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zdarma do všech domácností

Drakiáda v Dobřanech

Psal se 17. říjen 2015, za okny zataženo, ale na louce u starého mostu jste mohli vidět dvě barevné směsice. Tou, co se pohybovala, byli děti, rodiče a prarodiče, tou, co se měla pohybovat, draci a dráčata. Alespoň to bylo přáním pořadatelů – MěKS
a Pionýra v Dobřanech. Jenže větřík zafoukal, nalákal, a když
začaly závody, který drak ze skoro 60 přítomných vylétne nahoru
první a který nejvýš, tak najednou se ani koupeným, ani domácím nechtělo. A tak leckterý mrňous odcházel domů s pláčem,
pokud mu třeba rodiče nekoupili cukrovou vatu, nebo balónek
(jeden ulétl a byl nejvýš, ale nebyl to drak, tak mimo soutěž). Ale
nakonec se podařilo vyhodnotit i draka největšího a nejmenšího. Připravena byla i ukázka velkých draků – tedy spíš padáků,
které když je vítr, uvezou na vozíku i dospěláka. To, co létalo
dobře, byla letadélka a letadla leteckých modelářů z Plzně. Po
celou dobu hrála jako vždy hudba, maskovaná v autě s nápisem
Hasiči. Pro zahřátí se mohly děti svézt na koloběžce, zaskákat si v pytlích či hodit míčem do koše a získat tak sladkou odměnu.
Nebo si mohly vyrobit pískový obrázek. No a na závěr čekalo opékání vuřtů. Co k tomu dodat? Poděkování prokřehlým pořadatelům, zejména na startu, ale i všem, co pomáhali, aby to bylo odpoledne příjemné pro všechny.
Libuše Nejedlá
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
rok se s rokem sešel a já vstupuji do druhého roku vedení
Redakční rady Dobřanských listů... Doufám, že se Vám noviny líbí alespoň tak, jako za dob mého předchůdce, a pokud
o něco více, jsem potěšena dvojnásob! Rok je doba vhodná
k bilancování, ale myslím, že je ho uvnitř čísla dostatek, tak
někdy příště...
Každý měsíc Vás v těchto řádcích zvu na dobřanské akce
a bude tomu tak i tentokrát. O mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež JUNIORFEST jste jistě už slyšeli, a protože je to událost pro naše město velká, je jí věnováno Téma
měsíce. Dobřany jsou jedno z pěti festivalových měst, kde
můžete od 6. do 14. listopadu navštívit filmové projekce nebo
se setkat se známými osobnostmi. Další informace najdete na
festivalovém webu www.juniorfest.cz.
Blížící se advent taktéž dostal svůj prostor v listopadovém čísle. Na nadcházejících stránkách je otištěn nejen přehled jednotlivých akcí a pozvánky na ně, ale také rozhovor s Honzou
Karáskem, kterého budete moci vidět a hlavně slyšet při jedné
z adventních nedělí v kostele sv. Mikuláše.
Příjemný a poklidný začátek adventního času přeje
Jaroslava Umnerová

Finanční úřad slíbil, že vyjde vstříc
(sob) Minulé vydání listů obšírně informovalo o digitalizaci
katastru nemovitostí v Dobřanech. Jde sice o potřebnou věc,
která ale přináší řadu komplikací. Město proto vstoupilo do jednání s finančním ředitelstvím, ze kterého přišly příznivé zprávy.
Máme příslib toho, že by úředníci z berňáku v lednu působili přímo v Dobřanech, aby se omezila nutnost jezdit do Plzně,
což ocení zejména senioři. Aktuálně se řeší technické problémy
napojení na síť finančních úřadů tak, aby služba v místě byla
úplná. Ochota vedení finančního ředitelství zatím působí velmi
povzbudivě, snad to vydrží.

Parkování na sídlišti vyvolalo debatu

V minulých číslech jsem předložil k diskuzi návrh občanů,
který vyslovili v rámci PRM (Programu rozvoje města). Jde o to
zřídit kromě stávajících parkovišť ještě jedno nové, které by bylo
hlídané a umožnilo by „jistotu místa“, pochopitelně by tato služba byla zpoplatněná. V rámci diskuze se objevila řada rozumných návrhů, za které děkuji. Objevila se ale i komická fáma, že
se mají zpoplatňovat stávající parkovací místa. Pravděpodobně
souvisela s časovou shodou mezi vydáním článku a rekonstruk-
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cí parkoviště u Integry. Z rychlosti šíření takového nesmyslu jde
až hrůza, na druhou stranu tento blud dodal debatě šťávu.
Slíbil jsem, že po obdržení desátého mailu oslovím odborníky
a proberu s nimi možnosti umístění a náklady na takové parkoviště. Jako ideální místo se jeví roh ulice 17. 11. a Spojovací,
což je místo přímo uprostřed sídliště. Horší je to s náklady na
provoz. Ti, kteří mi v e-mailech napsali, že by měli zájem, píší,
že hranice je 300 Kč za měsíc. Pokud by parkoviště bylo nonstop sledováno dohledovým centrem, bylo by při takové ceně
třeba, aby mělo 50 parkovacích míst. V příštím čísle byste měli
obdržet anketní lístek pro vyjádření závazného zájmu.
Město na parkovišti nechce vydělávat, zájem radnice je udržet
naše dosud nadprůměrně příjemné sídliště i nadále jako dobré
místo pro život. Statistiky i zkušenost poukazují na to, že zde
velmi rychle ubývá dlouhodobých obyvatel. Pokud nic neuděláme, může se v příští generaci Pančava posunout nebezpečně
blízko Chanovu a dalším vyloučeným lokalitám. Do takové hrůzy máme ještě daleko.
Je třeba zpomalit trend, kdy roste počet těch, kteří k místu, kde bydlí, nemají žádný vztah. Tato spirála je nebezpečná.
Zkulturnění prostředí, kvalita služeb v místě jsou jediné nástroje, které má radnice k dispozici. I proto by parkující platili služby spojené s místem, a nechtělo by se po nich, aby cena pokryla
i náklady na zpevnění plochy a její obvodové zabezpečení.
Martin Sobotka, starosta města

Plnění programu rozvoje města

První rok ve funkci se sluší trochu bilancovat. V minulých
volbách obdržely Aktivní Dobřany velice silný mandát díky
volebnímu programu, který stavěl na důsledném plnění Programu rozvoje města (PRM). Kouzlo tohoto dokumentu spočívá
v tom, že jeho tvůrcem je veřejnost, které odborníci pomáhají k
tomu, aby nešlo o pouhé vzdušné zámky. Zisk sedmi mandátů
z patnácti přenesl hlavní tíhu odpovědnosti právě na Aktivní
Dobřany. Proto jsme my dva nejvyšší volení představitelé města
z jedné strany a především na nás leží tíha odpovědnosti za
plnění PRM.
Rozhodli jsme se proto, že Vás seznámíme s tou částí naší
agendy, která úzce souvisí právě s PRM.
Jsme na stránkách novin, začněme proto s komunikací.
Občané si přáli více informací o dění ve městě a více informací,
které pouze neoznamují výsledky, ale informují o zamýšlených
projektech s předstihem. Na stránkách tohoto měsíčníku se
o to snažíme, zda nám to jde, není na našem posouzení. Lidé si
přáli také více setkání se starostou, i proto vznikl cyklus sousedských vycházek, jako možnost přímé komunikace. Zatím se
také nestalo, že bychom odmítli s kýmkoliv projednat jeho problém.
Z PRM také vyplynula potřeba sjednotit a zkvalitnit viditelnou komunikaci města a podpořit tak úhledný vzhled mobiliáře a dalších doplňků ve městě. V této věci finišujeme, opět se
zapojením veřejnosti.
Značnou část naší práce tvořila letos majetková jednání, PRM
vyžadovalo směřovat k vyřešení problému s pozemky spekulantů. Začátkem srpna bylo definitivně vyřešeno a my můžeme
projektovat rekonstrukci Plzeňské, kde se budeme snažit rozšířit vozovku tak, aby se zde dalo parkovat. Již jsme vyjednávali
i s ČEZ Distribucí o rekonstrukci přežité sítě nízkého napětí.
Stejně tak pracujeme i na kruhovém objezdu v Dobřánkách.
V obou případech bude stěžejní spolupráce s krajskými silničáři tak, aby se pokud možno udělala jedna pořádná rekonstrukce
najednou. Stejně tak už máme úspěšně projednánu se Státním
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fondem dopravní infrastruktury podobu vjezdových ostrůvku
v Přeštické, Komenského a na obou koncích Vodního Újezdu.
Dalším majetkovým bodem jsou jednání o pozemcích pro cyklostezku. I tady jsme prolomili ledy, i když jednání jsou zatím
stále v běhu, je výhled optimistický. V PRM výslovně zazněl též
požadavek začít na úrovni komunikovat s majitelem bývalého
autoparku, i tady už jsme našli společnou řeč. Rýsuje se i vyřešení letitého sporu o areál bývalých uhelných skladů.
Co se týče hlavních veřejně prospěšných staveb, které si lidé
vybrali. Nejblíže realizaci je fotbalový stadión, jehož projektant
je sice ve skluzu, ale pevně věříme, že příští jaro zahájíme a že
získáme dotaci, neboť tato stavba je především určena pro mládež a výchovu budoucích talentů. Na velmi rozumnou částku se
podařilo upravit rozpočet Sportovního areálu pod nádražím, který by při získání dotace na fotbalák a příznivém vývoji rozpočtu
všeobecně mohl být realizován již na sklonku příštího roku.
Co se týče cyklostezek, chceme se v první etapě soustředit na
ty úseky, které neváznou na majetcích a které přinesou největší
užitek místním lidem. Myslíme zejména dobré spojení se Šlovicemi a Vodním Újezdem, zejména ten je prakticky odříznutý pro
jinou než automobilovou dopravu. Na těchto úsecích se již pracuje a od ZUŠ do Vstiše přes Vodní Újezd byste se měli dostat
bez kolize s auty, jakmile bude vše naprojektované a schválené. I na tomto úseku je drobný majetkový problém s církevními
pozemky, který se nám snad podaří vyřešit.
Letos se povedl splnit i roční cíl přírůstku pracovních míst
ve městě díky získání investora firmy Applycon, která se usadila v dlouho opuštěném závodě v kasárnách. Hlavní úspěch
v oblasti zaměstnanosti je podíl vedení města včetně koaliční
místostarostky Dagmar Terelmešové na zklidnění situace v Psychiatrické nemocnici. Jsme rádi, že tato krize, která nás dosti
zaměstnala, neohrozila největšího zaměstnavatele.

Další věcí, po které lidé v rámci PRM hodně volali, je lepší
údržba majetku města a veřejných prostranství, koncepčnější práce se vzhledem města. V této věci město zadalo generel
zeleně, který pomůže péči o ni a vyšší kvalitě výsadby i vzniku pozice „městského zahradníka“, od počátku jsme uvolnili
dostatek prostředků na to, aby Martinská stěna nezpustla hned
první rok. Rozjeli jsme rozsáhlý projekt zlepšení urbanistických
návazností mezi Pančavou a historickým středem města. Máme
kvalitní studii na okolí jízdárny a pracujeme na dokumentaci,
která povede k získání stavebního povolení. Podařilo se nám
přesvědčit biskupa a Koinonii, aby fara na náměstí byla trvale
obydlena, pracujeme na vyhlášení kostela sv. Víta národní kulturní památkou tak, abychom na něj byli schopni čerpat dotace. Letos se podařilo opravit dva křížky a jednu z nejcennějších
kaplí na našem území u Vartova.

Sluší se poděkovat za rozpočtovou vstřícnost i opoziční ODS,
jelikož sama navrhuje to, aby na se na udržení vzhledu města
uvolnilo více prostředků.
Splatili jsme i kulturní dluh tohoto města zmíněný v PRM
a máme konečně důstojný pomník obětem válek na našem území, neboť jsme byli v historii města nezvykle často bolestivě
poznamenáni vojenskou činností.
Co se týče udržení cenové hladiny v klíčových službách, vyjednáváme s Plzní o tom, že bychom zajistili vodárenskou infrastrukturu pro Lhotu, což by učinilo ekonomicky rozumnou
investici do odkanalizování Šlovic a celkově by to ještě více zhospodárnilo naši vodárnu, kterou pronajímáme ČEVAKu. Stejně
tak pokračujeme v právní bitvě s ÚOHS o koncesi na teplo, přičemž ale pouhá změna vedení s touto koncesí související přinesla obrovské ekonomické zlepšení a má velice příznivý dopad
na cenu.
V rámci bezpečnosti jsme posílili kamerový systém a pracujeme na lepší protipovodňové ochraně, stěžejním opatřením je
poldr nad pohodnicí, který by měl zadržet dost vody při přívalových deštích tak, aby se zmírnily problémy, které způsobuje zatrubněný potok pod třídou 1. máje. Aktivně sháníme též
odborníky, kteří by pomohli odhalit pravděpodobný „podzemní potok“ v ulici Loudů a spoutat jej tak, aby neztrpčoval život
lidem, kteří bydlí v domech nad ním.
Co se týče bytové výstavby, největším úspěchem je získání pozemku pro jihozápadní bytovou zónu. I tady se pozitivně
odráží vyřešení problémů se SEPA credit. Nejenom, že můžeme
dopravně napojit zmíněnou oblast za ústavem, ale je nyní i možné rozumné řešení křižovatky Plzeňská, Spojovací.

Ta má dopad na napojení lokality Malá strana. V té se podařilo záhy utnout půlroční bezvýsledné čekání na požární atesty zamýšlené technologie plechových staveb, vyřešit pozdržený
archeologický průzkum. Bohužel projektanti zatím poměrně
zásadně nestíhají. Jakžtakž v termínu jsme získali povolení
pro odvodnění garáží, bez něhož nelze Malou stranu zasíťovat.
Samotné zasíťování lokality v těchto dnech čeká na to, zda hasiči schválí opravené požární řešení lokality. Infrastruktura by se
mohla začít budovat na jaře, souběžně budeme jednat s tím,
kdo bude 26 domků stavět. Důraz bude kladený na rozumnou
cenu.
Pracujeme na lokalitě Ústavní, máme předjednáno zrychlení
převodu z církve na město Dobřany, což by mohlo uvolnit atraktivní parcely, které jsou zčásti zarezervované. Máme již řešení i
pro lokalitu dostupných řadových domků mezi sídlištěm Hvízdalka a stávající zástavbou v ulici Ústavní.
Určitě jsme na mnoho zapomněli, budeme vděčni za Vaše
dotazy a náměty k plnění PRM.
Vaši Lenka Tomanová a Martin Sobotka
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Obnovená kaple a křížky aneb
Zkuste najít pět rozdílů
Město Dobřany věnuje pozornost i drobným sakrálním stavbám a nemovitým kulturním památkám jak v Dobřanech, tak
v jeho místních částech. Má zpracovanou projektovou dokumentaci na jejich obnovu a v letošním roce došlo k opravě tří
z těchto objektů.
Jako první Vám představujeme obnovenou kapli Panny Marie
Pomocné u Vartova mlýna, která je situována u cesty mezi
Dobřany a Šlovicemi. Jednalo se o kompletní rehabilitaci této
krásné památky. Dále se město postaralo o kompletní očištění
a odborné opravení pilířů včetně osazení litinové repliky kříže
božích muk, nacházejících se v Jiráskově ulici směrem na Vstiš
a ve Vodním Újezdě směrem k Chotěšovu, která byla často terčem vandalů. Předchozí neutěšený stav a výsledek všech realizací je patrný z připojené fotodokumentace. Akce stály bezmála
900.000 Kč.

Pět tisíc eur poskytnou Dobřany svému partnerskému slovinskému městu Brežice na zvládání uprchlické krize. Na svém mimořádném zasedání to 27. října odsouhlasili dobřanští zastupitelé. Peníze jsou určeny na odvoz odpadků, které po migrantech
zůstávají.
„V Brežicích se nalézá jediný záchytný tábor pro běžence v celém
Slovinsku a situace je pro město jen velmi obtížně zvladatelná.
Proto jsme se rozhodli jim finančně pomoci. Od toho jsou přeci
v životě přátelé,“ říká starosta Martin Sobotka.
„Všude jsou davy lidí, policie, armáda, sanitky jezdí ve dne v noci,
dobrovolníci z různých zemí… A všude odpadky. Například naše
firma Komunala sesbírala za jediný týden po migrantech sto tun
odpadu,“ líčí tajemnice úřadu v Brežicích Irena Rudman.
Dobřany na jižním Plzeňsku a slovinské Brežice jsou partnerskými městy už třináct let. Pravidelné kontakty udržují nejen vedení
obou měst, ale i zdejší základní či hudební školy.

Nový „červený“ kontejner
v Jungmannově ulici

Tyto tři akce byly podpořeny Plzeňským krajem
v celkové výši 160.000 Kč.
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Město Dobřany se postupně snaží
zlepšovat dostupnost kontejnerů
pro třídění odpadů včetně zpětného odběru elektrozařízení. Ve staré
zástavbě nejsou plochy pro nádoby na tříděný odpad příliš vhodně
řešeny. Jako nejhorší se však jevilo
chaotické uspořádání kontejnerů
na rohu Jungmannovy a Studniční
ulice. Zde nádoby nevhodně stály přímo na travnatém prostoru,
či dokonce na komunikaci, nebyl
k nim dobrý přístup pro obyvatele, ani pro jejich samotný provoz, a navíc bránily rozhledovým poměrům. Proto bylo vybudováno na bezpečném místě nové kontejnerové hnízdo. Realizace
projektu byla podpořena ve výši 10.000 Kč Fondem ASEKOL,
celkové náklady dosáhly výše 140.000 Kč. Došlo tak ke zlepšení
přístupu k nádobám včetně estetického vzhledu okolí, protože
plocha byla rozšířena, zpevněna a ohraničena betonovou zídkou.
Najdete zde kontejnery pro třídění papíru, skla, plastu a nově
bude přistaven stacionární „červený“ kontejner, určený na zpětný odběr elektrozařízení, tj. drobné elektro a baterie, s rozměrem vhozu 40 x 50 cm (viz obrázek). Stacionární kontejnery
jsou v Dobřanech již dva, a to na sídlišti Pančava v ulici Husova
a Loudů. Všechny tyto kontejnery jsou městu poskytnuty zdarma společností ASEKOL, s. r. o. Děkujeme, že třídíte s námi.
Lenka Tomanová, místostarostka města
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Jak je to s pronájmem hrobových míst a s placením
poplatků za jejich pronájem?

Konečně jsme
se dočkali

Podle § 25, odstavce 1 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (zákon o pohřebnictví), vzniká nájem hrobového místa na základě
smlouvy o nájmu hrobového místa, která musí mít písemnou formu. Nájemce je povinen hradit
za tento pronájem pronajímateli nájemné a úhradu za služby spojené s nájmem, jejichž výše musí
být v nájemní smlouvě uvedena.
V našem městě je výše nájemného stanovena Cenovým věstníkem platným pro daný kalendářní
rok a Nařízením města č. 4/2008 ze dne 09. 12. 2008, které vydala Rada města Dobřany s účinností od 01. 01. 2009. Tímto nařízením bylo stanoveno maximální roční nájemné za pronájem hrobového místa ve výši 9 Kč/m²/rok, maximální cena za služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa ve výši 51 Kč/m²/rok a maximální cena za pronájem schránky
v kolumbáriu (úložišti jednotlivých uren) ve výši 200 Kč/místo/rok. Nájemce je povinen zaplatit
nájemné a úhradu za služby spojené s nájmem nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku.
Město Dobřany nechalo všechna hrobová místa na veřejném pohřebišti v Dobřanech přesně
geometricky zaměřit, aby výpočet výše nájmu byl zcela přesný.
Shrnuto tedy pro všechny nájemce hrobových míst na veřejném pohřebišti v Dobřanech platí:
-	každý nájemce hrobového místa musí mít uzavřenou písemnou nájemní smlouvu; pokud ji
nemá, je povinen dostavit se na MěÚ Dobřany, správu majetku města, a o pronájem požádat
-	nájemní smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na 10 let (určeno dle stanovené tlecí doby)
-	nájemce je povinen platit nájemné za pronájem hrobového místa (9 Kč/m²/rok) a úhradu za
služby spojené s pronájmem a užíváním hrobového místa (51 Kč/m²/rok), tzn. celkovou částku ve výši 60 Kč/m²/rok
-	nájemce schránky v kolumbáriu je povinen zaplatit 200 Kč/místo/rok
-	nájemné se platí ročně (nejpozději do 31. 12. daného kalendářního roku), složenky nejsou
nájemcům zasílány - platit je možno v hotovosti na pokladně MěÚ Dobřany nebo bezhotovostním převodem na účet města Dobřany uvedený v záhlaví každé nájemní smlouvy a dle
platebních podmínek uvedených v nájemní smlouvě
-	pro všechny nájemní smlouvy uzavřené před účinností Nařízení města č. 4/2008 platí dosavadní předpisy
-	jakékoliv informace ohledně placení poplatků za pronájem hrobových míst nebo informace související s nájmem hrobových míst Vám budou zodpovězeny na MěÚ Dobřany, správě
majetku města, nebo na telefonním čísle 377 195 844 (Věra Hessová).
Věra Hessová, Správa majetku města Dobřany

Možná se ptáte čeho, a až
vám to povím, možná nebudete souhlasit s takovým nadpisem. Jedná se o odtah starých
a mnoho měsíců zaparkovaných aut v ulicích sídliště
Pančava. Několik takových
tam totiž stálo. A nemusíte být Sherlock Holmes, aby
vám došlo, že obyvatelům
vadilo, když jim po dlouhou
dobu zabíraly tyto vraky parkovací místa. Asi nejzávažnějším případem byla troska
Mazdy 323, která byla tak
trochu noční můrou řidičů,
hlavně těch, kteří se pokoušeli zaparkovat ve večerních
hodinách v ulici Loudů. Mazda zde stála více než 4 roky
přes dvě parkovací místa.
I přesto, že jsme se o odstranění aut zajímali již dříve,
nedařilo se jejich odtažení. Po
kontaktování paní místostarostky Tomanové a vysvětlení
situace se věc dala do pohybu
a všechny tři vraky v polovině
října zmizely.
Děkujeme!
Filip U.
obyvatel sídliště Pančava
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CO SE DĚJE

Policie informuje
Policisté OO PČR Dobřany provedli na konci měsíce října
dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na parkování vozidel
v centru města Dobřany, zejména v ulicích Tyršova, Lidická
a Plzeňská. V těchto ulicích byl opakovaně ztížen nebo znemožněn výjezd hasičských vozů od požární zbrojnice k případům díky neukázněným řidičům, kteří zde parkují svá vozidla
v rozporu se Zákonem o silničním provozu č. 361/2000 Sb.
Vzhledem k závažnosti věci budou kontroly v těchto ulicích
probíhat i nadále v rámci běžného výkonu služby. O spolupráci
byla již požádána Městská policie Plzeň a policisté silničního
dohledu DI PČR Plzeň venkov.
V této souvislosti žádám občany města Dobřany, aby se při
parkování vozidel v lokalitě chovali odpovědně a ukázněně.
Prioritou zůstává zajištění možnosti bezproblémového výjezdu
složek IZS k plnění svých úkolů v případech ohrožení života
a zdraví a ochrany majetku občanů. K tomu je bezpodmínečně
nutné zajistit přednostně dodržování pravidel BESIP na odjezdových komunikacích od požární zbrojnice.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

Úřad práce informuje
Úřad práce ČR upozorňuje, že některým příjemcům příspěvku na mobilitu končí k datu 31. 12. 2015 nárok na tento příspěvek. Znamená to tedy, že tito klienti budou muset v lednu 2016
uplatnit novou žádost o příspěvek na mobilitu.
Jedná se o osoby:
- kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012
a 2013 na základě přechodných ustanovení § 38 odst. 8
zákona č. 329/2011 Sb., tedy na základě držitelství průkazu
mimořádných výhod typu ZTP a ZTP/P;
- kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu v letech 2012
a 2013 ve standardním správním řízení, jehož součástí
bylo posouzení zdravotního stavu, dle legislativy účinné do
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 Sb.).
Klientům, kterých se podání nové žádosti o příspěvek na
mobilitu týká, zašle Úřad práce ČR na začátku prosince 2015
informační dopis o nutnosti podání nové žádosti o příspěvek na
mobilitu. Do obálky s tímto informačním dopisem bude současně vložen i papírový formulář „Žádost o příspěvek na mobilitu.“
Je však nezbytné, aby klienti nové žádosti o příspěvek na mobilitu podávali na Úřad práce ČR až po 1. 1. 2016.

Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé
dočasných průkazů osoby se zdravotním
postižením (OZP) a průkazů mimořádných
výhod možnost zajistit si výměnu za nový
průkaz OZP. V případě, že tak neučiní,
nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako
občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady jsou
platné už jen do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015. Vzhledem k tomu, že
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výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada
lidí, kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby nenechávali vše
na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální
fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako při každých
úředních jednáních musí držitel průkazu také prokázat svou
totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost.
Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní
úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP
ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před
samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz
OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Vážení občané Dobřan,
rádi bychom vás informovali, že je
ve vašem městě nově v provozu interní
ambulance. Sídlí v nových prostorách
zdravotního střediska nad Penny Marketem. Ordinační doba je od
8 hodin ráno každý pátek, objednat se
můžete buď telefonicky na čísle 734 433
134, nebo stačí rovnou přijít. V ordinaci se
o vaše zdraví budu starat já, MUDr. Martin Straka, spolu se svou manželkou, zdravotní sestrou Kateřinou
Strakovou (mimo jiné dobřanskou rodačkou). Dovolte mi proto,
abych se vám ve stručnosti představil.
Lékařskou fakultu v Plzni jsem absolvoval v roce 2006, poté
jsem pracoval na interních odděleních nemocnic ve Stodě, Plzni
a Klatovech, kde působím dodnes. Atestaci z vnitřního lékařství
jsem úspěšně složil v roce 2013. Hlavní náplní mé práce je péče
o pacienty na jednotce intenzivní péče. Mohu Vám nabídnout
komplexní péči o vaše zdraví a zajištění eventuálních doplňujících vyšetření (převážně ve FN, kde mám několik kontaktů, případně i ve Stodě nebo v Klatovech). Stejnou ambulanci provozuji
pod společností Mediclinic i v Nepomuku a za rok mého působení
zde profitovaly desítky pacientů z úkonů, jako jsou koronarografie, implantace kardiostimulátoru, bypass apod. Velkou výhodou
a prioritou naší ambulance je nulová čekací doba, neboť každý
pacient je objednán na konkrétní čas. Kromě výše zmíněných pracovních aktivit mám vedlejší zaměstnání u Dopravní a záchranné
služby v Přešticích, pod kterou spadá i Dobřansko.
Mezi mé záliby patří na prvním místě hokej (a florbal), kterému se věnuji od útlého dětství, a věřím, že jménu Martin Straka
v hokejovém světě snad nedělám vyloženou ostudu. Ve svých
šestnácti letech jsem si oblékl i dres se lvíčkem na prsou, dvakrát
jsme vyhráli mistrovství ČR záchranářů. V Dobřanech mě v pátek
ráno můžete potkat na kole či při běhu, což jsou mé oblíbené
dopravní prostředky. Dvakrát jsem absolvoval pražský maraton,
letos se chystám na další pokus o zdolání čtyřhodinového limitu.
Aktivní životní styl se snažím doporučit i svým pacientům. U některých uspěji, u jiných méně a, co si budeme nalhávat, u některých vůbec. Zbytek volného času věnuji rodině, dobrému vínu či
pivu, šachům, činkám, malováním na tělo jehlami, kamarádům
a několika dalším sportům.
Těším se na setkání s vámi v mé ordinaci.
S pozdravem
MUDr. Martin Straka, Žerovice 25, Přeštice

ROZHOVOR S JANEM KARÁSKEM

Zpívat doma je nejtěžší
Když jsem ho před zhruba deseti lety poznala, byl Honzík Karásek kluk, který vyhrál možnost spolumoderovat dobřanský dětský filmový festival. Dnes je Jan Karásek členem Státní opery a uznávaným muzikálovým zpěvákem. V prosinci se vrátí do rodných Dobřan,
aby tu zazpíval na druhém adventním koncertu.
Jaké byly tvé klukovské
sny? Chtěl jsi odmalička
zpívat, nebo jsi toužil být
kosmonautem,
popelářem
a podobně?
Zpívání je moje vysněná práce. Od mala jsem si u všeho
zpíval: u mytí nádobí, luxování,
úklidu pokojíku. Ale éru popelářů jsem si taky samozřejmě
prožil, asi jako každé dítě.
S operou hodně cestuješ po
světě, i do velmi exotických
zemí. Kde všude už jsi díky
ní byl?
Dálky, to je moje! Dobřany
jsou záležitost srdeční. Tady jsem vyrůstal, měl jsem tu první
kamarády, poprvé v životě jsem tu veřejně vystupoval. Ale jsem
člověk kosmopolitní a rád přijímám výzvy. Z Dobřan jsem mířil
do Plzně, z Plzně do Prahy, z Prahy do evropských metropolí
a dál do světa.
Která z těchhle destinací pro tebe byla nejfantastičtější?
Jednoznačně Japonsko. Do něj jsem se zamiloval. Pokud tam
nejedu pracovně, jezdím tam alespoň na dovolenou. První možnost jsem měl, když mi bylo asi sedmnáct nebo osmnáct. Na
šest týdnů, bez rodičů, bez mobilu. A to mi dalo hrozně moc.
Definoval bych to jako směs určité dávky samostatnosti, dennodenního vystupování, kontaktu s jinou kulturou, seznámení
s novým jídlem a fascinující organizovaností. To všechno mě
nadchlo tak, že tam jezdím dodnes zhruba ob rok.

obklopit správnými lidmi. A na ty jsem měl vždycky štěstí. Třeba v dobřanské hudebce hodiny zpěvu, kytary nebo i korepetice. Všichni učitelé mi tu dali, abych tak řekl, čuchnout ke kumštu. Nechali mě snít o velkém umění a často jsme snili společně.
Z naděje se stala vášeň a pak to šlo ráz na ráz
Do velkých metropolí už jezdíš. Kam to tedy bude dál? Na
jiné planety?
Je pravda, že jsem nedávno podepisoval smlouvu, kde jsem
poskytoval svá práva na teritorium celého světa i vesmíru, ale
Česká republika je z pohledu kultury skvělá a Praha je matička
měst. Zpívat na prknech Národního divadla přeci není špatné
:-)
Přes to všechno se ale pořád vracíš do Dobřan a čas od
času zpíváš i tady. Jaké tyhle návraty jsou?
Návraty domů jsou těžké, doprovázené největší trémou. Předstupuji před publikum, které si mě pamatuje jako kluka, který
běhal s kamarády mezi paneláky a vyváděl to či ono. Vlastně ani
nevím, jestli mě, když zpívám, vnímají lidé jako tohohle kluka,
nebo jako interpreta. Můj cíl je jasný, chci Dobřaňáky zaujmout
a potěšit, koncert je musí bavit. Není nic hezčího, než když se
podívám do sálu a vidím známé tváře, jimž stálo za to přijít
a věnovat mi svůj čas.
Markéta Čekanová

Byl to takový ten pocit „tady jsem doma“?
Je pravda, že pokud si dokážu představit nějakou zemi, kde
bych byl schopen delší dobu žít, ne natrvalo, ale třeba tři, pět
let, pak je to určitě Japonsko.
Je naopak nějaké místo nebo země, kde se ti vůbec nelíbilo?
Nelíbilo je silné slovo. Blízké mi nejsou Spojené státy. Je to
sice země ohromných možností, ale mentalita tamních lidí mi
není blízká. Mám raději kolem sebe lidi, kteří jsou milí, příjemní
a všechno myslí doopravdy. A to jsem v Americe nezažil.
Řekl bys, že tvoje cesta z Dobřan do tohohle velkého světa byla přímá a umetená, nebo naopak klikatá a složitá?
Musím moc poděkovat svým rodičům, protože mě ohromně
podporovali. Nebyl jsem dítě vožené z kroužku na kroužek, jehož
rodiče znají všechny důležité učitele a hledají, kde a jak pomoci.
Nechali mi volné pole působnosti, vkládali do mě maximální
důvěru a v ničem mi nebránili. O zbytek jsem se postaral sám.
Ještě je ale zapotřebí talent…
Říká se, že část úspěchu je talent a část píle. Jedno bez druhého by nebylo k ničemu. Ale velkou roli hraje i štěstí. Jestli jsem
ve správnou chvíli na správném místě a jestli jsem schopen se
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme

Vítání občánků

Vzpomínáme

V měsíci říjnu oslavili 92.
narozeniny
paní
Božena
Urbanová, 94. narozeniny pan
Josef Vesecký, 90. narozeniny
paní Vlasta Fraňková.
Za Sbor pro občanské
náležitosti
města Dobřany
přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

Dne 10.10.2015 byli přivítáni starostou města panem
Bc. Martinem Sobotkou tito noví občánci města:
Michal Hrbáč, Eliška Králová, Miroslava Olahová, Ema Sedláčková, Ondřej Svášek, Amálie Vavríková, Zuzana Žigová
Simona Harmáčková, Jiří Lukeš, Josef Prokš, Matěj Raizer,
Vojtěch Rein, Václav Sahula, Lucie Tušková

Dne 25. 11. 2015 uplynulo
10 let od tragického úmrtí
paní

ing. Jany Dacejové.
Za vzpomínku děkuje
celá rodina.
Dne 11. 11. 2015
vzpomeneme nedožitých
95 let naší drahé maminky,
babičky a prababičky, paní

Božena Urbanová

Boženy Netrvalové.

Josef Vesecký

Vzpomínáme
Tvoje duše už je v nebi,
opustila nás, co Tě máme rádi.
Ale my všichni víme,
že pořád v nebi žije.
Dne 2. listopadu tomu bude již pět let,
co nás navždy opustil náš milovaný syn,
bratr, vnuk, strýc, synovec, bratranec
a skvělý kamarád
Vladislav Khás,
který žije v našich srdcích dál.
Nikdy na něj nezapomeneme.
Dne 14. prosince by mu bylo 33 let.
Moc nám chybíš, Vládíku.

Vlasta Fraňková
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Vy, kteří jste Vláďu znali, vzpomeňte s námi.
Děkují rodiny Khásova, Čmolíkova, Vavřínkova, Grancova.

Stále vzpomínají syn Josef
s manželkou Miladou,
vnoučata Robert, Rostislav,
František a Šárka
s rodinami a ostatní příbuzní.
Všem, kteří vzpomenou
s námi, děkujeme.
Dne 1. listopadu uplynulo
16 let od doby, kdy nás
navždy opustil pan

Miloslav Kolář.
Vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

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

Paní Květoslava Lehnerová
(*1933 v Dobřanech)
Díl 1.
Paní Lehnerová, jak lidé
v Dobřanech reagovali na
připojení k Říši v roce 1938
a jak se změnil život v Dobřanech?
To nevím, než začala pravá válka, v osmatřicátém, to
mně bylo 5 let a pamatuji
se, jak jsem jako holka šla
mamince pro mléko, to nebyly mlékárny, nebo možná
byly, to nevím, ale chodilo se
většinou k sedlákům pro mléko. Maminka mě poslala pro
mléko a já jsem se vracela od
konírny a jely takové veliké
zástupy „sajdkár“ a na nich
už byli němečtí vojáci, kteří
se v osmatřicátém zabydlovali v Dobřanech. V Dobřanech
žili Češi a Němci pohromadě,
kteří se vzájemně taky měli
rádi. Vznikala tam i smíšená
manželství. A ti vojáci, co přijeli, tam měli zázemí, v těch
starých německých usedlostech. Oni jim fandili, že jim
přišli ti jejich soukmenovci
pomoct. No ale s Čechy už
to bylo horší, protože určitá
politická nevraživost je i teď,
takže i v té době se někteří
snášeli, někteří méně. Tak
tito vojáci už tam měli připravenou půdu pro svoji existenci u těch starých, ale i nejspíš
mladých usedlíků. A teď Češi
čekali a scházeli se, jako to
je teď, ale někteří nechtěli
zůstat v Dobřanech. Tak se
i můj tatí s mami rozhodli, že
se odstěhujeme. To jsem byla
ještě sama, bylo mi těch 5 let

a táhlo se to až do jara 39,
kdy jsme se odstěhovali.
Němci pochopitelně obsadili úřady a zabydleli se tam
velice snadno a rychle a Češi,
kteří tam nechtěli zůstat, se
rozutekli do okolí. Do Přeštic, do Dolní Lukavice, do
Horní Lukavice a tak různě,
kde kdo měl příbuzný. My
jsme měli v Dolní Lukavici
strejdu, maminčina bratra,
a ten pro tatího, maminu
i mě zajistil, abychom měli
kde bydlet. To byla spousta
různých Dobřaňáků, kterým
zajišťovali různé ubytování,
tam po sedlácích pro lidi, kteří nechtěli být v Dobřanech.
To byl Wiesengrund, hned se
to překřtilo na Wiesengrund.
No a to nejdřív bylo, že můj
tatí nechtěl, abych chodila do
německé školy, protože všechno, co bylo české, přestalo od
r. 39 tím pádem existovat.
A dávali možnosti, že Češi
mohou odejít kamkoliv. Tak
strejda Vila zajistil ubytování
pro tatího, mě a maminku,
potom moje maminka měla
taky maminku, moji babičku,
ta už byla hodně stará, ta žila
s jedním mužem, jmenoval
se Kopecký, proto mu strejda
Vila zařídil taky ubytování,
zase u jiných lidí. Potom tam
byl pan Němeček, jeho snacha, ten dělal taky u finanční stráže, tak taky šli pryč
z Dobřan a potom ještě naši
měli známé, nějakého pana
Bradu, ten byl zaměstnaný v léčebně, tam byly dílny

pro pacienty a on dělal ševce a pomáhal tam opravovat
obuv pro pacienty. A ti měli
tři děti a ti taky šli po nás až.
To zase moje maminka jim
pomohla, že kde jsme bydleli u nějakých Strejců v Dolní Lukavici a my jsme měli
2 místnosti a maminka byla
těhotná, potom porodila sestřičku, ale to až v tom r. 39. …
Tedy když už jsme byli u těch
Strejců a jak jsme měli ty dvě
místnosti, tak jsme se ještě
rozdělili, naši pustili tu jednu
místnost těm Bradům, tomu
panu ševci a celé jeho rodině
a takhle jsme si vypomáhali,
než si sehnali lepší bydlení.
Tak ti Bradovi potom bydleli
s námi, pak za nějakou dobu,
nevím za jak dlouho, několik
měsíců, si sehnali byt v Přešticích, odstěhovali se a zůstali našim vděční, že jim v té
situaci pomohli.
A takhle to bylo, že ti Češi,
kteří tam nechtěli zůstat, utíkali z Dobřan a měli různé
známé, kteří jim taky různě
pomohli, jak jsem vylíčila, na
okrese nebo dál. Takže se takhle ti Češi semkli a pomáhali
si v tom nejhorším období.
Můj tatínek byl hodný a byl
taky nezaměstnaný. To jsme
bydleli u „dobytčáku“. U biografu, jak je taková krátká
ulice, směrem na Studniční.
Tak asi v prostředku té krátké
ulice, když se jde seshora, tak
po pravé straně, tak tam bydleli Majerovi, pak nějaká paní
Houšková a potom už nevím.

Jak jsme bydleli u té paní
Houškové, tak jsem se kamarádila s těmi Majerovými dětmi, ale ty tam zůstali. Zdeněk
Majer chodil do německé školy, ale pak jsme se na závěr
sešli v české škole. Když bylo
po válce, tak jsme se hned
vrátili. Tak tatí byl bez práce,
nemohl jezdit na Krejzovnu
(pozn.: šachta), protože přes
Dobřany neměl přístup. Tam,
kde bylo železniční stavitelství, tak z druhé strany nad
kolejemi projížděl vlak a nad
kolejemi byla strážní budka,
a kdo neměl propustku, tak
do Dobřan nesměl, takže na
Krejzovnu tatí jezdit nemohl
za prací. To muselo být utrpení. Ráno brzy musel vstávat, vzít kolo, jet na Dnešice
zastávku, tam jedna paní hlídala kola, za to jí platili, že si
je u ní mohli nechat na dvorku, ona měla velký dvorek.
Takže kdo takhle dojížděl,
i ti jeho známí, tam takhle
nechávali kola. Tatí tam tedy
dal kolo a sedl na vlak a jezdil
do Tlučné tím vlakem a pracoval přes tu válku v Tlučné
a absolvoval ty cesty pořád:
Dolní Lukavice – Dnešice na
kole, potom vlakem do Tlučné
a zase zpátky. Ráno vstával
a večer se vracel. A to už jsme
byly dvě, sestra a já.
(Pokračování příště.)
Zpracoval
2012/13

ve

školním

projektový

tým

roce
ve

složení: Jan Pokorný, Jakub
Fořt, Mgr. Jaroslav Šedivý

strana 9

TÉMA MĚSÍCE: MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRO DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2015

Co všechno je JUNIORFEST
S druhým listopadovým víkendem již po osmé přichází Mezinárodní festival JUNIORFEST. Kromě vynikajících filmů z celé Evropy
přináší také bohatý doprovodný program.
V Horšovském Týně se těšte na strašidla v zámeckém parku. Také můžete navštívit erbovní sál a účastnit se setkání s režisérkou
Marií Poledňákovou či se na cokoliv zeptat bývalé dětské herecké hvězdy a nyní režiséra - Filipa Renče. Středa je tradičně rezervována pro adrenalinovou soutěž Pevnost Týn, ve které se utkají děti ze základních škol Plzeňského kraje.
V Plzni JUNIORFEST odstartuje v pátek, kdy se uskuteční slavnostní zahájení v Divadle Alfa. Určitě navštivte DEPO 2015, kde
budete moci v neděli 8. listopadu strávit Den s Českou televizí a to od 10 do 16 hodin. Pro děti z plzeňských základních škol jsme na
pondělí připravili ekologickou soutěž a od pondělka od 20 hodin začíná promítání festivalových filmů v Hudební kavárně Dominik.
Také v Dobřanech se žáci základní školy formou soutěže dozví mnoho o ekologii, budou se moci nechat vyfotografovat s postavami z večerníčků v rámci Dne s Českou televizí a spolu s rodiči si užít Pohádkové luštění.
Od letoška nová partnerská města Domažlice a Přeštice také nabídnou svým obyvatelům i návštěvníkům z okolí zajímavé doprovodné pořady. Klubové setkání s Marií Poledňákovou, Den s Českou televizí a setkání s tvůrci Krkonošských pohádek.
Více na www.juniorfest.cz.

JUNIORFEST už se v Dobřanech
zabydlel natrvalo

Užijte si s Českou televizí prima
festivalové dny

Kino Káčko poskytne své prostory festivalu už počtvrté. Kromě
projekcí můžete navštívit i doprovodné pořady. „Prvním bodem
pátečního programu bude interaktivní ekologická hra pro žáky
základních škol s názvem Sem to přece nepatří. V neděli se
můžete těšit na kouzelnickou konferenci a vyslechnout příspěvky Rumburaka, pana Tau či Saxany, kteří se objeví na slavnostním zahájení. Moderátorem setkání všech významných čarodějů bude Václav Matějovský,“ informuje Lenka Šašková.

Přeštické a dobřanské nádraží
se promění na kino
Setkání nejen s oblíbenými postavičkami z večerníčku, který letos slaví kulaté narozeniny, vás čeká hned ve třech festivalových městech – Dobřanech, Domažlicích a Plzni. „Budete
mít jedinečnou příležitost nechat se vyfotit ve večerníčkovském
kouzelném automobilu nebo si zkusit znalosti v AZ kvízu junior.
Můžete se těšit i na moderátory z pořadů stále více oblíbeného
Déčka. Součástí akce bude také kreativní rukodělná dílna, kde
si budete moci vyrobit vlastního Večerníčka či jiné pohádkové
postavy,“ informuje David Brabec.

Pohádková stopovačka
Letos poprvé mají malí i velcí diváci možnost navštívit unikátní Kinematovlak, který zpestří program hned ve dvou z pěti
festivalový měst. Ve dnech 6. až 10. listopadu bude stát tento
speciální vlak na nádraží v Dobřanech a od 10. do 14. listopadu
zastaví na přeštickém nádraží. „Jedná se o speciálně upravený
vagon, který slouží k projekci filmů pro téměř padesátku diváků. Promítací zařízení Kinematovlaku spustíme vždy několikrát
denně. Všechny filmy můžete zhlédnout za 20 Kč a jejich přehled najdete v programové nabídce,“ sděluje Jaroslava Umnerová.
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První listopadové sobotní dopoledne se festivalové Dobřany
promění v pohádkové město. Dobřanští skauti připravili pro děti
i jejich rodiče procházku městem spojenou s pohádkovým luštěním. „Na startu dostanou děti čtyři zašifrované zprávy a pomocný „klíč“ k jejich přečtení. Po rozluštění zprávy se budou moci
vydat udaným směrem a plnit úkoly na dalších pohádkových
stanovištích,” vysvětluje organizátorka Věra Šístková.
„Z ověřených zdrojů víme, že budete mít možnost v Dobřanech potkat Makovou panenku s motýlem Emanuelem, králíky
z klobouku nebo třeba nejznámější pohádkovou včelku. Startuje se od 9.30 na dobřanském náměstí a po zvládnutí celé trasy
čeká na účastníky v cíli sladká odměna,“ dodává Šístková.

TÉMA MĚSÍCE: MEZINÁRODNÍ FILMOVÝ FESTIVAL PRO DĚTI A MLÁDEŽ JUNIORFEST 2015
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KULTURA

ADVENTNÍ, VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ
PROGRAM V DOBŘANECH

***********************************************************************
29. listopadu 2015 od 15:00 hodin
Náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark

• prodej adventního, vánočního a dárkového
zboží
• výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu
fondu Klíček
• v rámci jarmarku vystoupí žáci ze třídy 4.B při
ZŠ Dobřany a dětská lidová muzika Vozembach
při ZUŠ J. S. Bacha

29. listopadu 2015 od 17:00 hodin
Náměstí T.G.M.

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu

• slovo starosty a pana faráře
• vystoupí dětský pěvecký sbor Beránci při
Masarykově ZŠ Plzeň, dětský pěvecký sbor
Hvězdičky při ZŠ Dobřany a pěvecké oddělení
ZUŠ J. S. Bacha

30. listopadu 2015 od 16:15 hodin
MC Budulínek (U Trati 1014)

Vánoční dílnička

• výroba vánočních ozdob ze stužek,
mašličkového věnce nebo věnce z vlny
• zdobení perníčků

3. prosince 2015 od 16:00 hodin
Městská knihovna Dobřany

Zdobení stromečku a perníčků
5. prosince 2015 od 17:00 hodin

Pekelné koňské spřežení

• Spřežení vyrazí z průjezdu domu č. p. 111
na dobřanské náměstí.

6. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Adventní setkání s dobřanským
rodákem Janem Karáskem
• klavírní doprovod: MgA. Eva Vimrová, Ph.D.
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13. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

KrisKrosKvintet

15. prosince 2015 od 17:00 hodin
sál ZUŠ J. S. Bacha

Vánoční koncert I

• v programu vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha

20. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Dobřanské pěvecké sbory

• vystoupí dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ
Dobřany, seniorský pěvecký sbor Dobřanské
bábinky a P.U.D.U.

22. prosince 2015 od 17:00 hodin
kostel sv. Mikuláše

Vánoční koncert II

• v programu vystoupí žáci a učitelé
ZUŠ J. S. Bacha

24. prosince 2015 od 11:00 hodin
dvůr ZUŠ J. S. Bacha

Živý Betlém

• účinkují žáci, učitelé a přátelé ZUŠ, hudbu
obstará dětská lidová muzika Vozembach

1. ledna 2016 od 13:00 hodin

Novoroční výstup na Šlovický
vrch
• akci pořádá Klub českých turistů
při TJ Dobřany
• přístupové cesty od panelárny a po silnici
od skladu PENNY

1. ledna 2016 od 18:00 hodin
Náměstí T.G.M.

Slavnostní uvítání roku 2016
• slavnostní slovo starosty města
• velký ohňostroj za hudebního doprovodu

KULTURA

Městské kulturní středisko Dobřany ve spolupráci se ZŠ Dobřany,
ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, MŠ Dobřany a dalšími pořádá

29. listopadu 2015 na Náměstí T.G.M.

Mikulášský jarmark

30. listopadu 2014 / 13.00–17.00 / Náměstí T.G.M.
****************************************************

Mikulášský jarmark

15:00–17:00

• prodej adventního, vánočního a dárkového zboží
• prodej
• výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček

adventního, vánočního a dárkového zboží

(výtěžek z prodeje bude věnován Nadačnímu fondu Klíček)

• vánoční představení o narození Ježíška v podání žáků 4.B
30. listopadu 2014 / 17.00 / Náměstí T.G.M.
Dobřany
Slavnostní rozsvícení vánočníhoZŠ
stromu

• dětská
lidová
• vánoční písně a koledy – vystoupí dětský pěvecký sbor
Hvězdičky
při ZŠ Dobřany
5. prosince 2014 / 17.00 / Dobřany

Pekelné koňské spřežení

muzika Vozembach při ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Slavnostní rozsvícení
vánočního stromu
17:00

7. prosince 2014 / 14.00 / kulturní dům PN Dobřany

Rej Mikulášů, čertů a andělů
7. prosince 2014 / 18.30 / kostel sv. Mikuláše

• slovo starosty a pana faráře
• vystoupí dětský pěvecký sbor Beránci při Masarykově ZŠ
Plzeň, dětský pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany
a pěvecké oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

Collegium Fiddle Dolce M. B. Karpíška
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY

KNIHY PRO DĚTI
Večerníčkův pohádkový
špalíček
Padesát obrázkových příběhů
obsažených v tomto pohádkovém špalíčku je výběrem z nejoblíbenějších večerníčků.
Můžete si ho prohlížet a číst
buď úplně sami, anebo ještě
lépe s maminkou či tatínkem
a s babičkou či dědečkem
a úplně nejlépe před usnutím.
Pěkně každý večer alespoň
jednu pohádku. Doufám, že
se vám můj pohádkový špalíček zalíbí a o pohádkových
hrdinech se vám bodu zdát
samé hezké sny.
Váš Večerníček.

RESCHOVÁ Stanislava:
Všehochuť
Dvanáct kousků, od každého
něco.
Nástrahy a překážky, škola
a prázdniny, bílý den a černá noc, detektivka a záhada, zábava a vtip, hádanky
a zapeklité otázky. Jednoduše
VŠĚHOCHUŤ!
ČERNÝ Jiří: Světoví Češi
Příběhy osobností, které proslavily naši zem
Pojďte nahlédnout do osudů
výjimečných osobností. Fascinující a inspirující příběhy
plné splněných i promarněných snů, dobrodružství
a odvahy
vyzkoušet
něco
nového, jít svou cestou a dělat
věci jinak…Jejich životní cesty
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byly různé, někteří se proslavili již za svého života, mnozí
však byli zapomenuti a znovu
objeveni až později. Všichni
jsou to ale lidé, na které bychom měli být hrdí.

klubu, je nalezeno v odpadním kontejneru. Je to děsivá
scéna, ale nic v porovnání
s tím, co si dívka musela vytrpět před svou smrtí. Vše bylo
nafilmováno, aby se to mohlo
promítat pro zvrhlá individua
v jakémsi snuff klubu. Detektiv Manny spolu s mladou
asistentkou státního zástupce
Darion DeBianchiovou odhalí
děsivé spojení mezi množstvím
nevyřešených vražd a únosy odehrávajícími se po celé
zemi. Pro Mannyho a Dariu
noční můra začíná…

knize sahá od malých předmětů (talíře, květináče…), které
zvládnou i začátečníci, až po
větší, jako jsou kachlová podlaha, zahradní lavičky, stůl…
MOYES Jojo:
Poslední dopis od tvé lásky
Mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty.
Píše se rok 1960. Jennifer
Stirlingová se po vážné autonehodě probouzí v nemocnici v Londýně a na nic si
nevzpomíná. Nepoznává svého manžela, kamarády, nepamatuje si dokonce ani to,
jaká byla před nehodou ona
sama. Když je po nějaké době
z
nemocnice
propuštěna,
nachází doma schovaný dopis
a z mlhy zapomnění pomalu začínají vystupovat obrazy
upomínající na velikou lásku,
kvůli které byla ochotná riskovat úplně všechno.

MAGGREGOR Virginia:
Jak to vidí Milo
Obyčejný devítiletý kluk? To
tedy rozhodně Milo není.
Čím to, že vidí mnohem víc než
jeho vrstevníci? Mnohem víc
než jeho rodiče? Trpí vzácnou
oční vadou, kvůli níž postupně
slepne, ale současně vidí také
věci, kterých si ostatní vůbec
nevšimnou. Pronikavý, moudrý a překvapivý, takový je tento
román. Je to příběh o rodině,
o světě, o lásce, o toleranci a předsudcích, o ochotě
poslouchat a slyšet, vidět, všímat si a chápat. Milo vidí svět
jinak a my brzy zjistíte, že si ho
prostě nemůžete nezamilovat.

SKOTE Malena: Beton
Snadné betonové projekty
doma a na zahradě.
Srozumitelné návody rozepsané do jednotlivých kroků
pomohou vždy dosáhnout
dokonalých výsledků. Celkem
44 projektů obsažených v této

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
HOFFMAN Jilliane:
Střižna smrti
Tělo mladé studentky, jež
zmizela z floridského nočního

Za bohaté účasti veřejnosti se uskutečnila dne 8. 10. 2015
v Městské knihovně Dobřany beseda s Terezou Čechurovou, drezurní jezdkyní a dvojnásobnou juniorskou mistryní ČR v drezuře.
Děkujeme za skvěle připravenou prezentaci a dárky pro všechny
návštěvníky.

SCHNEIDER Stephanie:
Proč máma potřebuje
růžovou kabelku
A další tajemství všech šťastných maminek.
S úsměvem jde všechno líp.
Tato knížka vám dodá podporu a humor a dokáže vám, že
zářivý úsměv maminky je pro
rodinu daleko důležitější než
zářivě naleštěný kuchyňský
dřez. Odhalte skrytá tajemství
šťastných maminek a dobře
se při tom bavte!

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
12. listopadu 2015 zazpívat na slavnostním koncertě vítězů,
který proběhne v sále Bohuslava Martinů na Akademii múzických umění v Praze. Záznam celého koncertu by měl být v březnu příštího roku odvysílán Českým rozhlasem Vltava, který je
jedním z partnerů soutěže.

Karolína Tothová – bývalá žákyně
ZUŠ J. S. Bacha slaví úspěchy

Naši pěvci uspěli ve velké
konkurenci!
(vom) Písňová soutěž Bohuslava Martinů, kterou pořádá
Gymnázium a hudební škola
hlavního města Prahy s cílem
podpořit zájem mládeže o písňovou tvorbu autorů 20. století, se řadí k těm velmi oblíbeným. Také letošní ročník
byl co do počtu přihlášených
rekordní. Soutěže se zúčastnilo
na 250 pěvců z hudebních škol
a konzervatoří celé republiky.
Ve dnech 16. - 18. 10. 2015 se
konal její 13. ročník.
Z naší základní umělecké
školy se jí úspěšně zúčastnilo hned několik žáků, kteří se
v početné konkurenci rozhodně neztratili. V nejmladší kategorii
si 2. cenu vyzpívala Karolína Saboová, v kategorii do 16 let získal 3. cenu Tomáš Duchek. Nejlépe si vedl Filip Brada, který
ve stejné kategorii zvítězil a vedle 1. ceny získal také zvláštní
ocenění poroty za interpretaci písně Bohuslava Martinů. Žáky
do soutěže připravila paní učitelka Klára Vlahačová-Kartáková a na klavír je doprovodili paní učitelka Michaela Vacková
a ředitel školy Jan Vozár. Oba chlapci budou mít možnost si

(vom) První videoklip mladé
talentované zpěvačky Karolíny Tothové je na světě. Look
at Me byl slavnostně pokřtěn
v pražském klubu Coco za
účasti jejích přátel, fanoušků
i známých osobností.
Role kmotrů se rádi ujali
starosta města Dobřany pan
Martin Sobotka, bývalý fotbalový reprezentant Tomáš
Ujfaluši, showman Daniel
Nekonečný, který si neodpustil ukázku ze svých pyromanských aktivit, a zpěvačka
Yanna. Následující party si
nenechali ujít ani někdejší Miss ČR Aneta Vignerová, zakládající člen skupiny Maxim Turbulenc Pavel Vohnout
alias Kyklop, moderátor Petr Vojnar, zpěvák Milan Peroutka
a další.
Ve zcela zaplněném klubu se všichni skvěle bavili. „Byl to
jeden z nejkrásnějších večerů v mém životě. Chci poděkovat
městu Dobřany za finanční podporu, dále těm, kteří se na klipu podíleli, a za hojnou účast na křtu,“ usmívala se Tothová.
Zároveň slíbila, že to rozhodně nebyl videoklip poslední, na
dalším už se totiž intenzivně pracuje. Nezbývá než doufat, že
bude minimálně stejně tak povedený, jako Look at Me.

Zajímavý zážitek přichystala posluchačům skupina Allegra Siciliana, která zavítala 20. října do koncertního sálu Základní umělecké
školy v Dobřanech. Lidé si tak vyposlechli nejen sicilskou lidovou
hudbu, ale měli možnost prohlédnout si a sami vyzkoušet zvuk pro
nás netradiční flétny zufolo. Pořad byl doprovázen slovem.
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Naše ZUŠ vyhlášena jako třetí
nejlepší v kraji!
Uplynulý školní rok 2014/2015 byl pro naši Základní uměleckou školu mimořádně úspěšný. O jednotlivých soutěžních
výsledcích našich žáků jsme vás pravidelně informovali na
stránkách Dobřanských listů, přesto se však chceme podělit
s vámi, čtenáři, ještě o jednu radost, která se soutěžemi minulého školního roku souvisí. Každý rok v září jsou Plzeňským
krajem - na základě výsledků v soutěžích - vyhlašovány nejúspěšnější ZUŠ kraje. Naše škola tak za uplynulý rok z celkovém
počtu 34 ZUŠ obsadila báječné třetí místo a dosáhla tak nejlepšího hodnocení ve své historii! Soutěžní výsledky jsou jistě
jen jedním kritériem v hodnocení školy, i když asi nejlépe měřitelným, a tak je třeba zdůraznit, že ty hůře měřitelné “malé”
úspěchy a radosti ze společného hraní, zpívání, tančení, tvoření
všech našich žáků jsou pro nás stejně důležité a jsme na ně
neméně hrdí :-)
Klára Vlahačová-Kartáková

Základní umělecká škola J. S. Bacha v Dobřanech
Vás srdečně zve

v úterý dne 3. listopadu 2015 v 18.00
do koncertního sálu na

Houslový recitál
Bc. Jan Rada

(ze třídy prof. J. Tomáška
- Pedagogická fakulta Karlovy Univerzity Praha)
Petr Novák

- klavírní spolupráce

Ocenění hejtmanem: zleva pí uč. K. Vlahačová-Kartáková, J. Šístková, F. Brada, pí uč. M. Vozárová, ředitel J. Vozár

3. listopadu 2015 / 18:00 / sál ZUŠ
Houslový recitál - Bc. Jan Rada
MgA. Petr Novák - klavírní spolupráce

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany

5. listopadu 2015 / 14:00 / PD Loudů Dobřany
Vystoupení pro Klub důchodců
- vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
7. listopadu 2015 / 18:00 / kostel sv. Víta Dobřany
Výročí 25 let demokratické samosprávy v Dobřanech
- vystoupí žáci a učitelé ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
10. listopadu 2015 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert

24. listopadu 2015 / 15:00 / Káčko Dobřany
Setkání seniorů - vystoupí

žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany,
žáci ZŠ Dobřany a děti z MŠ Loudů Dobřany
28. listopadu 2015 / 17:00 / kaple Vstiš
Adventní koncert - vystoupí žáci ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
29. listopadu 2015 / 15:00–17:00 / náměstí T.G.M. Dobřany
Mikulášský jarmark
- práce žáků výtvarné třídy ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
- vystoupí velká dětská lidová muzika Vozembach ZUŠ J. S.
Bacha Dobřany a žáci 4.B při ZŠ Dobřany

12. listopadu 2015 / 19:00 / koncertní sál B. Martinů
AMU Praha
Koncert vítězů 13. ročníku Písňové soutěže B. Martinů

29. listopadu 2015 / 17:00 / náměstí T.G.M. Dobřany
Rozsvícení vánočního stromečku
- vystoupí pěvecké oddělení ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, dětský
pěvecký sbor Hvězdičky při ZŠ Dobřany a dětský pěvecký
sbor Beránci při Masarykově ZŠ Plzeň

22. listopadu 2015 / 11:00 / Západočeské muzeum Plzeň
Tribuna komorní písně 2015 – 14. ročník

1. prosince 2015 / 17:00 / sál ZUŠ
Žákovský koncert
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Začali jsme v září...

Sraz po šedesáti letech

Stejně jako každý rok připravily děti z Pionýrské skupiny
v Dobřanech - oddílů Delfíni
i Delfíňata - na začátku měsíce otevřenou akci pro širokou
veřejnost nazvanou „Začínáme“
– sportovní odpoledne a výtvarnou dílnu v klubovně. Stanoviště
i materiál byly připraveny, plakáty v novinách i jinde, přesto,
možná že byla zrovna sobota odpoledne, nebyla účast tak velká,
jak jsme čekali, a tak i přes krásné počasí jsme měli mráčky na
čele – rodiče a vedoucí na stanovištích, ale hlavně děti, které přišly pomáhat. No, uvidíme příští rok. Jinak oba oddíly se začaly
scházet na svých pravidelných schůzkách, někteří členové odešli
do jiných zájmových kroužků, aby místo nich přišli noví. Hráli
jsme si venku, vytvářeli v klubovnách nebo hráli stolní hry.
I v měsíci říjnu se na schůzkách dělo plno zajímavých
věcí. Děti si vyrobily Mimoně, netopýra, ducha, dýni a další.
Ti nejmladší zvládali první dovednosti – pracovat s oboustrannou lepenkou, stříhat, lepit apod., i si hráli různé sportovní či
poznávací hry. Nejstarší děvčata o podzimních prázdninách
vyráběla dekorace a zkoušela nové výtvarné aktivity. Děti se ale
spolu s vedoucími podílely i na přípravě dvou akcí pro ostatní
děti a rodiče z Dobřan a okolí. Jednou byla Drakiáda a druhou
Večer se světýlky.

Pionýr, z. s. -Pionýrská skupina Dobřany
vás srdečně zve
na

V roce 1955 skončila naše školní docházka do obou dobřanských osmiletých škol. Po dlouhých šedesáti letech jsme se
poprvé sešli 17. 10. 2015 u školy ve Školní ulici, kde jsme si
prohlédli překrásně upravené prostory, a pak jsme v „Cinemě”
pokračovali v příjemné atmosféře vzpomínání na mladá léta.
Prožili jsme odpoledne plné milých setkání, dozvěděli jsme se,
kdo měl jaké životní osudy, zavzpomínali jsme na ty, kteří se pro
nemoc omluvili, a vzdali jsme čest památce těch, kteří již nikdy
na naše příští setkání přijít nemohou.
Anna Adamová a Zdena Blažková

VÝTVARNÝ VÍKEND 
,



který se koná v sobotu 7. 11. 2015 od 14:00 hodin v klubovně
(spolkový dům v bývalých kasárnách).

Zájemci se mohou hlásit na tel.: 603 112 996
nebo e-mail: libuse.nejedla@seznam.cz
(dostatek materiálu)
vhodné pro starší děti a rodiče

Na akci se finančně podílí město Dobřany.
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Skautské hry
Dobřanští skauti připravili 3. 10. 2015 u klubovny na ostrově skautské hry. Poděkování za podporu akce
patří městu Dobřany a Dobřanskému pekařství Fonhauser. Na ostrově bylo připraveno devět stanovišť, kde si
děti i dospělí mohli vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Střílelo se z luku, šplhalo po pavučině vypletené mezi
stromy, uzlovalo se, skládaly se hlavolamy a podobně. Ostrov se začal plnit hnedka kolem druhé hodiny, kdy
byl začátek. Přišlo 86 dětí s doprovodem rodičů. Počasí vyšlo naprosto skvěle. Všichni jsme se dobře bavili
a odpoledne si pěkně užili. Po splnění úkolů čekala na odvážlivce malá odměn a buřt, který si každý opekl na
ohni. Těšíme se na vás zase příště.					
Šíša

Ohlédnutí za letní činností dobřanských Mladých hasičů
Jako každoročně, tak i letos jsme uspořádali týdenní letní
soustředění pro Mladé hasiče. V letošním roce to byl jubilejní
10. ročník. Tentokrát jsme byli na Šumavě, v Úborsku u Janovic. Záměrem letního soustředění byla příprava na celoroční
činnost ve hře Plamen. Trénovali jsme požární discipliny, jako
např. štafetu dvojic, spojování hadic, střelbu, zdravovědu,
vázání uzlů, topografii apod. Proběhli jsme si branný závod jednotlivců i družstev. Kromě přípravy na hasičské soutěže jsme si
zahráli pétanque, fotbálek, vybíjenou apod. Protože nám přálo
počasí a v místě ubytování byl bazén, tak jsme měli každý den
i vodní zábavu. Ale přesto jsme si zajeli do nedaleké Kdyně
do Centra vodní zábavy. Vyšlápli jsme si na výlet na Klenovou
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a naši vedoucí nezapomněli ani na „bobříka odvahy“. V klubovně jsme si zahráli ping pong, hráli jsme různé hry, jako
např. „Kufr“, pexeso, otázky a odpovědi týkající se např. historie Dobřan a okolí. Na závěr tábora jsme měli maškarní rej
s tanečky. A aby naši rodiče také věděli, jak se nám na táboře
daří, dostávali o nás každý den zprávy v podobě táborových
novin. Už se těšíme na příští letní soustředění. Doufáme, že
naše příprava se projeví v soutěžích, které nás během ročníku
2015/2016 čekají.
Tato akce byla podpořena z Grantového dotačního titulu
města Dobřany, za což moc děkujeme.
Helena Dvořáková
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Dobřany město příběhů
Co se stane, když se potkají děti, mládež a pamětníci, kteří
zažili nejdůležitější okamžiky v historii města Dobřany? Že se
mladí lidé o historii nezajímají, říkáte?
V průběhu posledních měsíců nás Klub Echo pro děti a mládež přesvědčuje o pravém opaku. V rámci projektu Dobřany
město příběhů proběhlo několik veřejných besed s pamětníky,
kde mohly jak děti z Klubu Echo, tak široká veřejnost poznat
něco více z historie míst, kterými denně prochází.
V průběhu projektu se také podařilo sesbírat velké množství
unikátních fotografií zachycujících slavné i méně slavné okamžiky Dobřan.
„Když jsme viděli, kolik se nám sešlo fotografií, přemýšleli
jsme, co s nimi dál, přišlo by nám líto, kdyby je nikdo neviděl,“
vysvětluje Bc. Barbora Vladyková, vedoucí Klubu Echo. „Nejdříve jsme si mysleli, že je jen naskenujeme a vystavíme, ale pak
jsme přišli s nápadem propojit je se současnými fotografiemi
a nechat tak trochu ožít historii,“ dodává slečna Vladyková.
Proto si vás Diakonie Západ dovoluje pozvat na vernisáž
výstavy Stopy historie, kde zákoutí a uličky současných Dobřan
ožijí minulostí. Vernisáž fotografií se uskuteční v dobřanském
Káčku 10. 12. 2015 od 17:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.
Klub Echo pro děti a mládež je jednou ze sociálních služeb,
které poskytuje Diakonie Západ. Pracovníci Klubu doprovází
a podporují děti a mládež v dané lokalitě při řešení obtížných
i každodenních situací a zvyšují jejich šance uspět v dalším životě. Služby jsou poskytovány anonymně, bezplatně a diskrétně
v atraktivním prostředí Klubu.

Komu – kromě ochotníků a hudebníků – ještě poděkovat?
Skautům a skautkám, Budulínkům, Koinonii, Diakonii, Klubu
vojenské historie, ochráncům přírody a žákům Základní školy. A zejména všude přítomnému Pavlu Krákorovi, který kromě
přípravných prací zvládl i hrát divadlo a obstarávat stanoviště s
nově budovaným hmyzovištěm – domkem pro včely samotářky
a čmeláky.

Lesopark Martinská stěna je obnoven, díky dotaci nám tak
trochu spadl z nebe (ale dokážeme si představit, kolik času
a odborné práce bylo před realizací obnovy i při ní) a slavnostním otevřením parku ukončila svoji činnost i tzv. iniciativní
skupina pro jeho obnovu. Nicméně o to pěkné, jež nám dnes
různými způsoby slouží, je třeba se dále starat. To má na svých
bedrech systémově město, přesto však je další – byť třeba jen
drobná - pomoc při péči o Martiňák vítaná. Posiluje totiž vztahy – k parku i k sobě navzájem. A tak ti z Vás, kteří se nebojí
chladnějšího počasí a zdravého pohybu, jsou zváni na další brigádu na Martiňáku, v pořadí již šestnáctou, tentokrát v sobotu 21. 11. 2015, sraz je jako obvykle v 9.00 hod. u kaple.
S sebou kožené pracovní rukavice a buřty na svačinu. A co nás
tam čeká? Budeme k ruce odborníkům ze zahradnické firmy
při výsadbě hrušňové aleje k popravišti (tato akce je hrazena
z podpory Nadace ČEZ).
Za skupinu pro trvale udržitelný rozvoj Martiňáku (STURM)
Jaroslav Šedivý

5. pouť na Kamínku
Již popáté po obnovení kaple Čtrnácti svatých pomocníků
v nouzi na Kamínku uspořádali dobřanští dobrovolníci za finanční podpory města pouť pro děti a rodiče. Letos bylo připraveno
celkem 16 stanovišť, kde si děti mohly něco vyzkoušet, vyrobit či
zahrát. Účast i přes zamračené počasí byla nepřetržitá až k vyvrcholení pouti – kulturnímu vystoupení, poprvé v nově vytvořeném přírodním amfiteátru pod pískovcovou stěnou. Nejdříve nám
zahráli a zazpívali ti nejmladší z lidové muziky Vozembachu a pak
si pro nás připravil ochotnický spolek Rozmarýn vlastní „kus“
nazvaný Generálka, abychom věděli, že i zkoušky dramatického
souboru mohou být někdy samy o sobě dost dramatické.
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CITO event na Šlovičáku

V sobotu 16. října obsadili Šlovický vrch kačeři. Tedy nikoli zástupci vodního ptactva, nýbrž přívrženci geocachingu, hry,
v jejímž rámci se za pomoci GPS za signálu hledají ukryté krabičky. Podařilo se nám zde uspořádat tzv. CITO (Cache In Trash Out) event, akci, jejímž smyslem je pomoci přírodě, nejčastěji sběrem odpadu. Právě vyčištění malého lomu pod bývalou
vojenskou hláskou bylo jedním z úkolů, který jsme si dali. Druhým byla prořezávka hustých trnkových keřů, které vytlačují
světlomilné rostliny a s nimi celý vzácný ekosystém, o němž jste
si mohli přečíst v předchozích číslech Dobřanských listů. K akci
se připojilo i několik „offroaďáků“, takže se zde nakonec sešlo
na 20 dobrovolníků z Dobřan, Plzně, ale i širšího okolí, kteří
neváhali obětovat svůj volný čas a i přes chladné počasí pomohli
s naplněním dlouhodobého cíle obnovy raně sukcesního biotopu na Šlovičáku.

Akci nelze hodnotit jinak, než jako vydařenou. Nejenže v rámci možností vyšlo počasí, ale především jedné skupině se podařilo nasbírat téměř 30 pytlů odpadu, několik pneumatik a jako
bonus i cvičnou minu, zatímco druhá zvládla především díky
motorovým pilám „offroaďáků“ vyřezat přes 200 čtverečních
metrů hustého trnkového křoví. Posezení u ohně a něco na zub
pak bylo jen drobnou odměnou za odvedenou práci.
Vždy je na místě otázka, proč to všechno dělat. Proč např.
nestačí odpad v lomu jen zavézt? To, že jeho rozkladem se do
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půdy uvolní jedovaté látky, je v našem případě vlastně okrajový problém. Jako výborný příklad poslouží modrásek jetelový, kdysi velmi hojný druh motýla, který vyhledává vyprahlé
stepi a suché skalnaté svahy s nízkou a řídkou vegetací, na jejíž
spodní listy klade svá vajíčka. S rozšiřováním lesů, polí, hustě
zarostlých luk aj. mizí jeho přirozené prostředí a Šlovický vrch
je jedním z posledních míst v Čechách, kde ho můžeme spatřit. Zavezení lomu by znamenalo nejen zničení příhodného stanoviště, kde hmyz žije, ale rovněž přísun cizorodého materiálu
a živin a následně rozšíření husté vegetace. Výsledkem by bylo
zmenšení již tak malé plochy, kde se mu daří. Odstraněním
odpadu a výřezem křovin byla ale tato plocha naopak zvětšena.
(Pro zájemce, kteří by chtěli pomoci nejen modrásku jetelovému, ale i dalším zdejším vzácným druhům: nebojte se na Šlovičáku chodit mimo cesty a tím sešlapávat porost. Zní to zvláštně,
ale zdejší rostliny i živočichové to ocení.)
Výsledky akce samozřejmě nelze přeceňovat. Trnka je velmi
odolná a zejména po prvním prořezu zajisté zmladí, i odpadu zůstalo na Šlovickém vrchu stále mnoho. O to příjemnější
byly zpětné reakce účastníků, kteří by si tento CITO event rádi
zopakovali. Tak snad se zde, už zřejmě pod hlavičkou „Natura 2000“ v evropsky významné lokalitě Šlovický vrch, znovu
potkáme.
Na závěr bychom chtěli poděkovat M. Pokornému a Technickým službám za pytle, rukavice a především odvoz odpadu.
Šlovičáku zdar!
Josef Kraus, Ondřej Peksa

Rybáři
Začátkem října byli do řeky vysazeni větší
kapři velikosti 45-50 cm, dovezení z Klatovského rybářství. Při kontrolách jsem s podivem zjistil, že většina kontrolovaných rybářů
byly skupiny z Plzně, Líní a Přeštic, na dobřanské rybáře jsem pomalu nenarazil. Asi
měli lepší informace, než ti naši. Ale i naši členové mohou navštěvovat sousední revíry, kde se v této době ryby vysazují.
Já jsem koncem září a v říjnu žádné větší úspěchy neměl.
Z těch nasazených jsem hned zpočátku chytil dva v sobotu
a dva v neděli, ale potom se mi už nedařilo, přestali brát i cejni. Nechytil jsem ani žádnou další mírovou štiku, také jsem na
rybičku moc nechytal, a když už, tak mi přišlo jen nějaké štíhle. Dvacátého října jsem zkusil, jestli nebudu mít štěstí v noci,
v říjnu se ještě může chytat do 22 hodin. K vodě jsem dorazil za
soumraku, za chvíli jsem již čihátka téměř neviděl. Asi po půl
hodině se jeden z prutů náhle prudce ohnul i s vidličkou k vodě.
Rychle jsem ho popadl a cítil odpor ryby. Když se ale po chvíli
ukázala ve světle baterky, byl to kapřík, něco pod míru. Ale táhl
jako velká ryba. Chytil jsem pak ještě dva stejně velké kapříky
a jesena. Měl jsem ještě několik záběrů, kdy čihátko jen trochu
popojelo, a háček byl prázdný. Zachytal jsem si, ale domů jsem
šel zase bez úlovku.
Dětský rybářský kroužek se teď schází každý čtvrtek v klubovně Budulínka. Děti se učí rozeznávat ryby a seznamují se
s rybářským řádem. Také jim promítáme filmy o rybách a způsobech jejich lovu. Na dalších schůzkách se budou učit vázat
rybářský uzel a různé sestavy udic, ovládání prutu a navijáku.
Teď koncem října nás čekají výlovy rybníků Černoblata horní
a Montajchu, na kterém chceme následně osadit nový požerák,
který již máme připravený v rybárně.
Vladislav Šefl
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Zahrádkářské rady a zajímavosti
Listopad je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích a mrazíků, převažují dny zamračené, deštivé a mlhavé. Dny
se stále zkracují i podzim se posouvá do své druhé poloviny,
některé práce však nás čekají, proto si je připomeneme.
Ovoce uskladněné ve sklepě pravidelně kontrolujeme, dozrávající konzumujeme a zpracováváme, sklep větráme. Pokud
není půda zamrzlá nebo rozbahněná, můžeme ještě vysazovat
ovocné stromky a keře. Stále ještě můžeme provést dezinfekční
postřik ovocných stromů některým z měďnatých přípravků. V
listopadu je vhodné pohnojit hnojivem s obsahem fosforu, draslíku, hořčíku a vápníku, hnojivo rozhodíme rovnoměrně plošně po sadu, v případě jednotlivých stromů provedeme rozhoz
v obvodu koruny a mělce zapravíme do půdy, zvláště náročné
na výživu jsou broskve, drobné ovoce a jahodník. Před zimou je
vhodné u mladých výsadeb stromů a keřů nahrnout ke kmínkům půdu nebo přihodit kompost. Omezíme tak vysychání nebo
poškození silnějšími mrazy. Jestliže je suché počasí a hrozí, že
půda zamrzne bez dostatečné vláhy, je vhodné vydatně zalít alespoň mladší stromy a keře. Spadané listí shrabujeme, likvidujeme nebo kompostujeme. Omezíme tak šíření chorob a škůdců
přezimujících v listech, pokud na stromech zůstaly mumifikované, shnilé plody, odstraníme je a likvidujeme. Zkontrolujeme,
případně opravíme chrániče kolem stromků a oplocení zahrady
proti vniknutí a poškození ovocných stromů, toto je vhodné provádět po celou zimu.
Zeleninové zahrádky jsou již většinou prázdné, na záhonech
zůstává kadeřávek, růžičková kapusta, pórek. Dokončujeme
sklizeň zelí. Pro zimní rychlení vyryjeme pažitku, je vhodná
doba k výsadbě česneku.
V okrasné zahradě se loučíme s většinou okrasných rostlin,
na zahradě dokvétají nejpozdnější chryzantémy, vřesy a objevují se květy pozdních podzimních šafránů. Samostatnou skupinou jsou dřeviny s okrasnými plody, jako jeřáby, hlohyně,
skalníky, anebo méně známé keře krásnoplodky se zářivě fialovými bobulemi. Až do poloviny měsíce můžeme sázet odolnější opadavé listnáče. Zem nad kořeny nově vysazených dřevin mulčujeme listím nebo kompostem. Záhonové keřové růže
přihrneme zeminou nebo uleželým kompostem a přikryjeme
chvojím. Stromkové růže opatrně ohneme a korunku zahrneme
zeminou. Korunky starších stromkových růží zkrátíme a obalíme netkanou textilií nebo papírovým pytlem. Podle nároků
jednotlivých druhů zazimujeme stálezelené dřeviny, vřesoviště,
skalničky, teplomilnější cibuloviny. Před mrazem chráníme na
terasách a v nádobách vysázené okrasné dřeviny. Bal v nádobě
promrzne rychleji a dříve než ve volné půdě.
Na krytí rostlin používáme prodyšnou netkanou textilii. Zazimujeme náročné trávy, především pampovou trávu. Teplomilné
okrasné traviny řežeme u země až na jaře, jinak by do dutých
stébel natekla voda a mohlo by dojít k vymrznutí trsu. Suché
stonky letniček vytaháme a zkompostujeme.
Hlízy mečíků před uskladněním očistíme v době, kdy lze starou hlízu snadno oddělit od lůžka té nové. Do prázdných truhlíků či nádob po letničkách vysázíme vřesy, okrasné kapusty
a zelí, nebo je použijeme pro podzimní aranžmá větevek jehličňanů a plodů okrasných dřevin. Trávník se snažíme udržet
čistý, bez listí a krtin. Můžeme ho naposled posekat na výšku
3-4 cm, delší trávník snadněji podléhá plísni šedé. Nepoužité
nádoby uklidíme nebo otočíme dnem vzhůru, aby se v nich
nedržela voda a nádoby nepopraskaly. Zbývá-li nám energie,
zryjeme prázdné záhony, přeházíme kompost a připravíme si
směs zemin pro výsevy a předpěstování sazenic v příští sezóně.

Výstava ovoce a zeleniny
v Dobřanech

Jako již každoročně uspořádali zahrádkáři ve dnech
26. – 29. 9. 2015 v bývalých
kasárnách výstavu ovoce, zeleniny, květin i bylinek. Zaplnili
jsme celou klubovní místnost
nejlepšími výpěstky členů ČZS
i ochotných nečlenů a též jablky od p. Sedláčka ze Spáleného
Poříčí, který nám přispěl na výstavu. Vystavené druhy jablek
p. Sedláček prodává ve své prodejně ve Spáleném Poříčí každodenně a lze tam zakoupit jablka na uskladnění i běžný konzum
za ceny nižší než v marketu.
Výstavu navštívilo dle zápisu celkem 386 občanů a 15 tříd
s učitelským doprovodem, jednalo se o žáky ze Základní školy v Dobřanech, několik tříd z Mateřské školy jak z Pančavy,
tak z Hornického sídliště a ještě speciální třídy z Psychiatrické
nemocnice, pro které byla výstava určena v úterý.
Na otázku Které minerály přispívají rostlinám na květ a plod?
odpověděla pouze žákyně Křivská, která získává cenu. Správná
odpověď je fosfor a draslík.
Výstava byla zdařilá, bylo možno koupit med, medovinu, rovněž některé přebytky zahrádkářů, jako rýmovník, kalisie nebo
některé pokojové květiny byly zdarma k odběru. Též kustovnici – schizandru nabídla pí Baxová k odběru. Velkou kolekci
zeleniny a ovoce dodal p. Hubert Dušák, zvláště hodně paprik
i malých papriček.
Na výstavě se objevily ořechy pí Klesnilové a p. Steinera, česnek od p. Baziky, mnoho ovoce a hroznové víno pánů Chmely,
Kuby a Dubana, bylinky pí Sternerové, květiny pí Olgy Škodové a Pošarové posloužily k dekoraci. Krásné výpěstky přinesl
p. František Šedivý, brambory pí Rácková a p. Bauer, hrušku
Nashi p. Nekola, i mnoho jiných hrušek bylo vidět. Ke zhlédnutí byly dýně, obrovská cuketa p. Schlégla, brambory, velké
množství rajčat, paprik i feferonek a mnoho druhů jablek. Všichni vystavovatelé se snažili ukázat výpěstky ze svých zahrad,
zahrádek a dodat inspiraci návštěvníkům k následování.
Zahrádkáři děkují všem svým členům, obětavým Dobřaňákům i všem návštěvníkům, kteří se zúčastnili výstavy, rovněž
zahrádkářům, kteří se aktivně podíleli na přípravě, organizaci
Výbor ČZS
i likvidaci výstavy. Všem patří vřelý dík.
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Broková střelba o Putovní pohár
města Dobřany

25. 10. 2015 uspořádala parta brokové střelby SSK Dobřany
závod o Putovní pohár města Dobřany, již 10. ročník, v disciplíně vysoká věž a zajíc na průseku. Na střelišti se střílelo 2x20
terčů vysoká věž a 10 zajíců na průseku.
Na soutěž se sjelo 30 střelců z blízkého a vzdáleného okolí
a myslím si, že se všem líbila. Celá akce byla velice dobře připravena a zorganizována. Vzhledem k tomu, že lom není zrovna
moc velký, nebyly lety terčů dlouhé, takže se střílelo poměrně
na krátkou vzdálenost a pro střelce to nebylo tak těžké, ale spíše lákavé.
Celková atmosféra na střelnici byla dobrá, počasí krásné,
a tak se střílení všem líbilo. K tomu navíc bylo ještě výborné
občerstvení, takže se dá říci, že se soutěž vydařila na jedničku.
Prvním třem byly předány i krásné poháry a více jak polovině
závodníků krásné ceny.
1. ČECHURA Martin
2. URLYCH Jiří
3. EŠLEGR Josef

Martin Čechura

Klub cestovatelů zve své příznivce
Tak jako v minulých letech mají zájemci o cestování možnost účastnit se klubových večerů s cestovateli, kteří se formou obrazových prezentací podělí o své dojmy a zážitky z cest
po celém světě. Klubové večery se budou opět konat každý
druhý čtvrtek od 19:00 hod. ve sportbaru Tenisové haly
Dobřany.
Zahajovací večer se koná dne 12. listopadu 2015, na programu bude film Istanbul – město dvou kontinentů a Krásy
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řeckých ostrovů – obojí spojeno s diváckou debatou. Další termíny jsou 26. 11. a 10. 12. 2015. Budeme cestovat Obytným
vozem po kanadských národních parcích a současně si trochu zasoutěžíme. Po novém roce se sejdeme v termínech 7. 1.,
21. 1., 4. 2., 18. 2.,4. 3. a 18. 3.2016. Příspěvky po Novém roce
budou upřesněny podle toho, jaké pořady budou k dispozici.
Za návštěvu v Klubu se nic neplatí a ani organizátor akce přispěvatelům nic neproplácí. Program je postaven výhradně na
nekomerční bázi a na dobrovolnosti přednášejících i diváků.
Touto formou dáváme příležitost všem nezávislým cestovatelům, aby se s námi podělili o své cestovatelské zážitky.
Byli bychom velmi rádi, kdyby se nám přihlásili všichni ti, kteří
jsou ochotni prezentovat své obrázky z cest – ať už se jedná
o exotické dálky nebo o zajímavé snímky z Čech. Uvítáme i tipy
a kontakty na cestovatele, které bychom následně sami oslovili. Jde nám o to, aby jednotlivé večery byly co nejrůznorodější
a abychom mohli nabídnout ty nejkvalitnější a nejzajímavější
příspěvky.
Přijďte s námi posedět a poslechnout si zajímavá vyprávění
a shlédnout pestrou mozaiku pohledů na různé kouty světa.
V příjemném prostředí našeho sportovního baru při skleničce
vína nebo šálku kávy se můžete podívat do míst, která jsou pro
většinu lidí buď nedostupná, nebo naopak inspirující k vlastním cestám za poznáním.
Jakékoliv dotazy, připomínky nebo nabídky směrujte prosím
na organizátora KC pana Vladimíra Tomáška, a to prostřednictvím kontaktu na recepci Tenisové haly nebo mailem na
adrese dobrany@tenishala.cz.
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TJ Snack Dobřany - hokejbal

MUŽI – 1. ČESKÁ NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ
LIGA
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek
Mužský tým letos absolvuje velmi náročnou
zkoušku. Dvacet týmů v druhé nejvyšší soutěži v ČR je toho jasným důkazem. Pro mladý tým z jihu Plzeňska je to obrovská škola. Většina kádru ještě
nastupuje v kategorii dorostu, čili nikam s tímto mladým materiálem nespěcháme. Čas ukáže, kam se posuneme. Samozřejmě
tento sportovní proces je namířen co nejvýše. Jenže znáte to,
velkohubá prohlášení, ,,nosánek“ nahoře a ono ,,ejhle“, najednou je všechno jinak. Proto si myslím, že je lepší, když budeme
nadále poctivě pracovat a postupnými krůčky stoupat výš. Stejně
se všechno vždycky ukáže až na hřišti…. Aktuálně se dobřanské
mužské áčko drží v horní polovině tabulky v konfrontaci s Čechy
a Moravou. Do bojů v play off zbývá 13 kol a do těchto bitev
postoupí 16 nejlepších, přičemž zbytek bude hrát o záchranu.
Tabulka mužů v 1. NHBL

STARŠÍ DOROST – EXTRALIGA
Trenéři: Václav Šlehofer a Jan Matoušek. Trenér brankářů: Jan
Marek. Kondiční: Bohuslav Havránek
Extraliga dorostu, což je nejvyšší mládežnická soutěž v ČR, se
letos rozdělila do tří územních skupin. Celkem z nich postoupí 8 nejlepších týmů a Dobřany startují ve skupině B, z které by měly postoupit tři týmy. Soupeři Šneků jsou především
mužstva z jihu Čech a samozřejmě tým Hbc Plzeň. Se všemi
jsme již odehráli první kolo a naposledy to u nás odnesla Plzeň,
které naši mladíci nasázeli osm branek, přičemž náš brankář
Marek Hájek udržel čisté konto. Plzeň zde prohrála tzv. o parník. Samozřejmě, že z jedné výhry, byť s rivalem a v derby, se
žít nedá, ale našemu ,,obrovi“ znedaleka a s podstatně větším
rozpočtem a možnostmi jsme ukázali, že i u nás v Dobřanech
toto odvětví sportu hrát umíme. Netřeba ale pouze chválu, i my
jsme museli již okusit porážku, když se na nás vyspal tým Blatná Datels a zvítězil 5:3. Je to známka toho, že nelze nikoho
podcenit a poctivě se připravit na každé utkání, nejen na soka
z Plzně.

1.

Rakovník

11

10

1

0

0

60:12

32

2.

SK Jihlava

10

9

1

0

0

52:12

29

3.

Olymp J. Hradec

11

8

0

0

3

48:28

24

1.

Blatná Datels

7

6

0

0

1

49:9

18

4.

Polička

10

6

1

1

2

38:18

21

2.

HBC Plzeň

7

5

0

0

2

47:15

15

5.

SHC Opava

10

6

1

1

2

32:22

21

3.

Snack Dobřany

6

5

0

0

1

35:4

15

6.

Přelouč

10

6

0

0

4

43:24

18

4.

Pedagog ČB

6

4

0

0

2

24:17

12

7.

Snack Dobřany

10

5

1

0

4

38:26

17

5.

Suchdol n./L.

2

1

0

0

4

6:34

3

8.

Tatran Třemošná

10

5

1

0

4

31:33

17

9.

Chlumec n./C.

10

4

2

0

4

29:33

16

6.

Olymp J. Hradec

7

1

0

0

6

6:44

3

10.

Plzeň-Litice

10

4

1

1

4

23:32

15

7.

HBC Zliv

6

0

0

0

6

2:46

0

11.

Kovodemont Most

11

4

0

1

6

28:45

13

12.

Tygři M.Boleslav

10

4

0

0

6

25:32

12

13.

Svítkov Stars

10

4

0

0

6

33:42

12

14.

Rondo Teplice

9

3

0

2

4

21:20

11

15.

Č. Třebová

10

3

0

2

5

24:30

11

16.

CSKA K. Vary

10

2

1

0

7

21:66

8

17.

Suchdol n./L.

10

2

0

1

7

29:41

7

18.

Nové Strašecí

10

2

0

1

7

24:45

7

19.

Kelti 2008

9

2

0

0

7

30:39

6

20.

HBK Bulldogs Brno

11

2

0

0

9

24:53

6

Extraliga staršího dorostu

V bílých dresech střílí dobřanský dorostenec Václav Šlehofer
a přihlíží Lukáš Kaňák.

TJ Snack Dobřany, muži 1. NHBL, po výhře 25.10.2015 v Pardubicích na Svítkově. Zleva stojí: Dušek, Málek, Kovářík J., Babor,
Skála, Juráň, Marek, Kopta a Šlehofer V.ml., pod nimi v podřepu
zleva: Kovářík D.ml., trenéři: Matoušek a Šlehofer V.st., Zelenka,
Hájek, Šlehofer O. a Kobr

MUŽI B – KRAJSKÁ LIGA ZÁPAD
Trenéři: Daniel Kovářík, Jaroslav Kočka a Václav Šlehofer
I zde nastupují především mladí kluci, aby získali co nejvíce
zkušeností. Navíc v jejich vzestupu jim pomáhají staří matadoři. Zde výsledky nehoníme, i přesto zatím náš celek tabulce
vévodí.
MISTROVSTVÍ ČR – STARŠÍ ŽÁCI
Trenér: Petr Úbl vedoucí: Luboš Duchek a Ladislav Gawenda
I tady hrajeme v nejvyšší soutěži žáků v ČR s týmy z jihu
Čech, ale chybí zde rival z Plzně. Ten se přihlásil do oblasti Pra-
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hy a severu Čech. Nám však neschází, vždycky musel a musí
mít něco extra….
Výkony našich nejmladších hokejbalových nadějí v Dobřanech mají kolísavou úroveň. Dokážeme zahrát super utkání,
vzápětí nevyjde nejmenším takřka nic. V této věkové kategorii je
ale pro nás priorita, aby děti měly ze hry dobrý pocit a aby věděly, proč hokejbal hrají a co mu musí obětovat. V souladu s tímto
sportem je bezpochyby naší snahou, aby k tomu naše naděje
zvládaly především školní povinnosti. Tak to máme nastavené
v našem klubu.
Přijďte si i Vy a Vaše děti zahrát hokejbal na pravidelné tréninky v úterý a ve čtvrtek od 16 hodin. Hokejka, bezva sport
a skvělá parta - to je dobřanský hokejbal!
Krajská liga Západ
1.

Snack Dobřany B

8

7

0

0

1

58:17

21

2.

Cannibals Č. Bříza

8

5

0

0

3

41:26

15

3.

Horní Bříza B

7

4

0

0

3

34:28

12

4.

Taurus Plzeň

7

4

0

0

3

36:32

12

5.

Plzeň-Litice

7

2

0

0

5

20:30

6

6.

Chvojkovice Brod

8

2

0

0

6

17:40

6

7.

Černíkovice

7

2

0

0

5

13:46

6

Mistrovství ČR sk. Jih – st. žáci
1.

Blatná Datels

8

5

0

2

1

27:16

17

2.

HBC Prachatice

9

4

1

1

3

31:26

15

3.

Pedagog ČB

7

3

2

0

2

21:10

13

4.

Suchdol n./L.

8

3

1

1

3

31:23

12

5.

Snack Dobřany

7

4

0

0

3

27:24

12

6.

Olymp J. Hradec

7

0

0

0

7

9:47

0

Kluci šikovní, pohybově talentovaní, ročníku narození
2004 a mladší jsou vítáni do našich řad přípravky. Podrobnější info o klubu TJ Snack Dobřany najdete na stránkách
www.snackdobrany.websnadno.cz
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Podzimní turnaj tenisové akademie
Dobřany
Počátkem letošního podzimu byl zahájen podzimní kurz
tenisové akademie, jejímž organizátorem je Tenisová hala v
Dobřanech. Více jak stovka dětí se tu už čtvrtým rokem učí
základy tenisové hry a dovedností. U většiny z nich jsou vidět
velké pokroky. Pro srovnání výchozí výkonnosti je na počátku
tenisového roku tradičně uspořádán turnaj, ve kterém si děti
ověří svou schopnost obstát v soutěži, což je současně motivuje
k vyššímu tréninkovému úsilí v průběhu podzimního, zimního
a jarního kurzu.
Letošní tenisová soutěž proběhla ve dnech 17. a 18. října.
Děti byly rozděleny do dvou věkových kategorií. Nadšení a úsilí
s jakým děti bojovaly, bylo úžasné a všechny potěšila velmi dobrá sportovní úroveň. Řada dětí v průběhu samotné hry perfektně zvládla všechny základní údery, podání, obrannou i útočnou
hru. Úspěchy i neúspěchy intenzivně prožívali nejen děti, ale
i rodiče. S mladými účastníky turnaje se můžete seznámit na
našich fotografiích.
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V kategorii dětí v minitenisu do 7 let (dne 17. 10.) byla soutěž
uspořádána formou skupiny, tzn. že hrály všichni proti všem.
První místo ve skupině vybojoval Adam Bláha, druhý se umístil
Štěpán Fejka a hezké třetí místo patřilo Nikolce Suché z Vejprnic.
V kategorii dětí do 10 let (dne 18. 10.) si odnesl pohár vítězství Robík Kott, na stříbrný stupínek vystoupil Matěj Fejka, třetí
místo vybojoval Tomáš Brož a bramborového umístění dosáhla
Kačka Baumruková.
Férové zápolení spravedlivě rozhodovali trenérka a hlavní
rozhodčí Pavlína Šmatová se svým kolegou trenérem Radkem
Šmuclerem.
Pavlína Šmatová

SPORT

Hráči Tenisové akademie Dobřany
úspěšně reprezentovali
na turnajích

Tenisový klub TK Funtom
Dobřany pořádal ve dnech 20.
září turnaj v minitenise (věková kategorie 4-7 let) a 26. září
turnaj v babytenise (věková
kategorie 8-9 let). Oba dva
turnaje byly celostátně registrované Českým tenisovým
svazem a odehrály se v areálu
Tenisové haly Dobřany. Turnajová účast dětí byla z okolí
Dobřan, Klatov a Plzně. Mezi
účastníky turnaje se také
řadily děti navštěvující naši
Tenisovou akademii v Dobřanech.
V kategorii minitenisu v neděli 20. září dosáhli finálových
umístění naši tři účastníci tenisové akademie. První místo
vyhrál Matěj Fejka, druhé místo obsadil Vojtěch Hošťálek a třetí
umístění získal Josef Fišer. Mimo jiné vítěz turnaje v minitenisu Matěj Fejka úspěšně reprezentoval 26. září na Mistrovství
republiky družstev v minitenisu na pražské Spartě a se svými
spoluhráči vybojovali bronzové umístění.
V kategorii babytenisu v sobotu 26. září vyhrál turnaj také
účastník Tenisové akademie Dobřany, Tomáš Brož, a to ve finálovém utkání proti Štěpánovi Kortusovi. Úspěšná reprezentace
našich mladých tenistů nás velmi těší. Věříme, že naše vedení
jim pomůže k získání dalších titulů v celostátních tenisových
Pavlína Šmatová
soutěžích.				

Celostátní tenisový turnaj
dorostenců
Ve dnech 12. až 14. září 2015 uspořádal tenisový oddíl TJ
Dobřany Celostátní tenisový turnaj dorostenců O pohár starosty města Dobřany na tenisových kurtech v areálu „Džungle“ v Dobřanech. Tenisového turnaje se zúčastnilo celkem 22
hráčů.
V kategorii dvouher dorostenců zvítězil Jindřich Černoch (TK
Škoda Plzeň), na 2. místě se umístil Matěj Skrbek (LTC Sušice), na 3. a 4. místě se umístili Adam Pašek (Lokomotiva Plzeň)
a Marek Loukota (Lokomotiva Plzeň).
V kategorii dvouher dorostenek vybojovala první místo Lucie
Züglerová (TK Slavia Plzeň), na 2. místě se umístila Tereza Kryčová (Lokomotiva Plzeň), na 3. a 4. místě se umístily Veronika
Zíková (TK Slavia Plzeň) a Tereza Haberová (TK Horažďovice).
V kategorii čtyřher dorostenců se nejlépe umístili Adam Pašek
s Jindřichem Černochem a v kategorii čtyřher starších žákyň
zvítězila dvojice Lucie Züglerová a Michaela Šindelková.
Celý turnaj byl pořádán za finanční podpory města Dobřany,
za což vedení tenisového oddílu velmi děkuje. Poděkování patří
i všem zúčastněným hráčům a panu starostovi Martinu Sobotkovi, který celý turnaj zahajoval.
-rb-

Fotografie z 20. 9. – finálová čtyřka minitenistů. Zleva: Vojtěch
Hošťálek, Matěj Fejka, Josef Fišer, Samuel Kleibl
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
3. listopadu
ODPOLEDNÍ VYCHÁZKA
Sraz turistů ve 13,00 hod. u kruhového
objezdu. Půjdeme na náměstí k památníku
osvobození a projdeme se naučnou stezkou
Martinská stěna. Délka vycházky 6 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. listopadu
ZAMYKÁNÍ ČESKÉ STUDÁNKY
Odjedeme vlakem z Dobřan v 6,41 hod./z Plzně v 7,10 hod. os.)
do České Kubice. Půjdeme po červené tz. k Zelené chýši a po
žluté k České studánce. Po ceremoniálu se vydáme lesem na
červenou tz., dále po ní na zelenou tz. a neznačenou polní cestou do Pece pod Čerchovem. Žlutá tz. nás dovede do Chodova,
cíle naší cesty. Délka vycházky 13 km. Stoupání 589, klesání
640 m. Vlak zpět v 16,11 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
10. listopadu
Z PLZNĚ DO DOBŘAN
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,41 hod. do Plzně, MHD - trolejbusem dojedeme na konečnou Nová Hospoda. Půjdeme po
modré tz. do Vejprnic, polní cestou do Sulkova a kolem rybníků
do Nové Vsi a Dobřan. Délka vycházky 14 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. listopadu
PODZIMNÍ POCHOD V CHOTĚŠOVĚ
Sejdeme se v 7,45 hod. u kruhového objezdu. Půjdeme kolem
řeky do Vstiše. Dále nás cesta povede k Vachtlovu mlýnu, do
Mantova a Chotěšova. Zde se přihlásíme do akce a vydáme se
po zelené tz. na Křížový vrch, do Černotína a Dobřan. Délka
vycházky 22 km. Stoupání 328, klesání 298 m.
Vedoucí Karel Bohmann.
17. listopadu
Z ČERVENÉHO POŘÍČÍ PŘES MEZIHOŘÍ DO ŠVIHOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,25 hod. do Červeného Poříčí.
Půjdeme po zelené tz. do Lhovic, kolem vrcholu Tuhošť do Mezihoří a po žluté tz. do Švihova. Délka vycházky 10 km. Stoupání
259, klesání 249 m.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. listopadu
PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ ZČK V PLZNI
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. do Plzně – zastávky. Půjdeme na autobusové nádraží a odtud naučnou stezkou Údolím Mže až k Radčicím. Zde opustíme NS, přejdeme
řeku a napojíme se na zelenou tz., která nás dovede do Malesic
k restauraci Plzeň, kde se koná setkání. Zahájení ve 14,00 hod.
Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Luboš Kučera.
24. listopadu
ZE ŠVIHOVA DO CHUDENIC
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,17 hod do Švihova. Půjdeme po
modré tz. do Chlumské a dále do Chudenic. Prohlídka zámku
a Americké zahrady. Délka vycházky 12 km. Zpět autobusem
v 13,55 a 16,10 hod. do Švihova.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
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28. listopadu
Z PŘÍKOSIC PŘES SKOŘICI DO MIROŠOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod./z Plzně v 8,08 hod.)
přes Nezvěstice do Příkosic. Půjdeme přes Pančavu do Skořice
a kolem kopce Záborč do Mirošova. Nabízí se mnohé výhledy na
Rokycansko. Délka vycházky 13 km. Stoupání 212, klesání 284
m. Odjezd zpět v 15,09 nebo v 17,09 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
1. prosince
Z BABYLONU DO DOMAŽLIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 6,41 hod. (z Plzně v 7,10 hod. os.)
na Babylon. Projdeme a prohlédneme si rekreační část Babylonu. Dále půjdeme po červené tz. k bývalé hájovně Dmout.
Přejdeme na zelenou tz., která nás zavede na poutní místo sv.
Vavřince a do Domažlic. Prohlídka Domažlic. Délka vycházky
10 km. Odjezd ve 14,29 a 16,29 hod. os.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
5. prosince
VYCHÁZKA KOLEM DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 9,17 hod. do Chlumčan. Půjdeme lesní cestou směr Horní Lukavice, odbočíme do Chlumčan
a přes Hujáb dojdeme do Dobřan - do klubovny odboru. Délka
vycházky 8 km. Vedoucí Karel Bohmann.
Přijďte se s námi projít. Zveme občany našeho města. Chodíme
za každého počasí. Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB. Těší se na Vás vedoucí vycházek

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

Aggeo s.r.o.
Budilovo nám. 1
Plzeň-Litice

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00
Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

INZERCE

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!
Masivní borovicové
interiérové
dveře Orkan
šířka: 60, 70, 80 cm,
levé/ pravé, bez povrchové
úpravy, bez kování
a zárubní
Eco plné

1.490,prosklené 6lux Eco

Značková stáčená
malířská barva

1.890,-

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

22,- !
kg

Interiérové
fóliované dveře

1.050,-

Dýhovaná zárubeň
borovice

od

1.490,-

1.990,-

Interiérové
fóliované dveře
s oblou hranou

šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé, bez kování
a zárubní, dekor: buk,
dub olej
plné

2/3 sklo

od 945,2/3 sklo

1.850,-

šířka: 60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm, levé/ pravé,
bez kování a zárubní, dekor:
bílé
898,plné
s prosklením 1.790,-

bílé

3D EFEKT

akát nebo bílý dub
1.290,plné
s prosklením 2.190,-

pruh

1.790,Obložkové
zárubně

od 1.890,-

Rámová zárubeň

buk

dub olej

pruh

Jednoznačně nejsilnější laminátová podlaha v ČR!
tl. 12 + 2 mm integrovaná
izolační vrstva
stupeň zatížení 23

Obložkové zárubně

od 1.890,-

akát

bílý dub

tl. 4 mm
VINYL

m2

m2

369,Laminátová plovoucí podlaha
rozměr lamel: 1285 x 192 mm, tl. 12 mm + 2 mm integrovaná
izolační vrstva, dekor: štýrský dub, bal. 1,23 m2

549,Vinylová podlaha
rozměry: 150 x 1220 mm, dekor: pinie Country, dokonalá optika
dřeva, tichá a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška, rychlá
pokládka, nášlapná odolná vrstva 0,15 mm, vhodné pro všechny
obytné prostory, bal. 1,83 m2

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská), tel.: 377 012 911
www.bauhaus.cz
Tato nabídka platí od 6. 11. do 30. 11. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.
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INZERCE
klasické

Reconnection terapie

sportovní

Dr. Eric Pearl

zharmonizování těla - srovnání DNA

relaxační
rekondiční

Hlubinná Regresní terapie

reﬂexní

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ
ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

lymfodrenáž

MASÁŽE

Vztahové terapie

baňkování
moxa

Kineziologie ONE BRAIN

masáž lávovými kameny
sujoku (masáž rukou)

Fyzioterapie

aroma terapie

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
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)

shiatsu

PETRA LEVOROVÁ

Joga
Tai-chi

bývalé zdravotní středisko
NOVÁ 956, DOBŘANY

KONTAKTUJTE MĚ
TEL.: 607 683 993
PRO VÍCE INFORMACÍ

Řádková inzerce

► Hledáme paní na vyzvedávání ze školy a odpolední hlídání 7-letého
chlapce v Dobřanech (cca 1-2x týdně). Tel. 606 960 818
► Hledámzájemce o členství v plánovaném šachovém klubu v Dobřanech.
Výhledově i dalších deskových her. Pište na: sach.dobrany@seznam.
cz nebo přineste přihlášku (jméno, telefonní číslo) do Bistra u Josefů
(Mánesova 29 Dobřany). O datu první schůze budete rozhodnuto dohodou mezi zájemci.
► Přijmu pánskou kadeřnici a masérku do provozovny v Dobřanech.
Tel. 606 280 813.
► Velký výprodej zboží v Drogerii Krištof!
10. 11.–17. 12. 2015
Po až Čt 13-16.30h, Út a čt 9-12 13-16.30h
Výprodej dětského oblečení - next aj. 56-104 vel.
► Majitelprodá stavební pozemky o výměře 729 m²-1315 m² v Horní Lukavici u koupaliště. IS v dosahu 80 m. Dobrá investice! Cena 320 Kč/m².
Tel.: 606 242 093
► Prodám nový byt 1+1 53,5 m² na Javorné v krásné, klidné lokalitě na
okraji CHKO Šumava, vleky v místě. Cena 1 790 000 Kč. Dobrá investice! Tel.: 606 242 093
► Prodám 2 ks koupelnových skříněk, nové (bílé boky, béž. dvířka), cena:
300 Kč/ks. Tel.: 723 081 264
► Prodámotočný odpad. Koš nový k zabudování do skříňky. PC 1 750 Kč,
NC 1250 Kč, tel.: 723 081 264
► Podnájem v Dobřanech 3+1 78m² + balkon, 1. patro + sklep. Byt po
rekonstrukci. 7 500 Kč nájem + 3 100 Kč energie (na rodinu), kauce 3x
nájem. Preferujeme dlouhodobý pronájem. Volné od 1. 11. 2015.
Kontakt: 774 118 132

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

► Hledám do nájmu spolubydlící(ho) v RD v Dobřanech.
Možnost ubytování ihned. Informace na tel. č. 723 281 382.
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INZERCE
Loma Systems s. r. o.
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany

V současné době hledáme uchazeče na tyto pozice:

TEAM LEADER
• SŠ/SOU • Praxe ve vedení kolektivu • Praxe z výrobní společnosti • Uživatelská znalost práce s PC • Částečná znalost AJ výhodou • Spolehlivost,
časová flexibilita

Spolehlivý internet
a první TV s multidimenzí
Internet na doma
rychlost až 40 Mb/s
bezdrátové připojení celé
domácnosti WiFi modemem

TECHNICKÝ SPECIALISTA
• Technické vzdělání SOU/SŠ • Znalost anglického jazyka slovem i písmem
• ŘP sk. B • Uživatelská znalost práce s PC, MS Office • Procesování objednávek • Řízení skladových zásob • Vedení odpovídající evidence • Příprava
obalových souborů na odeslání

nonstop technická podpora

Uchazečům o volné pracovní pozice nabízíme:

• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní
prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • 1 směnný
provoz • další benefity

O2 TV s novou
sportovní stanicí
kompletní Liga mistrů, Premier League
a Synot liga
Formule 1 a motorsport WRC

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
V současné době hledáme uchazeče na pozici:

ZÁMEČNÍK
Hlavní činnosti:

• Montáž dílů		
• Logistika kooperací		

• Znalost práce na PC
• Komise pro export

30 hodin zpětného zhlédnutí pořadů
Nabídku na míru vám připraví produktový specialista:

Michal Božarov
731 587 014
bozarov.michal@o2.cz

100 hodin nahrávání jakýchkoliv pořadů
1 000 filmů k zapůjčení v O2 Videotéce

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
LISTOPAD 2015
ST

4. 11.

PÁ

6. 11.

ÚT

10. 11.

14 - 17

ČT

19. 11.

9 - 12

9 - 12

PO

23. 11.

14 - 17

14 - 17

PO

30. 11.

14 - 17

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

Požadujeme:

• OU/SOU/SŠ

vzdělání • Znalost práce na PC • Manuální zručnost • Smysl
pro pořádek a pečlivost • Ochota učit se novým věcem

Uchazečům nabízíme:

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219

• zázemí stabilní a rozvíjející se zahraniční společnosti • příjemné pracovní
prostředí • možnost dalšího rozvoje • závodní stravování • týden dovolené
navíc • příspěvek na dopravu • příspěvek na penzijní připojištění • 1 směnný
provoz • smlouva na dobu neurčitou • další benefity

E-mail: listy@dobrany.cz, facebook.com/DobranskeListy

Vaše žádosti spolu se strukturovaným životopisem
zasílejte prosím na uvedený kontakt:
Lenka Klauberová, HR Manager
U Lomy 1069, 334 41 Dobřany
E-mail: lenka.klauberova@loma.com
Informace na tel.: 377 183 813

Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 800 ks.
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
JUNIORFEST
JEŽÍŠKOVA RODINA
6. 11. v 17:00 hodin
Dánsko, 90 min, doporučeno od 6 let, překlad do sálu, režie: Carsten Rudolf

outsider na světě, se vydá na epickou
a hrdinnou misi, zatímco se jeho nejlepší kamarád, roztomilý bígl Snoopy,
utká se svým úhlavním nepřítelem,
Rudým baronem.
Vstupné: 60 Kč
SPECTRE
13. 11. ve 20:00 hodin
14. 11. v 17:00 a 20:00 hodin
22. 11. v 18:00 hodin
USA/VB, akční/thriller, 150 min, do 15 let
nevhodný, titulky, režie: Sam Mendes)

Sedmiletému chlapci Hugovi se přihodí
úžasná věc! Do jeho domu se totiž přistěhuje vánoční elf jménem Pixy... Pixy
bohužel promeškal svůj návrat domů,
a tak musí u Huga zůstat celý rok až do
příštích Vánoc, kdy se bude moci opět
vrátit. Problémem však je, jak takovéhoto pohádkového elfa ukrýt po celý
rok. Zvláště když Pixy nemůže vystát
teplo a musí se bedlivě schovávat
před Hugovým otcem, který má hrůzu
z Vánoc.
Vstupné: 60 Kč
BOOSTER
10. 14. v 17:00 hodin
Belgie, 82 min, doporučeno od 13 let, překlad do sálu, režie: Daniel Lambo

Teenager Brent, talentovaný jezdec
BMX, se s matkou stěhuje do nového
města, kde si bude muset vydobýt
své místo v partě mladých motorkářů.
Situaci má o to složitější, že se ihned po
svém přestěhování zamiluje do dívky,
o kterou má zájem i Jimmy, nepsaný
král party. V příběhu jsou zajímavým
způsobem vykresleny problémy dospívání i skryté ambice jednotlivých protagonistů.
Vstupné: 60 Kč
SNOOPY A CHARLIE BROWN. PEANUTS
VE FILMU.
11. 11. v 17:00 hodin
ČR, detektivní komedie, 115 min, přístupný, režie: Tomáš Mašín)

Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus
a ostatní postavičky z oblíbené partičky „Peanuts“ se představí na filmovém plátně tak, jak jste je ještě nikdy
neviděli. Charlie Brown, nejmilovanější

Působivý rodinný snímek nabízí unikátní osudové příběhy podivuhodných
živočichů, kteří obývají atol Aldabra,
kteří se zde rodí, vytvářejí společenství, přivádějí na svět mladé i bojují
o své přežití. Film není přírodopisným
dokumentem, je vzrušujícím a napínavým příběhem ze světa přírody s neopakovatelným komentářem Oldřicha
Kaisera.
Vstupné: 150 Kč
BLACK MASS: ŠPINAVÁ HRA
20. a 21. 11. ve 20:00 hodin
USA, krimi/drama, 123 min, přístupný od
15 let, titulky, režie: Scott Cooper)

Daniel Craig je zpět jako Agent 007
v nové, v pořadí již 24. bondovce
s názvem SPECTRE. James Bond dostane záhadný odkaz z minulosti, který
ho přivede na stopu nechvalně známé zločinecké organizace. Postupně
musí rozplétat složitou pavučinu lží,
aby nakonec odhalil děsivou pravdu
o SPECTRE.
Vstupné: 120 Kč

V jižním Bostonu sedmdesátých let
minulého století přemluví agent FBI
John Connolly (Edgerton) irského mafiána Jamese „Whitey“ Bulgera (Depp)
ke spolupráci s FBI a vyřazení společného nepřítele, italské mafie, ze hry.
Filmové drama líčí příběh nesourodého
spojenectví, které se vymklo kontrole
a umožnilo Whiteymu vyhnout se právnímu postihu, upevnit si mocenské
postavení a stát se jedním z nejbezohlednějších a nejmocnějších gangsterů
v historii Bostonu.
Vstupné: 110 Kč

MUŽ NA LANĚ
15. 11. v 18:00 hodin

JO NESBØ: DOKTOR PROKTOR A PRDICÍ
PRÁŠEK
21. 11. v 17:00 hodin
22. 11. v 15:00 hodin

USA, dobrodružný/životopisný, 123 min,
přístupný, titulky, režie: Robert Zemeckis)

Norsko, rodinný, 87 min, přístupný, dabing,
režie: Arild Fröhlich)

Philippe Petit (Joseph Gordon-Levitt)
se pod vedením svého skutečného
učitele Papa Rudyho (Ben Kingsley)
a pozoruhodné skupiny pomocníků
z celého světa rozhodl překonat obrovské komplikace, a přes neshody, zrady
a bezpočet situací, ve kterých šlo doslova o život, společnými silami vymyslet
a realizovat šílený plán... projít nezměrnou prázdnotu mezi věžemi Světového
obchodního centra.
Vstupné: 100 Kč
ALDABRA 3D
20. 11. v 17:00 hodin
ČR, rodinný, 73 min, přístupný, režie: Steve Lichtag)

OTCOVÉ A DCERY
26. 11. ve 20:00 hodin
USA/Itálie, drama, 116 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Gabriele Muccino)

Jack Davis (Russell Crowe) se musí
po tragické smrti své manželky sám
postarat o jejich pětiletou dcerku Katie
(Kylie Rogers). Jack je slavný spisovatel, držitel Pulitzerovy ceny, který trpí
depresemi a duševní poruchou. Po smrti ženy svádí boj nejen sám se sebou,
ale i s výchovou Katie.
O 25 let později.
V dospělosti Katie (Amanda Seyfried)
žije se svým přítelem Cameronem (Aaron Paul) na Manhattanu. Jejich vztah
se potýká s problémy. Amanda bojuje
s vnitřními démony, kteří ji pronásledují od jejího problematického dětství.
Vstupné: 120 Kč
HODNÝ DINOSAURUS
27. a 28. 11. v 17:00 hodin
USA, animovaný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Peter Sohn)

Film si pohrává s otázkou: Co kdyby
asteroid, který jednou provždy změnil
život na Zemi, naši planetu minul a obří
dinosauři nikdy nevyhynuli? Pixar Animation Studios vás zvou na dobrodružnou výpravu do světa dinosaurů, kde se
Apatosaurus jménem Arlo spřátelí s člověkem. Na cestách drsnou, ale překrásnou divočinou se Arlo naučí čelit svému
strachu a zjistí, že je schopen velkých
činů.
Vstupné: 130 Kč
GANGSTER KA: AFRIČAN
27. a 28. 11. ve 20:00 hodin
ČR, kriminální thriller, 98 min, do 12 let
nevhodný, režie: Jan Pachl)

Hlavním hrdinou je ztřeštěný vynálezce Doktor Proktor, dívka Líza a klučina
s ohnivými vlasy jménem Bulík. Ten se
právě přistěhoval do čtvrti v Oslo, kde
žijí Proktor a Líza. Jakmile se mu podaří
zjistit, že podivín doktor Proktor vynalezl opět něco šíleného, musí u toho být!
Poté, co v roli asistenta doktora Proktora
zjistí, že jeho nejnovější vynález, prášek
proti prdění, nefunguje, vnukne mu myšlenku, že by měl vynalézt prášek fungující přesně opačně. Uplatnění by našel
třeba jako nejrychlejší cyklopumpička
na světě – jeden konec hadičky do kola,
druhý do zadnice a kolo je napumpováno raz dva. Jenže o vynález mají zájem
i nekalé živly, pan Trán a jeho vykutálení
synáčci Truls a Trym.
Vstupné: 100 Kč

Po nepochopitelném útěku přímo
z rukou policie opouští Kraviec Českou republiku. Začíná nová etapa jeho
zločinného života. Káčko už nemá co
ztratit. Teprve teď začíná vyplouvat na
povrch veškerý odpad, který po něm
zbyl. Káčko se usazuje na Seychelských ostrovech, v rukou má směnku na 80 milionů, která z fleku může
položit premiéra i vládu. Šest miliard
z vytunelovaného podniku ČEPRO se
pomalu rozpustilo, je potřeba přijít s novým zdrojem příjmu, i kdyby kvůli tomu
měl udělat státní převrat.
Vstupné: 130 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání.
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz

INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

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

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

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

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

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

MVDr. Drahomíra Jeroušková

Městský úřad Dobřany

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

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

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

pro objednané

MUDr. Martin Straka
Ordinační hodiny:
pátek
8:00 - 16:00

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

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

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

Diabetologie

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

Veterinární ordinace

Interní ambulance

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

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

Gynekologická poradna

Oční optika

Veterinární ordinace

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

MUDr. Viola Gottwaldová

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

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

Sběrný dvůr

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

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

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

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

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

