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Jsme sebev domé m ste ko nedaleko Plzn , máme málo obyvatel, ale velké 
cíle. P ije te se podívat, nejlepší je vid t nás na vlastní o i a ochutnat místní pivo, to dodá 
vid ní dodate ný rozm r. 

Tak jsem se v minulé odpov di p edb hl. Ale máme tu nádherný barokní 
st ed m sta s unikátním kostelem sv. Víta, impozantní areál psychiatrické nemocnice, nejv tší 
koupací biotop, fajn lesopark, polostep na Šlovickém vrchu, u Vás bude taky hodn  milovník  
motosportu, takže m žete p ijet na offroad maraton nebo motokros. Máme víc kulturních akcí 
než dn  v roce, takže si na webu m žete najít, co by vás zajímalo. 

Myslím, že už jsme si zvykli. M  ten váš m kký (spisovný) dialekt baví. M l 
jsem pod ízené v Hradci Králové a vždycky jsem se nad n kterými slovy vnit n  pousmál, 
hlavn  ale nad tou odlišnou melodií e i. Zrcadlov  to musí být obdobné. Je mi líto, že 
dialekty trochu vytrácejí, jsou vtipné. 

Problém s dialektem ur it  nemáme, ale jsou mnohdy úsm vná n která 
slovní spojení, která od Vás slyšíme, ale myslím, že i ta, která slýcháte Vy od nás.

Nedovedu si p edstavit, že bych starostoval n kde, kde jsme nevyrostl.  
Pro m  je ta funkce splátkou m stu, které mi moc dalo, které miluju. Sama ta práce není 
žádný šlágr. Ale kdyby fakt nebylo vyhnutí, jako první bych šel do tamní školy a ujistil je tam, 
že je budu nadále tak skv le podporovat, jako je podporují dosud. 

„P e etl bych si manuál.“  
To je otázka na t lo. Moc si to nedovedu p edstavit, protože moje práce na ú ad  a práce 
Vašeho starosty je n kdy asi dost rozdílná. Bezesporu s „velkými“ Dob any je o dost více 



starostí, zase funkce starosty v „malých“ Dob anech je neuvoln ná, tedy p i zam stnání a je 
n kdy problém vše skloubit. Ob  funkce jsou o starostech a práci s lidmi a p ístupu k nim. 

To jak drží pohromad , jak jsou zocelení horami, jak dokážou z minima 
vyt žit maximum, že skoro ani nemají ploty a že dokázali udržet školu, která má víc žák , než 
má celá obec obyvatel. A navíc je tam nádherná krajina. 

Nemohu odpovídat za všechny, já i moje rodina jezdíme do Vašich Dob an 
nesmírn  rádi, ale domnívám se, že to tak mají i ostatní obyvatelé „malých Dob an“. 
P ipadáme si tam jako doma, jsme p eci v Dob anech . Mn  se moc líbí Dob any jako celek, 
historická zástavba, zrekonstruované nám stí, r zné uli ky po m st  a celková upravenost  
a rozvoj m sta. Také se mn  líbí dostupnost tém  veškerých služeb ve m st , což dnes asi 
obyvatelé berou jako samoz ejmost, nebo nabídka r zných volno asových aktivit. U nás  
za v tšinou musíme dojížd t, anebo co si neud láme, to nemáme, ale d láme to rádi. Také 
nemohu zapomenout na vynikající Dob anské pivo a spoustu p átel. Jsem rád, že toto naše 
partnerství vzniklo. P i spole ných setkáních se dá na erpat ada inspirací a zkušeností.

Ani ne, vídáme se a íkáme si v ci osobn . 

M li by být hrdí na m sto, ve kterém žijí. Domnívám se, že Dob any jsou  
o krok dál, pokud je z mého pohledu porovnám s podobnými m sty, t eba v našem regionu. Je 
to ur it  p íkladným vedením m sta i obyvateli, kte í m sto vytvá ejí. Držím Vám palce, aby 
tomu tak bylo i nadále, aby v Dob anech bylo vždy dob e.

ko ka – pes       ko ka – pes  
léto – zima      léto – zima 
auto – kolo      auto – kolo 
film – kniha      film – kniha 
mo e – hory      mo e – hory 
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Poznámka redakce: iniciáto i dopisu v ela  byli pan Josef Ptá ek a Antonín Ježek. 
V dob anské kronice se o tom nepíše, v té dob  po n kolik let nebyla vedena
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