinkou z redakce je připravovaný seminář pro redaktory a pisatele. Velice si vážíme
všech, kteří posílají své příspěvky, a rádi jim na oplátku chceme nabídnout možnost zdokonalení se
ve svých dovednostech. O termínu vás budeme informovat v některém z následujících číslech DL.
Za Redakční radu předsedkyně Jaroslava Umnerová

Město napjatě čeká
na rozhodnutí o dotaci
pro dobřanský sport
(red) Až dvacet milionů na rekonstrukci
sportovního areálu pod nádražím pro Dobřany je ve hře v dotačním programu ministerstva školství. Žádost se podařilo podat na
poslední chvíli, neboť se čekalo do poslední
chvíle na rozpočet od projektantů. Město děkuje za konstruktivní přístup lidem z ulice
Sportovců, kteří si výměnou za stažení odvolání proti územnímu rozhodnutí vymínili záruky, že budova bude oproti původnímu projektu nižší o desítky centimetrů. V návaznosti
na rekonstrukci sportoviště se uskuteční i širší úprava okolí, kdy radnice v mezích možností vyhoví přáním sousedů nové haly.

Posun na Malé Straně
(red) V druhé polovině prosince byla představena hotová studie vylepšené lokality Malá
Strana. Základní provedení domků (120 m2
obytné plochy) bude do čtyř milionů vč. pozemku a daně. Domky dostanou okna a krby,
ulice stromy, bude více parkovacích míst...
Aktuality sledujte na facebooku Lokalita Malá
Strana Dobřany

Prodej pozemků
se blíží ke konci
(red) V II. etapě prodeje pozemků na výstavbu RD v lokalitě Horní Kotynka jsou volné
poslední 4 parcely. Jejich velikost je v rozmezí
900 - 1250 m2 a kupní cena je 1.300 Kč/m2 +
DPH v zákonné výši. Cena je včetně inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plynovod,
elektrická energie, náklady na chodníky, komunikace, veřejné plochy, veřejné osvětlení,
ostatní nezbytný mobiliář).
Více informací dostanete na MěÚ Dobřany,
kancelář starosty – správa majetku města,
1. p., č. dveří 11, tel.: 377 195 844.
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Výsledky 1. výzvy GDT pro rok 2017
V listopadu 2016 proběhlo první kolo Globálního dotačního titulu města Dobřany (GDT) pro rok 2017, v rámci kterého město Dobřany poskytuje
různým subjektům finanční prostředky na provozní náklady. Do této Výzvy č. 1 bylo podáno 11 žádostí o dotace v celkové výši 417.500 Kč.
Na základě doporučení Komise pro Globální dotační titul města Dobřany rozdělila Rada města Dobřany mezi žadatele celkem 407.500 Kč.
Přehled žadatelů a výši dotace naleznete v níže uvedené tabulce.
Žadatel

Předmět žádosti

Dotace

Jarmila Štěpařová

Provozní výdaje Klubu seniorů na rok 2017

35 000,00 Kč

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Dobřany
Hospic svatého Lazara, z. s.

Péče o těžce nemocné a umírající z regionu Dobřansko

TJ Slavoj Plzeň, z.s.

Český svaz včelařů, z. s., zákl. org. Dobřany

Junák - český skaut, středisko Zelený šíp, Dobřany, z. s.
Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Dobřany

ZŠ speciální a Praktická škola DČCE Merklín
Stanislav Brunát

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
BUDULÍNEK, z. s.

Provozní náklady na rok 2017

Dětský klub Koník - Dobřany

Provozní náklady na rok 2017
Provozní výdaje na rok 2017

Pionýr - Dobrodružství na míru
Provozní náklady na rok 2017

Reprezentace města Dobřany - rallyecross
Podpora Domova Radost

Rok 2017 v MC Budulínek

4 800,00 Kč

79 000,00 Kč
49 200,00 Kč
10 000,00 Kč
35 000,00 Kč
24 500,00 Kč
30 000,00 Kč
15 000,00 Kč
25 000,00 Kč

100 000,00 Kč

407 500,00 Kč

Výzva č. 2 pro dotace na jednorázové projekty bude vyhlášena 5. ledna 2017. Více informací naleznete v tomto čísle Dobřanských listů.
Pavel Sloup, předseda Komise pro Globální dotační titul města Dobřany

Dobřany

MĚSTO DOBŘANY

GLOBÁLNÍ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY na rok 2017
pro poskytování neinvestičních dotací v oblastech kultury, tělovýchovy a sportu, cestovního ruchu a turistiky, vzdělávání, environmentální
osvěty, výchovy a vzdělávání, veřejně prospěšných společenských aktivit, zdravotnictví a sociální péče, prevence užívání drog a kriminality za
účelem obohacení kulturního a společenského života ve městě Dobřany a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd, budování a propagace
veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů.
V rámci Globálního dotačního titulu města Dobřany na rok 2017 je dnem 05. 01. 2017 vyhlášena

VÝZVA č. 2
k podávání žádostí o dotace na jednorázové projekty v roce 2017
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 3.000 Kč, maximální výše je 100.000 Kč. Dotace tvoří max. 80 % celkových nákladů projektu.
O příspěvek je možné žádat i na projekt, který byl realizován v roce 2017 před vyhlášením této výzvy.
Žádosti na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami je možné podávat v termínu od 06. 02. do 17. 02. 2017 do 13:00 hodin
do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1
Pravidla Globálního dotačního titulu, Výzvu č. 2 s podrobnými informacemi a formulář žádosti spolu s přílohami je možno získat od 05. 01. 2017
na internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Globální dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského
úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1 nebo u Bc. Lucie Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací, 1. patro, dveře č. 15 (tel: 377 195 853, e-mail:
kucerkova@dobrany.cz). Správa dotací je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné předem domluvit.
Bc. Martin Sobotka, starosta města Dobřany
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Téma měsíce: Adventní čas v Dobřanech

Nedílnou součástí předvánočního času v Dobřanech je pekelné koňské
spřežení. Desítka nadšenců již několik let chystá pro malé i velké čertovskou akci v centru města. Letos oslovili ke spolupráci Městské kulturní
středisko a akce se díky moderované nadílce na pódiu zdržela na náměstí
déle než v minulosti. Foto: Petr Šístek

Poslední adventní neděle patří tradičně dobřanským sborům. Letos se poprvé zapojil nováček, a to Hudební skupina farnosti Dobřany, které patřil
samotný závěr koncertu. Pozdravit přítomné a popřát mnoho dobrého
přišel starosta města Martin Sobotka, který společně s farářem Martinem
Váňou zapálil čtvrtou adventní svíčku. Foto: Jakub Urbanec

Popřát krásný advent a zapálit s farářem Martinem Váňou druhou adventní svíčku na věnci přišla do kostela sv. Mikuláše místostarostka města Dagmar Terelmešová. Několik desítek návštěvníků mělo možnost poslechnout si nejen české vánoční písně v podání zpěváků Věry Kláskové,
Martina Bendy a kytaristy Ondřeje Allana Poura. Foto: Petr Šístek

Třetí adventní koncert se odehrál ve znamení zpěvu bez hudebního doprovodu. O navození vánoční atmosféry se postarala místostarostka města Lenka Tomanová a pan farář Martin Váňa zapálením třetí svíčky na
věnci a přáním nerušeného poslechu dvacítky vánočních písní horšovskotýnské vokální skupiny Singtet. Foto: Anna Urbancová
Dobřanský adventní program se uskutečnil za finanční podpory Skupiny ČEZ.
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Rozhovor se starostou města Martinem Sobotkou
Do lednového čísla Dobřanských listů neodmyslitelně patří rozhovor se starostou... Před lety to býval rozhovor starosty a šéfredaktora,
pak došlo ke změně a prostor ptát se dostal každý z členů redakční rady. Letos jsme udělali další drobnou změnu, která spočívá v tom, že
není známo, kdo danou otázku pokládá...
K rozhovoru patří také fotografie. Těch pracovních - oficiálních jste měli možnost vidět v DL poměrně dost, a proto jsme Martinovi i Vám
připravili malé překvapení. Naši fotografové Petr Šístek a Kuba Urbanec prošli své archivy a máte před sebou TOP výběr z téměř tří desítek fotografií, které ukazují různé tváře „našeho“ starosty.

starosta mezi otužilci

starosta běžec

Na Pančavě i přes slibované restrikce se neustále parkuje na nebezpečných
místech, např. kolem školní jídelny. Bude
v roce 2017 důslednější hlídání těchto
přestupků?
Velká vlna represí proběhla a situace se
mírně zlepšila. Kapacity policie jsou ale omezené, máme vytipována nejnebezpečnější
místa. Otřesné je parkování na křižovatkách
Loudů x Husova a Sokolovská x Plzeňská, nebezpečně se dle názoru bezpečnostní komise
parkuje i v ulici Sportovců. Mimo Pančavu pak
u nových bytovek v Jungmannově ulici. Hledáme i řešení v rámci budoucích rekonstrukcí,
ale teď nezbývá, než se domáhat zákona, když
už řidiči často odmítají použít rozum při odstavení vozidla. Těším se, až jednou nebude
koho pokutovat.
V listopadových DL je poměrně rozsáhlý
článek o daních a poplatcích, kde píšeš, že
negativní dopad pocítí zejména majitelé
průmyslových a skladových areálu včetně
těch, kteří je nechají chátrat. Chystá město
nějakou „výhodu“ pro drobnější podnikatele, kteří se o svůj majetek starají a pečují
o něj?

Plánuji setkání s živnostníky, abychom se
domluvili podobně jako se zemědělci, jak si
můžeme vyjít vstříc. Jisté je, že u nich budu
navrhovat neuplatnění koeficientu 1,5, který
mají dnes, aby zvýšení nebylo stejně velké jako
u velkoskladů.
Po rozhovorech s občany, kteří mají pocit, že je po městě málo odpadkových košů
(kontejnery v bytovkách často zamčeny
a popelnice u rodinných domů za ohradou), se nabízí otázka, zda plánujete rozšířit síť odpadkových košů po městě?
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překvapený starosta

Větší čistota veřejných prostranství je prioritou Programu rozvoje města. Po lavičkách
na přání můžeme zkusit akci na přání. Pošlete
mi prosím specifikaci místa, kde by se koš užil,
budu se snažit, aby se v blízkosti místa v dohledné době ocitl. Minimálně odpovím. Pokladem města jsou naše technické služby, posilujeme je a jejich vedoucí si poradí s lecčíms.
Pokud se ostýcháte oslovit mne, můžete využít
i osvědčenou adresu epepa@dobrany.cz.
Už dlouho se hovoří o tom, že město
nemá vhodný sál na konání plesů či jiných
kulturních akcí. Pronájem sálu KD při PN
není bez obtíží a některé plesy se konají mimo naše město, což je určitě škoda.
Bude se tato situace nějak řešit?

Nejprve k plesům mimo město, je velmi
špatné, když se musí ve Vstiši konat bály pro
150 osob. Nikdy ale nebudeme mít sál pro
500, aby se v něm mohl konat reprezentační
ples pořádaný jednou za 4 roky. Chceme to řešit vlastním sálem pro plus minus 250 lidí, na
PN nemůžeme do budoucna spoléhat. Zadali
jsme studii na rekonstrukci haly pod nádražím na víceúčelové zařízení ve stylu mfc-brezova.cz. Výsledky bychom měli znát na konci
prázdnin 2017. Další územní rezervu máme
u Káčka.
Jako veřejně činná osoba musíš být opatrnější v tom, co říkáš. Na co si teď dáváš
větší pozor?

To je peklo. Doteď mě překvapuje, jak vážně lidé starostenství berou. Jako bývalý drzý
rozhlasák jsem poznal řadu starostů a nevnímal jsem je nikdy jako něco víc. Teď musím
mluvit rozvážněji, aby nějaký ironický žertík
nezabolel i vahou úřadu. Ale což, určitě mi neuškodí, když uberu na rozvernosti. Všiml jsem

stínový starosta :-)

si, že mnohem více chválím kladné skutky, nějak se to čeká. Udělat radost povzbuzováním
je nakonec vděčnější než chrlit pokusy o vtip.
Která z dobřanských kulturních akcí se
Ti letos líbila nejvíc? Kterou sis nejvíc užil?

Užít si kulturní akci je tak trochu v rozporu
s funkcí, člověk se nemůže uvolnit, když se na
něj valí odpovědnost. Městské akce jsou z tohoto pohledu vždy hendikepované, ale máj je
máj. Kouzlo květnových slavností je asi nejsilnější. Jsem už sice ve věku, kdy se o muži před
pár sty lety hovořilo jako o kmetovi, ale ta síla
mládí skloubená s probouzející se přírodou
nakopne nejvíc.
Z kulturních vystoupení mě dodnes okouzluje pásmo Český rok s Vozembachem, to se
neskutečně povedlo a mělo až ohromující rozměry, byl v tom smutek, dojetí i veselí. A měl
jsem navíc štěstí, že jsem je viděl hrát a tančit
pro českou menšinu v Chorvatsku. Získalo to
další rozměr, lidé, kteří své češství opečovávají s takovou něhou, jsou povzbuzením. Na
úroveň jejich češtiny se místní rádoby vlastenci nikdy nedohrabou. A jazyk je přece pro
nás Čechy nesmírně důležitý, zápas o něj nás
dostal mezi moderní národy.
Co bys chtěl, aby bylo napsáno v kronice
města Dobřany o roce 2016?

Všechno asi přebije zmínka o tom, že k nám
poprvé dorazila úřadující hlava státu. Daleko
raději bych byl, až se jednou povede zachránit krajinu kolem nás, že právě v roce 2016 se
město rozhodlo zahájit komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ).
V jaké fázi se nachází cyklostezka CT 3
Dobřany – Plzeň, Dobřany – německé hranice?

Paměť domova
V podstatě to souvisí s předchozí otázkou,
KPÚ nám zajistí vyřešení jediné překážky, pozemků. Nevzdáváme ani výkupy. Změnili jsme
trasu tak, abychom jich nepotřebovali tolik.
Možná, že KPÚ zapůsobí na ty, kteří chtěli
vydírat město a nechat si platit za louku jako
za stavební parcelu. Mít v rukávu eso, které
se časem vypaří, není tak praktické, jako mít
věčný trumf.
Držte palce.
V tvém životě se děje mnoho více či
méně zajímavého... Napíšeš starostenské
paměti?

Je spousta důvodů, proč asi ne. Za prvé, kdo
by něco takového četl? Za druhé, raději bych
psal divadelní hru, ale místo toho jsem se stal
překvapivě postavou v tragikomedii Jak přehodit starostenství na někoho jiného. Nejdřív
jsem byl vyděšený, ale pak jsem musel uznat,
že ta role je zajímavá. Za třetí, tady to tak letí,
že ne vše si stihnu zapsat do poznámek. Za
čtvrté, dokud udržím myšlenku, chci pracovat, nechci vzpomínat. Mottem mé práce na
radnici je verš z písně „I got a name“, který
zní: „Jdu dopředu, a tak mě život nemine!“ Ale
máte pravdu, děje se toho dost. Některé dříve
nepředstavitelné věci mi zevšedněly. Někdy
si říkám, že si pořídím blog, ale kdo by něco
takového četl?
Jak je město připraveno na zvýšenou
tranzitní dopravu spojenou s otevřením nového skladu továrny na dlaždice
v Chlumčanech?

Podle směrového dopravního průzkumu dnes od keramičky přijede 70 nákladních aut, 30 jede k nám, 40 projíždí. Větší
množství aut by hrozilo při zvýšení objemu
výroby. Kolega Kučera z Chlumčan to sleduje zblízka a ví, že investiční záměr nového
skladu je umožnit firmě nabízet najednou
velké množství druhů obkladaček, třeba 200,
jako je to u konkurence. Víme o tom, že CHKZ
plánuje i nové výrobní haly, které budou znamenat na rozdíl od skladu skutečné nebezpečí hustší dopravy. Nejen proto s kolegyní
Tomanovou pracujeme na omezení průjezdu
všech kamionů, máme reálnou možnost zbavit se těch nad 12 tun. Až vzniknou nové autobusové zastávky v Dobřánkách, bude kde
zastavovat kamiony, a policie bude moci postihovat i lehčí nákladní auta, která přes nás
pouze projíždějí.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho
dobrého.
Redakční rada

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.

Pan Václav Königsmark (*1934 v Dobřanech)
Díl 1.
Pocházela vaše rodina z Dobřan?
Moje rodina pocházela z Dobřan, ale byl
jsem vychovávaný u babi, protože moje matka pracovala na ústavě, a když jsem se narodil, tak se nemohla vdávat, jinak by to místo
ztratila. Totiž když pracovala na ústavu, tak
nesměla být vdaná. Pracovala v kuchyni,
a protože tam vydělávala za první republiky
čtyři sta korun, tak to nechtěla opustit. To
byly velké peníze, když krásné boty, kožené,
Baťa, stály 29 korun. Pak přišel rok 38, ten
zábor, to si naše politika a náš prezident Beneš podepsal v Mnichově diktát. Zábor Dobřan a Sudet přišel začátkem října 38. A tak
moje matka musela do čtrnácti dnů na ústavě
skončit a s veškerými česky mluvícími pacienty tento ústav opustit do vnitrozemí, do
protektorátu. Tam je rozházeli po jiných ústavech, to množství, a moje matka tam pracovala a sem tajně dojížděla, protože z protektorátu sem nikomu nedali propustku, takzvaný
Grenzschein. Tak dojížděla, až potom utekla.
Já jsem tu žil s tátou a vychovávaný jsem byl
u babi, na statku.
Kam jste chodil do školy?
Ve čtyřicátém roce jsem musel nastoupit
do školy, a protože tady už žádné české školy nebyly, tak jsme museli do německé školy.
Tak jsem šel do první třídy do německé, bylo
to tam, kde je dnes Základní umělecká škola.
Tam jsem chodil až do náletu. Při náletu školu
rozbili, i druhou školu, budovu dnešní ZŠ na
třídě 1. máje, u nádraží. A tak jsme chodili
do školy u radnice, dnes je tam první stupeň.
Když opravili školu u nádraží, to byla chlapecká škola, tak jsme tam chodili všichni, z obou
škol, a bylo nás ve třídě i pětašedesát, abychom se tam vešli. A vyučovalo se i v tělocvičně, až to opravili, oni to opravili rychle, Němci
byli ohromní organizátoři a rychle pracovali.
Sehnali tolik lidí, že to šlo, pracovalo se deset
hodin denně a to šlo rychle. Když školu opravili, tak nás rozdělili. Opravili i budovu dnešní
umělecké školy, ale původní škola už se tam
nevrátila, Němci tam zřídili pilotní školu. Tam
cvičili piloty do války a na Vysoké, tam u lesa,

tam měli letiště, tam se ti chlapci učili létat.
A tam odsud už šli na bojová letadla na frontu. Jeden z nich chodil s českou dívkou, říkali
jí Micka, a ten pilot tam odsud vzlétl a dělali
lety. Napřed ve dvoumístném a pak v jednomístném, když už to uměl. Ten pilot letěl nad
domem té dívky nad ulicí Krále Jiřího, obletěl
jim nad barákem, otočil se nad ústavem a letěl zpátky a v té ulici Krále Jiřího šel hluboko
a spadl na barák, urazil kousek toho baráku
a na druhé straně se jí zabil. To byla jenom
taková perlička, jak tu školu obsadili.

Zmínil jste se o náletu, vzpomínáte si na
nějaké podrobnosti?
Víte, když přišel ten nálet, ve třiačtyřicátém, šestnáctého dubna v noci, tak si nic
Američani nespletli, to sem prostě naházeli,
já nevím proč. Tady byla dost soustředěná
vojska a byl tady polní lazaret, sem sváželi
raněné do kasáren vagóny, tam vybudovali
takové velké prostory pro ty nemocné vojáky.
A my, jako děti, jsme ze školy chodily nosit jim
z nádraží, z těch vagónů jejich ruksaky, kabáty a další věci. Když třeba měl ruku v žebříčkách nebo byl o berlích, tak to nemohl nosit,
a my jsme to jako děti nosily do těch kasáren,
do toho polního lazaretu. Ten byl označený.
Při náletu bylo padesát sedm vojáků zabito
v troskách, ale spousta jich uhořela v dřevěných barácích. Ti se nemohli zvednout, to
byli ležící, takoví, které vozili, kteří sem šli na
rekonvalescenci z polních obvazišť, z fronty,
sem se šli doléčit. Tady přišli o život tím náletem. Ale ti už se nepočítali do obětí náletu,
to shořelo, nebylo nic. Dneska tam jsou postavené baráky, na těch mrtvých chudácích. Jsou
tam i mí dva kamarádi, spolužáci, Eda Kecinger, to byl Němec, a Eda Kárl, to byl Čech.
Ti jsou tam mezi těmi sto lidmi, 57 vojáků,
10 dětí a 27 dospělých.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce 2014 / 15 projektový tým (v dílčím projektu Obrazy historie
regionu) ve složení: Lucie Hodanová, Michaela
Paluchová, Mgr. Blanka Eisenhammerová
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Kultura
Sodia Beckerová ví o všem, co se kdy šustne
na Middlebrookské střední. Všechny šťavnaté
podrobnosti najdete v tomhle jejím supertajném zápisníku.

Městská knihovna Dobřany

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany - oddělnení 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			

KNIHY PRO DĚTI

13:00-17:00
13:00-18:00
12:00-17:00
12:00-15:00
12:00-18:00
12:00-15:00

NOVOTNÁ Ivana: Logopedická cvičení
Knihu mohou využívat nejen rodiče, ale také
učitelé v mateřských a základních školách
a speciální pedagogové. Je určena hlavně dětem předškolního věku a prvňáčkům. Měla by
dětem pomoci rozvinout jejich komunikační
schopnosti, ale též připravit příjemné chvíle
plné užitečné zábavy!

POSPÍŠILOVÁ Zuzana:
Baobaba a jiné příběhy
Baobaba, Šiškáček, skřítek popleta, uzdravený hejkal, strašidlo pod postelí, obří pavouk,
neposlušná Johanka… všichni v této knížce na
vás čekají v krátkých příbězích a pohádkách.
Dozvíte se, jak se podařilo medvědovi vyhnat
z kožichu blechu, jak moucha přelstila lva, jak
prospěšné je dělat dobré skutky a jak nebezpečné je neuklízet si pokojíček a neposlouchat rodiče…

HALLOWELL Edward M.:
Šťastné dítě, šťastný dospělý
K tomu, aby z vašeho dítěte vyrostl spokojený
dospělý, je zapotřebí pět věcí: vztahová propojenost, hra, nacvičování, dokonalé zvládnutí dovedností a uznání. To jsou zásadní pojmy
představující klíč k tomu, jak z dítěte vychovat
zdravě sebevědomého, morálně uvědomělého
a duševně bohatého jedince. Otec tří dětí a klinický psychiatr nabízí ve své knize plán, jak
poskytnout svým dětem dar celoživotní spokojenosti.
GRUBER Václav:
Z tebe peklo ráj
Erika je úspěšná a atraktivní. Má za sebou nevydařené manželství a spoustu vztahů, proto
se raději věnuje kariéře. Když zatouží po mužské náruči, řídí se pravidlem co je v domě,
není pro mě. Důsledně se vyhýbá vztahům se
spolupracovníky a pacienty. Zaskočí ji však
původně zamýšlené povyražení s o mnoho let
mladším Lukášem, které se jí začíná vymykat
z rukou…

SHIPMAN Viola:
Kouzelný náramek
Díky rodinnému šperku si tři ženy jasněji
uvědomí, že na rodině velmi záleží. Příběhy
ukryté v přívěscích změní jejich pohled na život a ony najdou novou chuť ho žít. Kouzelný
náramek budete střežit ještě dlouho poté, co
dočtete poslední stránku.

MILLNER T. J.: Jaromír Jágr
Cesta za snem.
Příběh kladenského rodáka o tom, jak pod
stromeček dostal svoje první brusle, jak se učil
bruslit s tátou na rybníku, jak se sžíval s Amerikou, co pro něj znamená Wayne Gretsky a jak
se propracoval mezi špičky hokejového světa.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

COOPER Rose: Drby z dívčích záchodů
Blogtastický román pro všechny holky.
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REEMAN Douglas:
Torpéda, vpřed!
Roku 1943 se již začíná vývoj války obracet ve
prospěch spojeneckých sil, na Černém moři,
kde sovětské námořnictvo čelí německé flotile, to ale vypadá jinak. Pomoci slabému sovětskému námořnictvu má ostřílená jednotka
britských torpédových člunů pod velením válečného veterána a hrdiny bojů ve Středomoří Johna Devanea. Muže, jenž nastupuje vždy
znovu a znovu tam, kde ho vlast a král potřebují. Netuší ale, že nyní se stal jenom pěšákem
ve hře rozehrané v Londýně i v Káhiře, v britských i sovětských štábech…

Městská knihovna Dobřany oznamuje, že
od 1. 1. 2017 zvyšuje registrační poplatky:
Dospělí čtenáři – 150 Kč
Důchodci a studenti – 90 Kč
Děti do 15 let – 60 Kč

Kultura

TvořenÍČKO

Taneční kurz 2016

Zvláštní, ale trefný název cyklu, který
připravujeme v rámci obohacení kulturního dění ve městě. A co se pod ním skrývá?
Kavárna plná relaxace nad tvořením v Íčku
- Informačním středisku... Máte občas chuť
odejít od všedních povinností a dopřát si
chvilku „pro sebe“? Pak tu budeme právě
pro vás! V několika setkáních si budete
moci vyzkoušet různé techniky malování,
kreslení, šití a dalších tvůrčích činností.
Namalovat krásný obraz a nebýt malířem,
ušít plyšové zvířátko a nebýt švadlenou, to
je nahlédnutí pod pokličku prvního pololetí
roku 2017. Přijít si odpočinout u kávy či čaje
a strávit volný čas zajímavou činností budete mít možnost 21. února, kdy se od 17 hodin v jednacím sále Městského kulturního
střediska na Náměstí T.G.M. 5 uskuteční první TvořenÍČKO, zabývat se budeme kresbou.
Jaroslava Umnerová, ředitelka MKS Dobřany

(tom) Pozdně podzimní pátky jsme opět protančili pod vedením Věry Šimečkové a Tomáše
Urbana v kulturním domě v nedaleké Vstiši. V letošním roce ve spolupráci s Městským kulturním střediskem připravujeme novinky, které Vám představíme v některém z následujících čísel
Dobřanských listů:-)

Povedou se zimní Dobřany?
(red) Celý měsíc bude probíhat další kolo Dobřanského fotomaratonu pro širokou veřejnost. Po prvních dvou kolech, která trvala pouhých
24 hodin, bude mít Fotomaraton pozměněný průběh. V úterý 10. ledna zveřejníme tři témata a zájemci o focení budou mít čas do 10. února
na dodání fotografií. Přihlášení bude možné od 8. 1. do 20. 1. 2017 na http://www.dobrany.cz/fotomaraton/.

KINO KÁČKO, SOKOLOVSKÁ 1011, DOBŘANY • WWW.KACKO.CZ • LEDEN 2017
PŘÍBĚHY VÍTĚZSTVÍ A PORÁŽEK

5. ledna 2017 ve 20:00 hodin

TONI ERDMANN

Nejlepší evropský film roku 2016

Německo/Rakousko, drama/komedie, 163 min, do 12 let nevhodný, titulky, režie: Maren Ade, 90 Kč

Život učitele Winfrieda Conradiho uplývá v naprosté rutině, kterou mohutný muž
jen občas naruší svou pubertální vášní – drobným žertovným převlekem. Poté, co
mu zemře pes, se Winfried rozhodne investovat svou pozornost do své dcery Ines,
která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném pokusu o kontakt mění Winfried strategii. Čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego, německý ambasador a životní kouč Toni Erdmann.

12. ledna 2017 ve 20:00 hodin

PATERSON
USA, drama, 118 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Jim Jarmusch, 90 Kč

Klub důchodců při MÚ Dobřany

srdečně zve všechny důchodce i občany města na jedenáctý

dne 21. ledna 2017
do kulturního domu PL,
začátek ve 20.00 hodin

Babský bál

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

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

Paterson je řidič autobusu v městečku Paterson. Každý Patersonův den je zdánlivě
stejný: projíždí trasou své linky, pozoruje ubíhající město a poslouchá úryvky konverzací. Píše básně, jde na procházku se psem, zastaví se v baru vždy jen na jedno
pivo a přichází domů za svou ženou Laurou. Život Laury je pravým opakem – vše v něm
se neustále mění a každý den přináší nové nápady. Paterson a Laura se milují a podporují: on jí pomáhá realizovat nejnovější plány, ona obdivuje jeho básnické nadání.

19. ledna 2017 ve 20:00 hodin

AGNUS DEI
Francie/Polsko, drama, 115 min, do 15 let nevhodný, titulky, režie: Anne Fontaine, 90 Kč

Prosinec 1945, ženský benediktinský klášter v Polsku. Jedna z řeholnic hledá pomoc u lékařů z francouzské mise Červeného kříže. Mladá stážistka Mathilde Beaulieu se rozhodne porušit pravidla a začne benediktinky pravidelně navštěvovat. Záhy
zjistí, že mnoho sester je po opakovaném znásilnění ruskými vojáky těhotných,
jiné mají příznaky pohlavních chorob. Konvent je tak postaven do těžké situace: má
přijmout odpovědnost mateřství nebo opustit děti zrozené z hříchu?

26. ledna 2017 ve 20:00 hodin

ODYSEA
Francie, biografický/drama, 122 min, přístupný, titulky, režie: Jérôme Salle, 90 Kč

Rok 1946. Kapitán Jacques Cousteau si díky vynálezu akvalungu může pořídit
vysněnou vilu u Středozemního moře. Své syny Philippa a Jeana-Michela zasvěcuje
do tajů potápění a zázračného světa ticha. Zdánlivé idylické rodinné soužití naruší
Jacquesova touha po dobrodružství a dobývání nesmírného prostoru pod vodní
hladinou. Pro ni je ochoten obětovat vše. I vztah s citlivým Philippem. Roky poté
spojuje oba muže láska k oceánům. Otec je však touží dobývat, syn chránit.
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Mikulášský jarmark – kdysi a nyní

Před 17 lety jsem do 6. třídy dostala Pavlínku. Školní rok již neukončila. My jsme se tak
dostali do střetu s realitou – slyšeli jsme o Motole, kde rodiče přespávají v prádelně na zemi,
o propuštění z léčby a následné bezmoci. V té
době paní Královcová založila Nadaci Klíček
a získala starou zničenou budovu školy v Malejovicích, kde se začal budovat dětský hospic.
Pořádaly se brigády, peníze se sháněly všelijak.
Dnes dům funguje. Je to dům na půli cesty, tzn.,
že zde najdete hernu, kuchyňky, pokoje s postelemi, modlitebnu a dnes i pokoj pro terciární péči. Dům funguje pro rodiny tak, že kdykoliv mohou přijet – děti si mohou
hrát, je zde slyšet i jejich smích,
maminky se navzájem podpoří, pohlídají si děti a trochu
vydechnou, načerpají sílu,
mohou být s dětmi i v jejich posledních chvílích.
Zároveň je podporována
i ubytovna u nemocnice.
První rok naší pomoci vypadal takto: na dobřanském
náměstí stály dva stánky (no
- letní stan a stoleček). Byl to jen nápad, ale lidé nás podpořili, kupovali, darovali
… Vzpomínám na babičku s ošoupanou peněženkou, která dala 20 korun se slovy: „Dnes
mléko nepotřebuji…“ A pak přišly další roky
– město nám umožnilo pořádat Mikulášské
jarmarky ve prospěch Klíčku, přidali se další
a další… a letos nás stálo půl náměstí.
Jak vše probíhá? Po celý rok děti vyrábějí
– děvčata na 2. stupni dělají roličky a pletou
věnce, kluci v dílně sbíjejí stromečky, vymýšlíme, tvoříme … Náš cíl je, aby děti pomáhaly
dětem … A pak vše vrcholí. Nastane doba, kdy
musíme vše dozdobit, vytvořit svícny a čas se
stává nedostatkovým. Ve třídách na 1. stupni
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se několik hodin výtvarky a pracovních činností zaměří cíleně na tvorbu hezkých věcí,
které jsou děti s učitelkami schopné vytvořit
a pak se s nimi rozloučit, poslat je dál … Ví, že
dělají dobrou věc, která jiným dětem pomůže.
Nesmíme zapomenout ani na rodiče, kteří
přijdou pomoci s tvorbou přímo do vyučování, a na maminky, babičky, tety, které v předjarmarečním čase zdobí věnce, vyrábějí šité,
pletené, háčkované ozdoby… na čas náročné
věci doma a pak je prostě pošlou k ostatnímu
zboží na jarmark.
Letos poprvé nám organizovaně pomohla
veřejnost i jinak. Na Kavárně po škole vznikla myšlenka, aby se rodiče zapojili do příprav. Vznikly dvě dílny – 17. 11. jsme
tvořili trvanlivou a 22. 11.
pak živou vánoční výzdobu … Nevěděli jsme, jak
do toho vstoupit, pro kolik lidí připravit materiál
… ale nakonec vše dopadlo
dobře. Jeden z tatínků nám
pomohl se stromečky, maminky
zdobily, vyráběli jsme rolničky, pletli
stromečky… Na druhém setkání se společně
s učitelkami 1. stupně maminky pustily do
věnců z chvojí, zdobení vánočních ramínek
a část jich obsadila školní kuchyňku a zdobila
napečené perníčky. Asi jsme nebyli dokonalí,
ale spolupráce s Kavárnou přinesla výsledky.
Jedna z maminek pomohla i prodávat perníčky na jarmarku.
A jarmark samotný? Při příjezdu jsme viděli pouze stůl a déšť... Trochu zklamání, ale vše
se v dobré obrátilo – objevili jsme připravený
a nasvícený stánek, stůl byl skvělý na všechny věci určené k prodeji, počasí se umoudřilo a začal i program na pódiu. Svícny, věnce,

ozdobná ramínka i ostatní drobnosti mizely
a nám se vrátila nálada.
Dobřanští lidé se nám každým rokem vracejí, pomáhají, nakupují - podporují tuto dobrou věc, a tak vše dopadlo výborně.
Za letošní výdělek Základní školy pro hospic v Malejovicích ve výši 25.846 Kč (z toho
1. stupeň 15.446 Kč a 2. stupeň 10.400 Kč)
bychom chtěli poděkovat:
Městskému kulturnímu středisku v čele
s paní Umnerovou, která nám vyšla vstříc a vše
zajistila (stánek, osvětlení…), městu Dobřany
za trvalou podporu Mikulášského jarmarku,
všem učitelům a dětem za krásný, dlouhý
a příjemný program na pódiu, všem maminkám i učitelkám za pomoc při výrobě a jednomu tatínkovi za zhotovení stromečků, škole
za poskytnutí zázemí a materiální podporu.
A vám všem za to, že jste přišli a nakupovali.
Je moc příjemné, když zboží mizí a naše práce
tím má smysl. Je krásné, když říkáte: musím
nakoupit v každém stánku něco. A letos musím poděkovat i několika sponzorkám, které
věnovaly peníze i zboží. Tak ještě jednou děkujeme a přejeme Vám klidné svátky a zdraví.
A třeba zas příští rok na náměstí na viděnou.
Mgr. Jana Šindelářová, Mgr. Eva Fekerlová

Mikulášský jarmark
– co ještě dodat?
Dne 27. 11. 2016 se na dobřanském náměstí konal tradiční Mikulášský jarmark. Město
Dobřany připravilo stánky k prodeji výrobků,
které vytvořili žáci MŠ, ZŠ a ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany za pomoci učitelů a rodičů.
Návštěvníci jarmarku si mohli zakoupit
rozmanité druhy vánočního zboží (adventní
věnce, svícny, dekorace, perníčky a další produkty). Mohli také finančně přispět na nákup
knih do školní čítárny (celkem bude nakoupeno 21 knih za cca 4.000 Kč).
V průběhu celého odpoledne probíhala na podiu různá vystoupení, děti z 5. B ZŠ Dobřany si
pod vedením třídní učitelky Mgr. Terezie Šrédlové a pana učitele Mgr. Lukáše Palkosky připravily divadelní představení o narození Ježíška,
dále vystoupil folklorní soubor Vozembach ze
ZUŠ, dětský pěvecký sbor Beránci z partnerské
plzeňské Masarykovy ZŠ, keltská skupina Dé
Domhnaigh a závěr prvního dobřanského adventního podvečeru patřil našim Hvězdičkám.
Děkujeme všem dětem, učitelům a rodičům
za jejich ochotu a pomoc při tvorbě Mikulášského jarmarku a návštěvníkům za jejich
štědré finanční příspěvky.
Michaela Petrželková a Mgr. Linda Šiková

Školství, spolky a neziskové organizace

Dětský klub při ZŠ Dobřany

Rodina na jedné lodi

Již čtyři měsíce realizuje ZŠ Dobřany v rámci Operačního programu Zaměstnanost projekt
Dětský klub při ZŠ Dobřany.

Projekt realizovaný s podporou města
Dobřany nabízí rodičům možnost podpory
v náročné životní situaci. Ta může vzniknout
v důsledku např. rozvodů, poruch chování,
v souvislosti se školní docházkou, zdravotním
handicapem člena rodiny, nepříznivé bytové
a finanční situace, závislostí.
Nejčastějšími tématy jsou tak VÝCHOVNÉ
PORADENSTVÍ (výchova s ohledem na věk,
nastavování režimu, hodnot, norem a cílů,
změna komunikace s dítětem, dítě při rozpadu rodiny) a PÉČE O VÝVOJ DĚTÍ (vytváření
podnětného prostředí, nácvik zvládání péče,
léčebný režim, školní zralost, režim a zvládání učiva). Dalšími možnostmi podpory je
asistovaný kontakt, podpora psychologa nebo
terapeuta, péče o chod domácnosti či rodinný
rozpočet.
Navštívit službu můžete (lépe po předchozím objednání) v některé z poboček: Plzeň
(Prokopova 17), Domažlice, Rokycany, Klatovy, bezplatně, a dokonce i anonymně. Kontakt:
733 614 645, archa.zapad@diakonie.cz, www.
diakoniezapad.cz. Díky projektu naleznete potřebné informace také na informační bannerech umístěných na dvacítce míst v obci.
Mgr. Irena Macháčková

Dětský klub funguje od 1. září 2016 s cílem pomoci zaměstnaným rodičům. Je určen
starším dětem prvního stupně Základní školy.
Klub je otevřen od pondělí do pátku. V současné době jej navštěvuje 43 dětí, o které se
starají tři vychovatelky. Svůj volný čas tráví děti v prostorách Základní školy prvního
stupně, kde využívají například venkovní hřiště. Dva dny v týdnu mají k dispozici stadion
a sportovní halu. V budově druhého stupně
využívají výtvarnou učebnu, hudební učebnu a tělocvičnu. Rodiče si mohou vyzvednout
děti ve školní jídelně od 15:00 do 18:00 hod.,
kde mají k dispozici deskové hry, nebo se mo-

hou věnovat výtvarným činnostem. Děti mají
volně přístupný automat na pití a rodiče jim
mohou objednat odpolední svačinu. Zúčastňují se různých animačních programů, např.
dekorace tašek nebo výroby svíček. Pravidelně, jednou v měsíci, děti navštěvují městskou
knihovnu. V poslední době děti udělaly vánoční výzdobu školní jídelny, vyrobily ozdoby ze
slaného těsta a upekly vánoční perníčky. Byl
pro ně také připraven vánoční večírek, kde si
mohly společně s rodiči vyrobit vánoční ozdobu, pustit lodičku z lískového oříšku, zazpívat
koledy nebo ozdobit perníčky.
Lenka Machová, vychovatelka

Třetí rok v Dobřanech

Pečovatelská služba Jubilata pro osoby potřebující péči je jednou ze služeb, které v Plzeňském kraji poskytuje Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.
Ve chvíli, kdy jsme všichni vítali nový kalendářní rok, Jubilata zahajovala už třetí rok
svého působení v Dobřanech a přilehlém
okolí. Jubilata je službou pro všechny ty, kteří
potřebují podporu a péči a zároveň chtějí žít
ve svém domově důstojně a bezpečně. Takto
Jubilata v roce 2016 pomohla celkem 103 uživatelům a podpořila je, jedná se zejména o seniory, ale i osoby se zdravotním postižením či
chronickým onemocněním.
Tím hlavním, co služba poskytuje, je samozřejmě pomoc s běžnými úkony péče o vlastní
osobu a domácnost, jako jsou například pomoc s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním, s přípravou jídla a pití, pomoc s úklidem,
nákupy a podobně. To vše se odehrává v prostředí, které je pro uživatele přirozené – v jejich domácnostech.
Vedle toho služba svým uživatelům nabízí i
další aktivity, které přinášejí možnost setkat
se s ostatními anebo se naučit něco nového.
Takto se uživatelé služby každý měsíc scházejí
na „Odpoledni s Jubilatou“, kde si buď procvi-

čují paměť, připravují něco dobrého, muzicírují anebo tvoří drobné ozdoby do svých bytů.
Uživatelé Jubilaty se také sešli na dalších kulturních akcích, jako například na vystoupení
herečky Jitky Smutné, tradiční Mikulášské zábavě nebo na vánočním zpívání sboru Hvězdičky při ZŠ Dobřany.
Děkujeme všem, kteří naši službu podporují a spolupracují tak s námi na tom, aby byl
život našich uživatelů pestrý a naplněný. Speciální poděkování pak náleží městu Dobřany,
pro které je péče o seniory a zdravotně postižené jednou z priorit.
Kontakty:
Jubilata Dobřany pro osoby potřebující péči
Náměstí T. G. M. 282, Dobřany, 334 41
Telefon: 773 683 197, e-mail: psdobrany.zapad@diakonie.cz

Koordinátor služby:
Markéta Pinterová Dis., telefon: 773 683 197,
e-mail:
Vedoucí služby:
Jana Šatrová, telefon: 733 141 900, e-mail:
jana.satrova@diakonie.cz

je Vaše

rodina
na jedné lodi?
NAŠI ODBORNÍ RODINNÍ ASISTENTI POMÁHAJÍ RODINÁM V NÁROČNÉ SITUACI

VýchoVné problémy dětí / dítě uprostřed konfliktu rodičů
složitá sociální situace rodiny / nejistoty V rodičoVské roli
prokopova 17, 301 00 plzeň, telefon: 733 614 645, e-mail: archa.zapad@diakonie.cz

www.diakoniezapad.cz

PF 2017
Redakce Dobřanských listů přeje
všem svým čtenářům mnoho zdraví,
štěstí a pracovních i osobních úspěchů
v roce 2017.
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Andělské tvoření a Mikulášská nadílka

Krásný, šťastný a spokojený rok 2017
všem svým návštěvníkům,
podporovatelům a spřízněným duším
přejí lektorky a lektoři
MC Budulínek
Aktuální informace o aktivitách
pro toto pololetí najdete na našich
webových stránkách a FB.
Těšíme se na Vás i v letošním roce !!!

PF 2017
Radost ze života,
pevné zdraví, hodně štěstí,
mnoho pracovních
i osobních úspěchů v roce 2017
přeje
Městské kulturní středisko
Dobřany

Tak se jmenovaly akce,
které z Grantu města
Dobřany připravili členové Pionýra v Dobřanech.
Na Andělském tvoření se
v sobotu 3. prosince za pošmourného počasí v klubovnách sešlo při zdobení vánočních přáníček a svíček třpytkami,
vyrábění korálkových vánočních ozdob
nebo sněhuláčků necelých 20 dětí, některé
i s maminkou. Akce byla připravena zejména
pro nečleny spolku a oddílové děti pak tvořily
na schůzkách. Poděkování za příjemný podvečer patří všem, kteří přišli, i lektorkám, které
dětem i rodičům s tvořením pomáhaly.
Mikulášská nadílka se konala v neděli
4. prosince, kdy byl skoro 120 divákům z řad

dětí a rodičů v místním
kině promítán film Tajný
život mazlíčků. Po jeho
skončení pak přítomné
děti obdržely balíček od
Mikuláše s andělem, kterým se představily, případně řekly krátkou básničku. Za
velkou pomoc je třeba poděkovat
Městskému kulturnímu středisku i městu, které na obě akce poskytlo finanční prostředky. Obě akce byly propagovány v rámci
připravovaných akcí ve městě, jak na webu,
tak i v Dobřanských listech, a dveře byly otevřeny všem. Další fotky mimo zde přiložené
najdete na www.dobrany.pionyr.cz ve fotogalerii.
Libuše Nejedlá

Pionýrská skupina Dobřany ve spolupráci s MKS Dobřany
Vás srdečně zve na

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
který se koná v neděli 29. ledna 2017

od 14.00 hodin

PF 2017

Přejeme všem lidem z Dobřan
a okolí vše nejlepší do nového roku,
hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Přeje celé skautské středisko
Zelený šíp Dobřany.
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v kulturním domě Psychiatrické nemocnice Dobřany
Připravena je pro Vás:

hudba, občerstvení, soutěže
vstupné: děti 25,- Kč, dospělí 35,- Kč
Dětské vstupenky jsou slosovatelné! Akce fin. zajištěna MěÚ Dobřany a MŠMT

Školství, spolky a neziskové organizace

ČRS MO Dobřany pořádá v pátek 10. února 2017
v kulturním domě ve Vstiši

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

Zajištěn bezplatný dovoz autobusem: do Vstiše od zastávky u benziny v 19:15
a ve 20:00 hod., odvoz ze Vstiše 1:30 a ve 3:00 hod.
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Rybáři
V listopadu a prosinci je již chladno
a brzo se stmívá. Ale
stále je naděje na úlovek. Já jsem vyrazil ráno 12. prosince ještě za
šera. Když jsem dorazil k vodě, foukal studený vítr. Napíchl jsem na háček mrtvou rybku
a začal prohazovat. Několikrát jsem cítil zadrhnutí a odpor, ale vždy to byla nějaká větev
nebo klacek. Při dalším zadrhnutí jsem ale
ucítil pomalý tah. Rychle jsem povolil, položil
prut a rozbalil podběrák. Potom jsem začal
znovu pomalu navíjet. Když jsem se dostal do
kontaktu s rybou, přisekl jsem a začal přitahovat. Chtěl jsem se připravit na podebrání,
ale sotva jsem dosáhl podběrákem do vody.
Co teď? Asi 15 m ode mne byl břeh nižší. Zvedl jsem špičku prutu kolmo nahoru, abych
nechytil vlascem o keře, a s podběrákem ve
druhé ruce přešel na to místo. Tady jsem už
pohodlně dosáhl do vody. Pomalu jsem zase
přitahoval a pode mnou se ukázala štika 75-

80 cm. Položila se na bok a na první pokus
se nechala navést do podběráku. Odnesl jsem
podběrák se štikou asi 4 m od břehu a celý
roztřesený obdivoval tu nádhernou rybu.
A teď jsem dostal ten pitomý nápad, že si
dojdu zpátky pro vezírek, že tady s ním lépe
dosáhnu do vody. Když jsem se vrátil, ležel
tam prázdný podběrák, štika byla pryč a jen
pod břehem se ještě kalila voda. O rybu jsem
tedy nakonec přišel, ale zážitek z lovu zůstal.
I tohle k rybařině patří.
S rybářským kroužkem jsme navštívili
8. 12. nově otevřenou prodejnu rybářských
potřeb. Zúčastnilo se 19 dětí. V přízemí si
mohly zblízka prohlédnout ryby žijící v našich
řekách a rybnících. Ve velikánských akváriích
bylo možno vidět zblízka kapry, karasy, líny,
okouny, štiky, amury, tolstolobiky a sumce.
V nádržích na dvoře měli prý ještě pstruhy
a siveny, protože špatně snášeli teplo v prodejně. Po prohlídce akvárií jsme vystoupili
do patra, kde byla vlastní prodejna. Ve stoja-

nech a policích bylo množství různých prutů,
navijáků, podběráků, vlasců a šňůr, kvanta
umělých nástrah, olůvek, háčků a dalších rybářských potřeb včetně obleků, obuvi a další
výbavy pro rybáře. Doporučuji návštěvu prodejny všem rybářům, ale i nerybářům, protože
si tam mohou všechny druhy ryb vystavované
v akváriích vybrat a zakoupit i během roku.
Na další schůzce dělalo 8 nových adeptů
zkoušky na získání rybářského lístku a povolenky, ale uspělo jich jen 5. Ti 3 neúspěšní
to mohou zkusit znovu na poslední schůzce
22. 12. I pro r. 2017 platí, že děti do 15 let,
které v tomto roce začnou chytat, obdrží svoji
první povolenku zdarma.
Protože se rybářský ples koná 10. 2. 2017
ve Vstiši, bude pro zájemce bezplatně zajištěna doprava autobusem.
Odjezd do Vstiše bude ze zastávky u transformátoru v 19:15 a ve 20:00. Odjezd ze Vstiše do Dobřan pak v 1:30 a ve 3:00.
Vladislav Šefl

Ohlédnutí za závodní sezónou LRU-Muška 2016
Uběhl další rok závodního muškaření, během kterého jsem mohl navštívit celkem
10 závodů napříč celou republikou od úrovně
II. ligy, přes závody jednotlivců, až po maraton
dvojic. První úspěch dorazil hned z počátku
sezóny, a to v květnu na Chomutovském korbelu na divoké řece Ohři. Závod jednotlivců
proběhl v duchu bílé ryby, avšak uspět nebylo
jednoduché, řeka má téměř po celé závodní
trati šířku okolo 100 m a brodění je zde velmi náročné, zvláště když veškeré ryby byly
při druhé straně. I přes účast velkých kapacit
muškaření se mi povedlo ulovit 36 ryb a ukořistit 3. místo.
II. liga pro můj tým přinesla jen průměrné
výsledky. Jarní kolo na Berounce opět ve znamení bílé ryby bylo poznamenáno nepřízní
počasí, což nepomohlo nikomu, oproti tomu
podzimní kolo na Otavě s počasím bylo o poznání lepší, ale naše rybářské štěstí a dovednosti stačily jen na 6. místo.
Nejpříjemnějším závodem byl pro mě krajský přebor ÚS Plzeň na řece Úslavě, zde jsem
poměřil své schopnosti spolu s kolegy ze západních Čech a umístil se na 3. místě s celkovým počtem 87 ulovených ryb.
Další závody nepřinesly stupně vítězů, ale
jen další zkušenosti a za umístění okolo horní desítky také dost potřebných bodů do celkového žebříčku. Od Koubova memoriálu na
Vltavě, Západočeského poháru na zlatonosné
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Otavě, přes jezerní závod na Poličce, až po
maraton dvojic na jezeru Jestřabice se mi povedlo vybojovat 109 bodů, což pro mě znamená celkové 7. místo v Plzeňském kraji za rok
2016. Z celorepublikového žebříčku, kde je registrováno 365 závodících kolegů včetně mi-

Krajský přebor na řece Úslavě

strů republiky, Evropy i dokonce světa, jsem
obsadil 70. příčku. Sezónu 2016 pokládám za
velmi úspěšnou a doufám, že ta nadcházející
bude jen lepší, protože každý závod je pro mě
krokem vpřed.
Za MO DOBŘANY Jiří Pech ml.

Školství, spolky a neziskové organizace

Soutěž o nejlepší bramborový salát
OBČANSKÁ PORADNA
PLZEŇ, o.p.s.

Na problémy nejste sami
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

Dne 24. 12. 2016 se v Pivnici Hájek-Hájková Dobřany uskutečnila tradiční soutěž o nejlepší bramborový salát. Jednalo se již o 17. ročník Velké ceny Josefa Šnebergra a celkem se sešlo
27 soutěžních vzorků. Chutě a vzhledy byly opravdu perfektní, a tak ti, kteří saláty ochutnávali,
neměli rozhodování lehké. Každý mohl určit své tři favority a porota pak provedla celkové vyhodnocení. 1. místo obsadil v nabité konkurenci Radek Krejčík, 2. místo Michal Šnebergr a třetí
skončil Josef Fišer starší.
Překvapením pro pořadatele bylo zjištění, že saláty již připravuje poměrně mladá generace.
Své vzorky přineslo několik devíti- i desetiletých dětí.

Mikulášský rej v Tenisové hale Dobřany
V pátek 2. prosince
pořádala Tenisová akademie Dobřany tradiční Mikulášský rej pro
své tenisové účastníky, jejich sourozence
a kamarády z Dobřan
a okolí. Pátečního předmikulášského odpoledne se účastnilo více
jak 50 dětí, které měly
možnost v průběhu reje
soutěžit v 9 disciplínách
připravených v Tenisové hale Dobřany. Soutěžní disciplíny byly
fyzického a nefyzického
charakteru, například
strefování se do dřevěného čertíka tenisovými barevnými míčky, slalom s míčkem na raketě, driblování s raketou
a míčkem, skákání na žebříku, přednesení básničky či zazpívání písničky andělovi a čertíkovi, skákání žabáků a angličáků apod. Po absolvování každé aktivity dostal dětský účastník
nadílku v podobě různých sladkých dobrot,

ovoce, pitíčka, frkaček
atd., kterou si shromažďoval do své mikulášské
taštičky, a postupně si
tak sbíral nadílku. Po
absolvování všech soutěžních disciplín přišel za dětmi Mikuláš,
anděl a čertík a došlo
ke společnému focení. Mikulášský rej byl
zakončen dětskou diskotékou, kterou si užili
nejen děti, ale i rodiče.
„Letošní rej byl v rámci
podzimního tenisového
kurzu organizovaný již
5. rokem po sobě. Bylo
skvělé připravit pro děti
různé druhy soutěží a her a zároveň sledovat
jejich nadšení. Velmi nás těší stálý zájem o Mikulášský rej a budeme se těšit na další ročník.
Nadále se velmi těšíme na zimní tenisový kurz,
který začíná 2. ledna 2017,” dodává Mgr. Pavlína Šmatová, šéftrenérka T.A. Dobřany.
Pavlína Šmatová

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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Šneci zakončili podzim
Asi bychom měli začít tím, že dobřanský hokejbal se na podzim, z převážné většiny v republikové konkurenci, opět činil. Vzhledem
k tomu, že nás všechny čeká dlouhá,
náročná a hlavně neoblíbená
zimní příprava, pak výsledky a vyhlídky do jarní části
zmíníme v příštích vydáních
DL. Bude na to dostatek času
a prostoru.
Nyní už k definitivnímu
konci podzimu, který Šneci
zakončili tradičním krátkodobým
soustředěním. Tentokráte po letech vyměnili lokalitu, když Přimdu nahradili Šumavou,
resp. Železnou Rudou. Cestu podnikli Šneci
vláčkem a v samotné Rudě pak krom úvodního výšlapu odehráli několik fotbalových bitev
ve zdejší školní hale. O náboj bylo postaráno
v každém utkání, nejvíce táhl tým „starých“,
na který se všichni dokonale namotivovali, leč
opět zbytečně.... Krátkodobé soustředění regeneračního charakteru zakončují Šneci rovněž tradičně na dobřanském kolbišti.
Čerstvý šumavský vzduch a fotbalovou
halu vyměňují za dvojzápasový “hokejbálek“.
V prvním duelu nastoupili starší žáci proti
namixovanému týmu trenérů a fotbalistů SK
Bukovec, kteří k nám jezdí rovněž rok co rok
na ukončení sezóny, a my zase v létě k nim na
oplátku zahrát si fotbálek v rámci naší letní
přípravy....
Za tým trenérů nastupuje i Václav Šůcha ze
spřáteleného klubu Buldoci Stříbro a pozor,
v brance starších žáků se objevuje legenda nejen mladoboleslavského hokejbalu - Jaroslav
Fukárek st., naproti tomu mladičký Matěj Ma-

lotín putuje do branky staršího výběru „hokejbalistů“. S odřenými zády a o jednu branku
vítězí trenéři s fotbalisty Bukovce. V druhém
zápase si to rozdali Šneci mezi sebou, resp.
muži vers. dorost. Úspěšnější byli asi
starší, ale to nebylo vůbec podstatné.
Důležité bylo, že Šneci zakončili sezónu jak jinak než sportem. Starší
hráči, vedení klubu a pochopitelně i fanoušci poté „vyhodnotili“

podzim v klubové pivnici Hájek-Hájková, což
také patří k šnečí tradici.
Závěrem je třeba dodat, že akce Železná
Ruda byla podpořena GLOBÁLNÍM DOTAČNÍM TITULEM města Dobřany, za což náš
klub děkuje. Hokejbalový oddíl z Dobřan přeje
všem krásné a pohodové Vánoce, do nového
roku 2017 hodně štěstí a úspěchů.
Václav Šlehofer
TJ Snack Dobřany – oddíl hokejbalu

Zleva stojí: Václav Šůcha, Michal Hrubý, Daniel Čech, Miroslav Kodýtek, Václav Šlehofer ml., Jan
Matoušek st., Pavel Babka, Jan Matoušek, Martin Žemlička, Ondřej Žemlička, Jan Kovářík, Zdeněk
Zelenka, Jakub Juráň a Pavel Görges
Pod nimi zleva: David Vaníček, Martin Rejda, Matyáš Krejčí, Matěj Malotín, Jaroslav Fukárek, Václav
Šlehofer st., Josef Kopf , Václav Bárta, Jan Matoušek, Aleš Duchek, Tomáš Duchek, Petr Skála a Daniel
Hůrka
Ležící: Jan Marek

Řádková inzerce

 
Hledám paní na úklid domácnosti 1x týdně. Nejlépe studentku

nebo maminku na mateřské. Tel. 602 164 600

 
KOVO-ELEKTRO, náměstí T.G.M. 117, Dobřany

Otevírací doba (leden–únor): po–pá 8:00–17:00, so 8:00–12:00
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ADVENT OPEN 2016

14. ledna		

Nejen změnu názvu (Filipe, díky za skvělý nápad), ale i změnu formátu zaznamenal tradiční Vánoční turnaj dobřanských stolních tenistů. A o tom, že se tento ročník v novém formátu skutečně vydařil, není vůbec pochyb! Tradičního sportovního předvánočního zápolení
se totiž nezúčastnily pouze děti, ale nově i dospělí.

Z DOBŘAN NA PRUSÍNY
A DO NEBÍLOV
Sejdeme se v 8,00 hod. u „ kruháku“. Půjdeme po staré silnici na Vysokou, na zelenou
tz., která nás dovede do Předenic ke kostelíku Prusíny a do Nebílov. Prohlídka zámku
a BUS v 15,49 hod. do Přeštic na vlak. Délka
vycházky 12 km. Stoupání 329, klesání 222 m.
Vedoucí Luboš Kučera.

17. ledna
K BUTOVSKÉMU VODOPÁDU
Odjedeme vlakem v 6,12 /z Plzně v 7,02 hod./
do Pňovan. Půjdeme po cyklostezce č. 37 k železničnímu mostu, přejdeme přehradu a napojíme se na CS č. 2214. Dojdeme k Butovskému
vodopádu do Butova a v Butově v táboře přejdeme na modrou tz. Tato značka nás dovede do
Stříbra a na vlak. Délka vycházky 12 km. Stoupání 392, klesání 411 m. Odjezd vlakem v 15,31 /
Pendolino/, 16,30 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Byť s obavami z možných negativních reakcí dospělých členů oddílu se zrodila myšlenka
zapojit do tradičního předvánočního zápolení nejen děti, ale i jejich sportuchtivé rodiče
a dospělé členy oddílu. Ono, přiznejme si sebekriticky, datum 22. prosinec není v očích vánočnímu shonu přílišně podléhajících jedinců
příliš atraktivním termínem. Zájem však předčil všechna očekávání a nebýt respiračních onemocnění, taktéž tolik typických pro tuto dobu,
turnaje by se snad zúčastnili téměř všichni
členové oddílu. Nezklamali ani rodiče, kteří se
v hojném počtu zhostili minimálně role diváků.
Některé maminky dokonce využily příležitosti
k prezentaci svého cukrářského umění. I pro
ně máme proto na příští rok připravenou vloženou soutěž s názvem ,,Bestofpracna‘‘, čímž
vhodně doplníme portfolio stávajících dobřanských degustačních soutěží o další pochutinu.
Nyní se ale vraťme k samotnému turnaji.
Tento byl uspořádán jako losovaný turnaj smíšených čtyřher, přičemž ke každému do turnaje přihlášenému hráči mládežnického věku
byl dolosován jeden hráč životně zkušenější.
Turnaje se nakonec zúčastnilo celkem 24 hráčů, z nichž bylo složeno 12 dvojic, přičemž
některé dvojice neskrývaly již bezprostředně
po losu své vítězné ambice. Ačkoli nešlo primárně o body, vidina zisku prestižního titulu
z prvního ročníku turnaje vybičovala všechny
zúčastněné k maximálnímu výkonu. A jak to
nakonec dopadlo? Přemožitele v turnaji nakonec nepoznala dvojice Filip Umner – Pepa
Malý, kteří po tuhém finálovém boji stanuli na
stupni nejvyšším před dvojicí Vlasta Budek
– Kuba Vladyka. Bronz nakonec, zcela jedno-

značně zásluhou mladšího z dvojice, získali
Matěj Urbanec – Luděk Reitšpies.
Bezprostředně po skončení hlavního turnaje smíšených čtyřher byl k překvapení hlavního pořadatele nalosován i turnaj jednotlivců,
kterého se s ohledem na pokročilou večerní
hodinu zúčastnili převážně jen dospělí. I tento
turnaj doprovázela příjemná vánoční atmosféra a pořadí v turnaji bylo zcela podružné.
Závěrem lze konstatovat, že se akce povedla,
všichni zúčastnění si užili skvělou zábavu
a nezbývá než se těšit na ročník následující.
Zcela na závěr mně dovolte, abych jménem
dobřanských stolních tenistů popřál nejen
všem sportovcům hodně štěstí, pevné zdraví
a spoustu úspěchů do nového roku 2017.
Luděk Reitšpies

Turisté vás zvou
7. ledna
ZA BETLÉMEM DO PŘÍCHOVIC
Odjedeme vlakem v 12,29 hod. do Lužan. Projdeme kolem zámku a půjdeme luční cestou
do Příchovic, kde navštívíme Betlém. Domů
odjedeme z Přeštic v 17,14 hod. Délka vycházky 6 km. Vedoucí Sváťa Leitl.
10. ledna		

VYCHÁZKA K MADONĚ
LURDSKÉ NA HRAD BUBEN
Odjedeme vlakem v 8,41 /z Plzně v 9,26 hod./
do Plešnice. Půjdeme na hrad Buben k Madoně a dále nás povede zelená tz. k Žižkovu dubu
a zpět se dáme po červené tz. do Hracholusek
a Plešnice na vlak. Délka vycházky 9 km. Odjezdy vlaků zpět v 15,02 nebo v 17,02 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

21. ledna
DO NOVÉ VSI A ZPĚT
Sejdeme se ve 13,00 hod. u „kruháku“. Půjdeme po zelené tz. do Nové Vsi, neznačenou cestou k Dobrému Štěstí a kolem řeky do Dobřan.
Délka vycházky 10 km. Vedoucí Sváťa Leitl.
24. ledna

Z NEPOMUKU
PŘES KOZLOVICE DO LOVČIC
Odjedeme vlakem v 7,28 hod. /z Plzně v 8,08
hod./ do Nepomuku. Zelená tz. nás dovede do
Nepomuku města. Pokračujeme po červené tz.
přes Kozlovice lesem do Lovčic. Délka vycházky 15 km. Stoupání 420, klesání 346 m. Odjezd
BUS v 15,52 do Klatov. Vedoucí Jindra Šmatlák.
29. ledna

ZE SVOJKOVIC PŘES ŽĎÁR
DO ROKYCAN
Odjedeme vlakem v 7,28 hod./z Plzně v 8,14
hod./ do Svojkovic. Půjdeme po žluté tz. na
keltské opidum Žďár. Dále sestoupíme po žluté a zelené tz. přes Bouchalku do Kamenného
Újezdu a Rokycan, kde náš výlet končí. Délka vycházky 13 km. Stoupání 360, klesání
391 m. Odjezd vlakem v 15,12 a v 16,12 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
31. ledna

Z VALCHY PŘES LITICE
A LHOTU DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem v 9,28 hod. na Valchu. Půjdeme kolem přehrady do Litic na zříceninu
hradu a dále do Lhoty. Do Dobřan se vrátíme
kolem řeky a přes houpací lávku. Délka vycházky 12 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho
města. Chodíme za každého počasí. Případné
změny plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek.
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Tipy na výlet

Turistický rok 2016 v číslech
- Počet členů klubu KČT Dobřany je 24
- Počet vycházek – pochodů za rok bylo 111
- Součet ušlé vzdálenosti na vycházkách –
pochodech: 1 364 km
/přepočet na jednoho člena KČT Dobřany/
- Účast na jednu vycházku – pochod = 9,14
pochodníků
- Vzdálenost, kterou ušel pochodník =
149,23 km
- Průměrná délka pochodu = 13,5 km
- Průměrný věk pochodníka je více jak 70
roků!
Další akce:
- Výstup na Šlovický vrch
- Dobřanská 50 – pěší, cyklistika (silniční
– horská kola), pohádkový les, toulavý
kočárek
- Jarní a letní vícedenní pobyty:
květen - dvoudenní pobyt v Bechyni
srpen - týdenní pobyt v Krušných horách
a v údolí řeky Ohře
- Pomoc lesu – úklid klubovny + okolí
- Propagace – zveřejnění měsíčních plánů
v Dobřanských listech, ve vývěsní skříňce u Komerční banky, relace v rádiu (Plzeň – rozhlas),
videa pořízená panem Matasem a uváděná na
internetu
- Nábor
Náš kolektiv se rozšířil o dva členy + čtyři
další. Na všech našich akcích se kromě našich
členů účastní i neregistrovaní, jsme přístupni
všem, kteří s námi spolupracují. Vždy je rádi
uvítáme!
Po této strohé statistice bych rád některé
akce více rozvedl.
Vycházky – pochody konáme 2x do týdne,
v sobotu a úterý. Každou vycházku vede školený vedoucí; jsou to páni: Kučera, Ing. Leitl,
Bohman a Šmatlák. V rámci vycházek navštěvujeme mimo Plzeňský kraj kraje Středočeský,
Jihočeský, Severočeský, Ústecký a Prahu. Vycházky – pochody volíme tak, abychom se seznámili s historií, kulturními památkami a přírodními krásami daného kraje – místa.
Společně s dalšími složkami pořádáme:
- Výstup na Šlovický vrch – při této akci spolupracujeme s městem Dobřany. Pomáhá nám
s materiální stránkou (dovoz dřeva na oheň).
- Při Dobřanské „50“ a Pohádkovém lese
spolupracujeme s Junákem a městem Dobřany.
- Díky dotacím, které nám město Dobřany
poskytuje, jsme schopni se scházet v klubovně
a provádět svoji činnost.
- Dále jsme spolupracovali na značení naučné stezky na Kamínku + Martiňáku.
- Každoročně pomáháme v akci „Pomoc
lesu“. Při této činnosti provádíme různé lesní
práce dle pokynů správce lesa.
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- Stává se již tradicí pořádání týdenního pobytu v některé vybrané lokalitě. Této akce se
účastní jak naši členové, tak i neregistrovaní,
a to všichni ti, kteří mají rádi pohyb v přírodním prostředí.
V propagaci našich aktivit nám velmi pomáhá zveřejnění našich plánů a článků v Dobřanských listech. Díky panu Matasovi, který z našich vycházek – pochodů pořizuje videa, která
umisťuje na internetu, o nás ví dokonce i v zahraničí. Také děkuji paní Kopejtkové. Díky ní
si mohou naši oslavenci poslechnout gratulaci
pěknou písničkou uvedenou v Českém rozhlase Plzeň.
Rád bych se s vámi podělil o dojmy z pochodu – vycházky konané 22. 9. 2016.

Cestou ke králi smrků

Vyjeli jsme vlakem směr Mariánské Lázně
– Cheb. V železniční stanici Valy vystupujeme
z vlaku a dáme se pěšinkou vedoucí podél kolejí směrem k Mariánským Lázním. Cesta nás
vede překrásným, přímo pohádkovým lesem.
Cestou se zastavujeme u dvou minerálních
pramenů, ochutnáváme zdejší minerálku, je
dobrá. Další zastávkou na naší cestě je král
smrků. Po výstupu na malou mýtinku se nám
naskytl pohled na mohutný strom s výrazným
krátkým silným kmenem a velmi rozsochatou
korunou. Z celého jeho vzhledu bylo patrno,
že musí odolat mnoha bouřím, větrům, dešti
a mrazu. S úctou k němu přistupujeme, objímáme ho a snažíme se mu předat něco málo
z našich sil. Nedaleko od tohoto místa se zasta-

vujeme u přístřešku, posvačíme a společně připíjíme na další úspěšná léta tomuto krásnému
stromu. Poté přecházíme na lesní cestu „alej
svobody“, která nás dovede k vyhlídce „Karola“. Z ní je za příznivých povětrnostních podmínek překrásný pohled na kolonádu. Naše
cesta pokračuje kolem pravoslavného (zlatého) chrámu na centrální třídu. Procházíme
parkem, kde se zastavíme u bronzových soch
anglického krále Edwarda VII. a rakouského císaře Františka Josefa I. Cestou parkem přicházíme ke kolonádě. Této příležitosti využíváme
k ochutnávce zdejších pramenů. Procházíme
kolonádou, prohlížíme si nástropní malby, zjišťujeme, že v této malbě jsou zakomponovány
postavy dvou kosmonautů (Remek, Gagarin),
procházíme kolem zpívající fontány, pěšinou
kolem starých lázní vystoupáme ke kamenné
rozhledně Hamelince. Ačkoliv jsme značně zadýcháni, vystoupíme na ochoz, z kterého jsou
krásné rozhledy na lázně a okolí. Po naučné
stezce „Lázeňské lesy“ scházíme na železniční
stanici. Po malém občerstvení v místní restauraci odjíždíme velmi pohodlným vlakem (pendolinem) do Plzně a dále osobákem do Dobřan.
Závěrem chci popřát našim členům hodně
zdraví, štěstí a dobré pohody. Rovněž tak toto
mé přání chci poslat všem těm, kteří s námi
spolupracují a účastní se našich akcí. Společně všem děkuji za dosavadní vykonanou práci,
přeji vše nejlepší v novém roce 2017.
„Ať nám to šlape!“
Jindřich Šmatlák

Přijďte k nám pracovat!
Hledáme právě Vás!
Jsme přední výrobce kabelových propojek – naše výrobky najdete ve více než 200 modelech
automobilů všech světových značek. V Chotěšově u Plzně zaměstnáváme více než 3000 zaměstnanců.

Přijďte k nám pracovat!

Přijďte
k nám pracovat!
Přijďte
k nám pracovat! Hledáme právě
Vás!
Hledáme právě Vás!

Hledáme
právě Vás!
Jsme přední výrobce kabelových propojek – naše výrobky najdete ve více než
200 modelech
Jsme
přední
výrobce
kabelových
propojek
–
naše
výrobky
najdete
ve více než 200 modelech
u Plzněautomobilů
zaměstnáváme
více než 3300 zaměstnanců.
všech světových značek. V Chotěšově u Plzně zaměstnáváme více než 3000 zaměstnanců.

Jsme přední výrobce kabelových propojek – naše výrobky najdete ve více než 200 modelech
automobilů
všech světových
značek.
V Chotěšově
automobilů všech světových značek. V Chotěšově
u Plzně zaměstnáváme
více než 3000
zaměstnanců.

NABÍZÍME DVOUSMĚNNÝ, TŘÍSMĚNNÝ A TURNUSOVÝ
PROVOZ NEBO 12HOD. SMĚNY (3 DNY PRÁCE / 3 DNY VOLNO)

Seřizovač/-ka – mzda po zapracování

VHODNÉ
29 000 – 31 000 Kč/měs.brutto
I PRO
Dělník/-ce – mzda po zapracování
ABSOLVENTY
22 500 – 24 000 Kč/měs.brutto
Hledáte práci vsedě v čistém pracovním prostředí?
• Rozmanitá náplň práce,
• práci
Bonusy
k čistém
životním
i pracovním
Hledáte
vsedě v
pracovním
prostředí?
Hledáte práci vsedě v čistém
a bezprašném pracovním
prostředí?
individuální možnost rozvoje
jubileím
• Rozmanitá náplň
práce,

•

Bonusy k životním i pracovním

individuální
rozvoje
jubileím
• Rozmanitá náplň práce, individuální možnost rozvoje • Smlouva
• Bonusy
za doporučení
nových
pracovníků
na dobu
neurčitou
• možnost
Pravidelné
navyšování
mezd,
• Smlouva na dobu neurčitou
• Pravidelné navyšování mezd,
25 dní dovolené
+ 25 •dní
dovolenénavyšování+ mezd,
nadprůměrné nadprůměrné
výdělky
• Smlouva na dobu neurčitou + 25 dní dovolené
Pravidelné
nadprůměrné
výdělky výdělky
• Benefit program na sport,
• Závodní stravování a firemní
program závodní
na sport,stravování
asměru:
firemní
• Benefit program na sport, kulturu, vzdělávání a rekreaci • Benefit
• Dotované
aZávodní
firemní
doprava
kulturu, •vzdělávání
a rekreacistravování
doprava ze
Plzeň, Klatovy
•
13.
mzda
Horšovský
Týn, Stříbro,
Přeštice
kulturu,
vzdělávání a rekreaci
doprava ze směru:
Plzeň,
Klatovy
• 13. mzda
• Občansko-právní
poradna zdarma
Hledáte
práci
vsedě
v
čistém
pracovním
prostředí?
•
13.
mzda
Horšovský
Týn,
Stříbro,
Přeštice
VÍCE
INFORMACÍ
NA
PERSONÁLNÍM
ODDĚLENÍ:
• Bonusy k životním i pracovním jubileím
• Docházkový bonus a variabilní složka mzdy

•

Rozmanitá náplň práce,
• Bonusy k životním i pracovním
Zavolejte nám: 377 198 999, E-mail: nabor@md-elektronik.cz
VÍCE INFORMACÍ
NA PERSONÁLNÍM
Nebo nás navštivte osobně na adrese:ODDĚLENÍ:
Dobřanská 629, 332 14 Chotěšov
VÍCE
INFORMACÍ NA PERSONÁLNÍM
ODDĚLENÍ:
individuální možnost rozvoje
jubileím
www.md-elektronik.de
• Smlouva na dobu neurčitou
• Pravidelné navyšování mezd,
+ 25 dnínám:
dovolené
nadprůměrné
výdělky
Zavolejte
720 967 436 / 377
198 999,
e-mail:
nabor@md-elektronik.cz
Zavolejte
nám: 377 198 999, E-mail: nabor@md-elektronik.cz
• Benefit program na sport,
• Závodní stravování a firemní
Nebo
nás14
navštivte
osobně
na adrese:
Dobřanská
629,hod.)
332 14 Chotěšov
Nebokulturu,
nás navštivte
osobně
na
adrese:
Dobřanská
629,
332
(PO-PÁ
9:30
Přijďtek
námpracovat
aChotěšov
bez
mezery
je vE-mail:nabor@....
vzdělávání a rekreaci
doprava ze směru: Plzeň, Klatovy
• 13. mzda
Horšovský Týn, Stříbro, Přeštice
www.md-elektronik.de

www.md-elektronik.cz nebo http://md-elektronik.jobs.cz/

VÍCE INFORMACÍ NA PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ:
Firemní doprava: Plzeň - Vejprnice - Líně - Tlučná - Nýřany - Úherce - Zbůch - Přeštice - Žerovice - Oplot - Přestavlky - Dnešice - Černotín - Chlumčany
Zavolejte
nám:
377 198
999, E-mail:
nabor@md-elektronik.cz
- Dobřany
- Klatovy
- Švihov
- Lhovice
- Vřeskovice
- Roupov - Otěšice, rozc. - Merklín - Zemětice - Čelákovy - Líšina - Lelov - Stod - Stříbro - Kladruby
- Kostelec, Ostrov,
- Heřmanova
HuťDobřanská
- Horní 629,
a Dolní
Chotěšov - Přehýšov - Kotovice - Horšovský Týn - Semošice - Křenovy - Vránov - Staňkov
Nebo násrozc.
navštivte
osobně na adrese:
332 14Sekyřany
- Ohůčov - Holýšov - Střelice - Hradec
www.md-elektronik.de

Přijďtek námpracovat a bez mezery je E-mail:nabor@....
a bez mezery je E-mail:nabor@....

19

20

21

AUTOŠKOLA Jiří Koubovský
DOBŘANY Pobřežní 1027
Jsme strojírenská firma se sídlem v Dobřanech.

V současné době hledáme ZAMĚSTNANCE na pozice:

Tel.: 723 28 27 22
www.koubovsky.cz
- výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D

Montážní dělník
Seřizovač CNC
Obsluha CNC

- kondiční jízdy pro majitele řidičských průkazů

- zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

Nabízíme:

Nabízíme kvalitní individuální výcvik, po jehož absolvování získáte

- týden dovolené navíc
- příspěvek na stravování
- zázemí silné zahraniční společnosti
- moderní pracovní prostředí
- práce na HPP
- nástup možný ihned

řidičské oprávnění a také skutečně budete umět řídit vozidlo. Výuka
a výcvik probíhá podle osnovy dané zákonem, v pohodě a bez stre-

su a přizpůsobuje se možnostem a požadavkům každého uchazeče

(včetně určení času a místa začátku jízdy a zajištění odvozu po jízdě).
Výcvik je možno zahájit již před dovršením požadovaného věku pro
jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, zkouška se skládá po dosažení stanoveného věku.

Kontakt:

Učebnice autoškoly a výukové CD u nás obdržíte zdarma při zahájení

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

kurzu.

Kurzovné je možno uhradit i splátkově v průběhu kurzu.

K přihlášení do autoškoly je potřeba vyplnit žádost a předložit posudek od lékaře. V době nepřítomnosti v učebně jsou formuláře k dispozici i v automyčce.

U nás si můžete objednat i kondiční jízdy pro osvěžení správných
návyků při řízení.

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umětsivychutnávatživot

SKUPINA
AM
A1

Po-Pá 9:30 - 13:00 13:30 - 18:00, So 8:00 - 12:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

22

Motocykly bez omezení

24 let

6 500,-

18 let
18 let

Sdružený výcvik

Rozšíření ze skupiny A1

RB/BE

Přívěs nad 750 kg (rozšíření ze skupiny B)

RA1/A

Rozšíření z A1 na A neomezené

RC/CE

Přívěs za náklaďák

RC/D

RB/D

4 300,-

4 300,-

Motorová vozidla do 3500 kg s nejvýše
9 místy k sezení

RB/C

Otevřeno

15 let

CENA

16 let

B

RA2/A

www.aggeo.cz

VĚK

Lehké motocykly do 125 ccm

Motocykly do 35 kW

A

RA1/A2+B

Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

Mopedy a malé motocykly do 45 km/h

A2

A2+B, A+B

Aggeo s.r.o.

CENÍK PRO ROK 2017

DRUH VOZIDLA

Rozšíření z A do 35 kW na A neomezené

5 400,7 500,11 500,9 500,3 000,-

2 000,5 400,-

Rozšíření na nákladní automobily

15 500,-

Autobus ze sk. C

13 000,-

Autobus ze sk. B

Kondiční jízdy (90 minut) sk. A nebo B

Zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

6 000,-

21 000,500,-

1 500,-

Uchazeči, kteří absolvují jakýkoli výcvik v naší autoškole, získávají
5% slevu na každý následující. Ceny nezahrnují poplatek za zkoušku
na obecním úřadě.

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
TONI ERDMANN
5. 1. ve 20:00
Německo/Rakousko, drama/komedie, 163 min,
přístupný od 12 let, titulky, režie: Maren Ade

Učitel Winfried Conradi se rozhodne investovat veškerou pozornost do své dcery Ines,
která vše podřídila kariéře. Po neúspěšném
pokusu o kontakt mění strategii. Vymyslí si
neforemné alter-ego, německého ambasadora
a životního kouče Toni Erdmanna.
Vstupné: 90 Kč
PASAŽÉŘI
6. 1. ve 20:00
USA, sci-fi/akční, 116 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Morten Tyldum

Jennifer Lawrence a Chris Pratt představují
dva pasažéry vesmírné lodi, která je má dopravit na jinou planetu, kde by měli začít nový
život. Jejich hibernační kóje je za záhadných
okolností probudí o 90 let dříve...
Vstupné: 120 Kč
ANDĚL PÁNĚ 2
7. 1. v 17:00
ČR, pohádka, 99 min, přístupný, režie: Jiří Strach

Anděl Petronel je přesvědčen, že by si zasloužil
lepší službu. Věčný pokušitel, čert Uriáš, začne
Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko
ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví Bůh!
V potyčce se vzácné ovoce skutálí až na Zemi.
Vstupné: 120 Kč
COLLATERAL BEAUTY: DRUHÁ ŠANCE
7. 1. ve 20:00
USA, drama, 97 min, přístupný od 12 let, titulky,
režie: David Frankel

V době, kdy pracovník newyorské reklamní
agentury (Will Smith) prožívá hlubokou osobní tragédii a zcela se stahuje do ústraní, jeho
kolegové vymyslí plán, jehož cílem je přinutit
ho se vyrovnat se svým žalem.
Vstupné: 120 Kč
OZZY
8. 1. v 15:00

14. 1. v 17:00

Španělsko, animovaný, 91 min, přístupný, dabing,
režie: Alberto Rodriguez

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se
ale musí za prací přesunout do Japonska. Má
to jeden háček: pes s nimi nesmí.
Vstupné: 110 Kč

ního póla z Nymburku, kteří začali pracovat
jako hodinoví manželé – Milana (Bolek Polívka), Honzy (David Novotný), Jakuba (David
Matásek) a Kryštofa (Lukáš Latinák).
Vstupné: 120 Kč
PATERSON
12. 1. ve 20:00
USA, drama, 118 min, přístupný od 12 let, titulky,
režie: Jim Jarmusch

Paterson (Adam Driver) je řidič autobusu ve
stejnojmenném městečku Paterson. Každý
Patersonův den je zdánlivě stejný jako ten
předešlý. Život jeho ženy Laury je pravým
opakem – vše v něm se neustále mění a každý
den přináší nové sny a nápady.
Vstupné: 90 Kč
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ
13. 1. ve 20:00

XXX: NÁVRAT XANDERA CAGE
20. 1. ve 20:00
USA, akční/komedie, 105 min, přístupný od 12 let,
titulky, režie: D. J. Caruso

Xander Cage (Vin Diesel) je opět v dokonalé
formě a připravený nabančit všem záporákům na světě. Tentokrát se zmocnili tajného
zařízení zvaného Pandořina skříňka.
Vstupné: 120 Kč
DIVOKÉ VLNY 2
22. 1. v 15:00

28. 1. v 17:00

USA, animovaný, 85 min, přístupný, dabing, režie:
Henry Yu

Tučňák Cody, surfující kuře Joe a plavčice Lani
se dají dohromady s partou pěti surfařů, kteří
je vezmou do surfařského ráje, kde jsou vlny
opravdu divoké.
Vstupné: 110 Kč

USA/Čína, dobrodružný/fantasy, 94 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Čang Yimou

LA LA LAND
22. 1. v 18:00

Mnoha bitvami zocelený žoldák William Garin
(Matt Damon) přijel na Dálný východ získat
tajemství střelného prachu. Mimořádně nebezpečná mise v exotickém prostředí nemohla dopadnout dobře...
Vstupné: 120 Kč

USA, drama/muzikál/romantický, 127 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: Damien Chazelle

VŠECHNO NEBO NIC
14. 1. ve 20:00
21. 1. ve 20:00
15. 1. v 18:00

Skvělé písničky doprovázené velkolepými tanečními čísly. Líčí milostný vztah (Ryan Gosling, Emma Stone) od něžného vzrušení rozvíjející se lásky až po trpké zklamání.
Vstupné: 120 Kč
ODYSEA
26. 1. ve 20:00

ČR, romantická komedie, 107 min, do 12 let nevhodný, režie: Marta Ferencová

Francie, biografický/drama, 122 min, přístupný,
titulky, režie: Jérôme Salle

Třicátnice Linda (Táňa Pauhofová) a Vanda
(Klára Issová) jsou nerozlučné kamarádky
a spolumajitelky malého knihkupectví. V obchodě s nimi pracuje kamarád Edo (Luboš
Kostelný), plachý, citlivý a introvertní gay. Životy téhle trojice zamotá hned několik mužů...
Vstupné: 120 Kč
ZPÍVEJ
15. 1. v 15:00

Výpravná a hvězdně obsazená biografie rodiny Cousteau, která před našima očima otevřela tichý svět pod mořskou hladinou.
Vstupné: 90 Kč

USA, animovaný, 110 min, přístupný, dabing, režie: Gareth Jennings

Píše se rok 1942 a Max Vatan (Brad Pitt) seskakuje padákem do marocké pouště s cílem
zabít v Casablance německého velvyslance.
V městě se setkává s Marianne (Marion Cotillard), která má hrát roli jeho manželky.
Vstupné: 120 Kč

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon
má poslední šanci zachránit divadlo, které
zdědil po svém otci. Všechno vsadí na jednu
kartu, na velkolepou talentovou pěveckou
soutěž, jakou svět ještě neviděl.
Vstupné: 120 Kč

SPOJENCI
27. 1. ve 20:00
USA, válečný/romantický, 124 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Robert Zemeckis

MILUJI TĚ MODŘE
28. 1. ve 20:00
29. 1. v 18:00

AGNUS DEI
19. 1. ve 20:00

ČR, romantická komedie, 90 min, přístupný od 12
let, režie: Miloslav Šmídmajer

MANŽEL NA HODINU
8. 1. v 18:00

Francie/Polsko, drama, 115 min, přístupný od 15
let, titulky, režie: Anne Fontaine

ČR, komedie, 104 min, přístupný od 12 let, režie:
Tomáš Svoboda

Poválečný příběh řeholnic z benediktinského
kláštera v Polsku, které otěhotněly po znásilnění vojáky vítězné Rudé armády.
Vstupné: 90 Kč

33letý malíř David žije s matkou, která je
posedlá jógou. Ve výloze klenotnictví spatří
aranžérku Terezu, do které se na první pohled
zamiluje. Jenže Tereza má přítele Igora, artistu, rapla a žárlivce, který to dobře umí s noži.
Vstupné: 120 Kč

Pokračování mimořádně úspěšné české komedie sleduje další osudy čtveřice hráčů vod-
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Informační přehled
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

MUDr. Leona Hrbáčková, MUDr. Petr Bureš

Třída 1. máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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
13:00 1x za 2 týdny Vstiš
čtvrtek
7:00 – 12:00
13:00 Harmonie
pátek
7:00 – 12:00

MUDr. Radana Salvétová

SALVET GROUP s.r.o.
poradna pro sportovce, homeopatie
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
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

Diabetologie

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

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

náběry
ordinace

MUDr. Jana Prošková

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

MUDr. Petr Krčál
pro objednané

MUDr. Regina Janů

kontakt: 775 519 042, janu.gynekologie@gmail.com
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 15:00
úterý
6:30 – 17:00
středa
6:30 – 14:00
čtvrtek
8:00 – 13:00

Interní ambulance

MUDr. Gabriela Rybářová

kontakt: 775 002 155 (nové tel. číslo)
Ordinační hodiny:
úterý
7:30 – 14:30
odpoledne pro objednané
pátek
7:30 – 14:30
V prosinci došlo ke změně telefonního čísla,
omlouváme se za způsobené komplikace.

Kožní ordinace (od ledna opět v provozu)
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
kontakt: 775 057 007
Ordinační hodiny:
pondělí
8:00 – 12:00
12:00 – 14:00

Odběry krve

pro objednané

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE
kontakt: 377 224 305
Ordinační hodiny:
pondělí – pátek 6:00 – 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Praktický zubní lékař

Školní 33, kontakt: 377 972 754, 732 114 040
Ordinační hodiny:
pondělí, středa		 12:00 - 14:00
úterý
7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30

MUDr. Lada Cvachovcová

kontakt: 604 129 239
Ordinační hodiny:
pondělí, čtvrtek 7:30 – 17:00
út, st, pá
7:30 – 13:00

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Oční optika

Dagmar Strejcová

Mgr. Michaela Hrubešová

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

Gynekologie

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

Ambulance klinické logopedie

Gynekologická poradna

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
e-mail: veterinadobrany@seznam.cz
pondělí, pátek 9:00 – 11:00
čtvrtek
16:00 – 18:00

Oční optika

Jaroslava Ježková

Náměstí T.G.M. 111, kontakt: 377 970 151
úterý, pátek
8:00 – 17:00

Městský úřad Dobřany

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

Správa bytů

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

Sběrný dvůr

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

Městské kulturní středisko Dobřany

Dobřanská galerie, kostel sv. Víta, IC
Náměstí T.G.M. 5
kontakt: 377 972 725, 377 972 480
e-mail: kultura@dobrany.cz, ic@dobrany.cz
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 12:15 13:00 – 16:00

Kino – divadlo – kongresový sál – Káčko
Sokolovská 1011, 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

Horké linky

Plyn – poruchy: 1239
El. proud – poruchy: 840 850 860
Voda – poruchy: 800 120 112
Hasiči: 150 Záchranka: 155		 Policie: 158
Mezinárodní tísňové volání: 112
epepa@dobrany.cz – hlášení nebezpečných stavů
ve městě
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