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zdarma do všech domácností

XXXI. velká cena města Dobřany v degustaci kysaného zelí

Dne 21. 2. 2015 se v restauraci Beseda uskutečnila soutěž o nejlepší kysané zelí. XXXI. ročník Velké ceny města
Dobřany začal jako tradičně příjmem jednotlivých vzorků,
kterých se nakonec sešlo 25. Po ochutnávce každý degustátor vybral své 2 favority, jejichž čísla pak vhodil do hlasovací schránky. Letošní vzorky byly opravdu vydařené,
bylo těžké vybrat ty nejlepší, výsledky tak byly velmi těsné.
Vítězem se nakonec stala Kateřina Baumruková, 2. místo
obsadil Radek Baumruk a 3. místo Lucie Žďánská, která
o prsa porazila Petra Purkara ml. Děkujeme všem za přinesené vzorky a již dnes se těšíme na další, v pořadí již XXXII.
ročník.
To, že letošní zelí je skutečně povedené, dokazuje i skutečnost, že Petr Purkar ml. se svým vzorkem obsadil v silné
konkurenci 120 vzorků 15. místo na ZeloFestu v Pohořelicích, kterého se náš spolek 31. 1. zúčastnil.
Za spolek přátel kysaného zelí
Lenka Žďánská

Grantový dotační titul města
Dobřany 2015
Na svém únorovém jednání schválilo městské zastupitelstvo pravidla Grantového dotačního titulu města Dobřany pro
poskytování finančních příspěvků v letošním roce (dále GDT).
V rozpočtu města jsou opět připraveny finanční prostředky
ve výši 250 tisíc Kč. Žadatelé mohou zpracovávat projekty
a podávat žádosti o dotaci do šesti oblastí podpory na aktivity, které obohatí společenský život v Dobřanech, Šlovicích či
Vodním Újezdě, a to do 27. 03. 2015. Podané žádosti posuzuje
Komise pro Grantový dotační titul, poté Rada města Dobřany. Rada na doporučení komise rozhodne o přiznání dotace.
V minulých devíti letech město poskytlo 162 žadatelům celkem 2 128 tisíc Kč. Pravidla letošního desátého ročníku GDT
naleznete na www.dobrany.cz.
Lenka Tomanová, místostarostka města

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
v úvodu dnešního sloupku mi dovolte pár čísel… Za první dva
měsíce roku 2015 se u nás uskutečnilo minimálně 15 kulturních akcí, kino promítalo bezmála 50krát, k tomu nesmím
zapomenout připočítat řadu koncertů v místní ZUŠce… Čísla to
jsou opravdu zajímavá. Myslím, že co se týká kultury, opravdu to u nás žije, a každý má možnost najít si to své. Jedním
z cílů DL je informovat Vás o akcích, které pořádá město, ale
i o akcích pořádaných spolky na území Dobřan, Šlovic a Vodního Újezdu. Není však v našich silách si všechny informace
obstarat. Proto na vás apeluji. Informujte nás o vašich aktivitách! Nyní máte možnost využít formulář na webu města
(www.dobrany.cz/mesto-dobrany/kulturni-kalendar/vlozeni-akce/) a tím ji dostat do komplexního přehledu kulturních, společenských a sportovních akcí. Děkuji.
Mnoho zajímavého přinese i první jarní měsíc. Na tomto místě není prostor pro vyjmenování všech akcí, ale pár bych jich
přece jen zmínila… Jarní prázdniny v Káčku – zbrusu nový
model soutěže, která v Dobřanech ještě nebyla, poslední ples
letošní sezony – Ples květin, Velikonoční jarmark s hudebním
vystoupením dětského pěveckého sboru Hvězdičky nebo třeba 15. pracovní dopoledne na Martiňáku s procházkou obnoveným parkem. Bližší informace ke všem jmenovaným i řadě
dalších najdete uvnitř listů.
Na setkání s Vámi při některé z nich se těší
Jaroslava Umnerová

Finanční výbor
V minulém vydání Dobřanských listů byl představen předsedou Josefem Šeflem Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Dobřany. V pořadí druhým výborem, který je nutné vždy zřídit,
je finanční. O volbě jeho členů v tomto volebním období bylo
již něco málo napsáno v článcích Olgy Kapitánové a následně
v reakci místostarostky Dagmar Terelmešové.
Všech sedm členů, tj. Olga Kapitánová (Otevřené město Dobřany), Josef Štengl (KSČM), Josef Dolejš (ČSSD), Jana Kirčevová (Sdružení nezávislých Dobřany), Michal Trdlička (Aktivní
Dobřany), Jan Toman (odborná veřejnost) a Michal Šašek (ODS)
bylo řádně zvoleno na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne
5. listopadu 2014. Zároveň na tomto ustavujícím zasedání
jsem byl zvolen všemi hlasy zastupitelů předsedou tohoto výboru. Jmenný seznam uvádím záměrně, neboť máte jedinečnou
možnost oslovovat členy výboru se svými podněty. Mezi hlavní úkoly výboru patří podrobnější rozbor hospodaření města
včetně doporučujícího stanoviska k rozpočtu města s pozitivním či negativním stanoviskem. Tak se také stalo na ustavujícím zasedání finančního výboru 15. prosince 2014, kdy jsme
doporučili Zastupitelstvu města Dobřany rozpočet na rok 2015
schválit. Osobně jsem byl potěšen zařazením finančních prostředků na odvodnění garáží v ul. Plzeňská. Po letech čekání
se snad dočkáme kvalitnějšího parkování vozidel v této části
Dobřan. Dále se členové výboru pravidelně vyjadřují k navrhovaným rozpočtovým opatřením nebo k rozpočtovému výhledu
na další roky. Předpokládám, že v letech následujících budou
členové aktivně vstupovat do přípravy rozpočtu včetně návrhů
investičních akcí. Pravidelně Vás prostřednictvím Dobřanských
listů budu informovat o dění ve finančním výboru.
Michal Šašek
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Jízdárna
(tom) Ve třetím únorovém týdnu začaly stavební úpravy budovy jízdárny v Tyršově ulici, která se tak připravuje na květnové
slavnostní znovuotevření. V budově, která opět začala zkušebně
sloužit svému původnímu účelu, zedníci opravují drobné vady
ve zdech, zdi dezinfikují vápennou výmalbou a opravují elektroinstalaci. I schodiště na prostorný ochoz bude pro budoucí
návštěvníky použitelné. V příštím roce město plánuje zkrášlit
i vnější okolí ze severní a východní strany. Zpřístupněním a parkovými úpravami zahrady hasičské zbrojnice pro pěší se stane
okolí jízdárny příjemné pro odpočinek. Pěší se tak nově dostanou z ulice Loudů do Tyršovy ulice nebo z Plzeňské ulice do
ulice 17. listopadu.

Informace pro žadatele o přidělení
bytu ve městě Dobřany
Dle směrnice Rady města Dobřany č. 01/2011 má žadatel
o přidělení bytu města Dobřany povinnost každoročně potvrdit,
že na své žádosti trvá. Tato povinnost musí být splněna nejpozději do 30. 4. příslušného roku, a to písemně prostřednictvím
správně vyplněného formuláře „Obnovení žádosti o byt města
Dobřany“. Příslušný formulář je k dispozici na internetových
stránkách města Dobřany www.dobrany.cz nebo v kanceláři „evidence obyvatel“ MěÚ Dobřany. Doporučujeme, aby byla
žádost doložena osobně na evidenci obyvatel (č. dv. 3) a mohly
tak být překontrolovány údaje uvedené v původní žádosti.
Pokud žadatel o byt žádost neobnoví do stanoveného termínu, jeho žádost pozbývá platnosti a je automaticky vyřazena ze
seznamu žadatelů o byt města Dobřany.
Více informací sdělí referentka evidence obyvatel, Městský
úřad Dobřany, přízemí, č. dv. 3, frousova@dobrany.cz, tel.: 377
195 832

Oznámení

Změna Územního plánu Dobřany

Zastupitelstvo města Dobřany na svém zasedání dne 25. 2.
2015 schválilo pořízení 1. změny Územního plánu Dobřany
v souvislosti s 1. aktualizací Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje.
Město Dobřany informuje, že v termínu do 15. 4. 2015 je
možno u Městského úřadu Dobřany, stavebního odboru,
podávat náměty na úpravu Územního plánu Dobřany.

ZPRÁVY Z RADNICE

Dobřany v Praze
Mezinárodní konference Dobrá radnice 2015 zařadila do svého programu příklady měst, kde se daří zapojovat veřejnost do
rozhodování o budoucnosti obce.
Vedle Nového Města na Moravě, polského Walbrzychu,
pražských a bratislavských městských částí se představily i Dobřany, kterým patřilo téma s pořadovým číslem jedna,
„Zapojení veřejnosti do strategického plánování“.
Pořadové číslo určilo i to, co mě poněkud znervóznilo, prezentace našeho města se uskutečnila v největším sále konference.
Tam, kde zasedá zastupitelstvo Prahy (viz foto).
Publikum tvořili mimo jiné náměstci primátorů či starostové měst, která jsou mnohem lidnatější než my. Strach z toho,
že by je Dobřany nezajímaly, byl lichý. Vzal jsem s sebou stará vydání listů, protože při přípravě našeho Programu rozvoje
města (PRM) loni sehrály důležitou roli. Bylo milé, jak mě po
prvním vystoupení prosili zástupci Prahy, zda si mohou alespoň
jeden výtisk nechat. Ze Zbraslavi se možná přijedou i podívat,
jak funguje redakční rada. Zachránil jsem horkotěžko zbytek
pro druhou skupinu, která si jej následující hodinu tiše a už
bez ptaní rozebrala.
Účastníci semináře vyhodnotili tento seminář Pavla Mičky
jako nejlepší z celé konference, jelikož jsme byli nakonec jediné
město, o kterém se mluvilo, je to vyznamenání pro všechny, kdo
se loni na PRM podílel. Děkuji tedy ještě jednou každému, kdo
vyplnil dotazník, kdo přišel na veřejná setkání, kdo pracoval
v odborných a participačních skupinách.
Martin Sobotka
bývalý místostarosta odpovědný za přípravu PRM

MĚSTO DOBŘANY

Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného
rozpočtu pro rok 2015

„GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“

pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití
volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví, turistického ruchu, vzdělávání,
environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních
veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2015
Cílem grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení
kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve městě
Dobřany a jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd formou
podpory, budování a propagace veřejně prospěšných činností jednotlivců, spolků a ostatních subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní
zřetel je na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna na projekty v šesti oblastech: Kultura, Sport
a tělovýchova, cestovní ruch a turistika, veřejně prospěšné činnosti, environmentální vzdělávání a osvěta a rovněž na podporu
mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže a dále matek s dětmi na
či těsně po mateřské dovolené a nezaměstnaných.
Žadateli mohou být spolky, jednotliví občané, podnikající fyzické osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového dotačního titulu.
Termínem vyhlášení je pátek 27. února 2015 – od tohoto
data je možné podávat žádosti o grant na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Posledním dnem
pro podání žádostí je pátek 27. března 2015 (nejdéle do
13:00 hodin). Správně vyplněné žádosti se všemi přílohami
se podávají do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo (kancelář č. 2).
Formulář žádosti spolu s pravidly grantového dotačního titulu
a ostatními přílohami je možno získat na webových stránkách
města Dobřany www.dobrany.cz (sekce Grantový dotační titul
města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu
Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo nebo u Bc. Lucie
Kučerkové, Městský úřad Dobřany, správa dotací (tel: 377 195
853, e-mail: kucerkova@dobrany.cz). Správa dotací (Bc. Lucie
Kučerková) je rovněž konzultačním místem, schůzku pro konzultaci je nutné telefonicky domluvit.

MARTIŇÁK
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Potenciální žadatelé vyplní či předloží:
•	jednoduchou podepsanou žádost s názvem a popisem akce (projektu) – předmětu žádosti, rozpočet celé akce včetně uvedení,
o jakou výši dotace žádají (max. 80 % nákladů celé akce, avšak
výše dotace musí být min. 3.000 Kč a maximálně 40.000 Kč)
•	vyplní identifikační údaje (a podepíší) formuláře čestného prohlášení o bezdlužnosti vůči městu a státu
•	přiloží kopii dokumentů identifikující žadatele – subjekt či
fyzickou osobu, např. zakládací listiny, stanovy apod. (v případě, že žadatel již v minulých letech tyto dokumenty předkládal a ty se nemění, nemusí je znovu dokládat)
O příspěvek je možno žádat zpětně i za projekt, který byl realizován před vyhlášením grantového dotačního titulu (projekt realizovaný v kalendářním roce 2015, tedy po 01.01.2015).

Bc. Martin Sobotka, starosta města
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ZPRÁVY Z RADNICE

O trase půlmaratonu se bude ještě diskutovat
(sob) Plzeňský kraj se rozhodl využít vlnu zájmu o rekreační
běhání a chce každý rok pořádat závod na tratích 5, 10 km
a půlmaraton. Z tepla kanceláří na hejtmanství vzešel nápad,
že trasa povede přes Litice, Šlovice, Dobřany, Dobřánky, Lhotu
a Valchu zpět do Škodalandu.
Potud v pořádku, až na to, že bez projednání s městy a obcemi vyvěsili na internet trasu, která vyděsila i místní fanoušky
běhání. V sobotu 16. 5. by byla většina obyvatel města odříznuta na celou hodinu od světa. Úplná uzávěrka by se týkala trasy
od dálničního přivaděče až k odbočce na Lhotu.
Naštěstí je následně napadlo přece jenom trasu projednat.
Díky tvrdému odporu dobřanské delegace, kterou podpořil
i odborník na tvorbu tras závodů, se bude konat přímo v Dobřanech další schůzka, která připraví nový návrh trasy tak, aby
tř. 1. máje zůstala průjezdná. Koneckonců kraj nám tento závod
nabízí i jako propagaci města, proto je daleko lepší, aby tisícovka běžců neminula náměstí a viděla zajímavější partie Dobřan,
než jen ty, které skýtá hlavní průtah.

Cílem pečovatelské služby je, aby každý občan mohl žít plnohodnotně po všech stránkách, tedy fyzické, psychické i sociální
ve svém vlastním bytě do doby, dokud je to možné.
Je pravdou, že tyto služby nejsou zadarmo. K tomuto účelu je
státem poskytován tzv. příspěvek na péči, jenž slouží každému,
kdo jej získá k pokrytí finančních nákladů na nákup sociálních
služeb. Pokud chce občan tento příspěvek na základě potřebnosti určitých služeb od státu přiznat, není problém požádat
o pomoc při vyplňování žádosti pracovnice pečovatelské služby. Po jeho přiznání je ale nutné, aby jej klient(ka), využíval
k účelu, ke kterému je určený, tedy na zaplacení potřebných
sociálních služeb. Tento systém totiž podléhá kontrole ze strany
státu a nahlašovací povinnosti poskytovatele v případě, že je
příspěvek využíván jinak.
S novým poskytovatelem nastaly i změny v oblasti plateb za
jednotlivé služby. Především dovoz obědů je výrazně levnější
a při dovozu dvou obědů do téhož bytu je hrazena částka pouze za dovoz jednoho. To je podstatná změna oproti minulému
poskytovateli. Také ostatní sociální služby jsou nabízeny novým
poskytovatelem výrazně levněji (viz příloha – ceník služeb).
Každý z nás by si měl uvědomit, že přijde čas, kdy budeme
potřebovat pomoc druhých, a neměli bychom se stydět si o ni
říci. Stáří, postižení nebo nemohoucnost nejsou důvodem nežít
klidný a plnohodnotný život v pohodlí a čistotě a s tím vším vám
mohou pracovnice Pečovatelské služby Dobřany pomoci.
Dagmar Terelmešová
Kontakt: Pečovatelská služba Dobřany, tel. 773 683 197,
e-mail:
psdobrany.zapad@diakonie.cz
Diakonie ČCE
- středisko Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň, 301 00, IČ: 45 33 11 54
CENÍK SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY JUBILATA DOBŘANY
Platnost od 1. 11. 2014
Úhrady stanoveny dle vyhlášky 505/2006 Sb.
Ceník služeb je schválený Správní radou Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy.
ZÁKLADNÍ ČINNOSTI
● podávání jídla a pití
● svlékání a oblékání
110,-Kč/hodina
Pomoc při zvládání
● přesun na lůžko či vozík
100,27,50
Kč/hodina
Kč/čtvrthodina
běžných úkonů péče
● pomoc při prostorové
25,- Kč/čtvrthodina
o vlastní osobu
orientaci a pohybu
Pomoc při osobní
hygieně

● koupel
● základní péče o vlasy a nehty 100,-Kč/hodina
110,-Kč/hodina
● použití toalety
25,-Kč/čtvrthodina
27,50 Kč/čtvrthodina

100,-Kč/hodina
110,-Kč/hodina
25,-Kč/čtvrthodina
27,50 Kč/čtvrthodina

Pomoc při přípravě
a podání jídla a pití

Pečovatelská služba v novém
Od prvního prosince je pečovatelská služba v Dobřanech
poskytována Diakonií ČCE – středisko Západní Čechy.
Změna poskytovatele se nejvíce dotýká těch občanů, kteří sociální služby v našem městě využívají, a to jsou nejvíce obyvatelé
domů čp. 1002 – 1006, tedy Harmonie, a domu čp. 1022 v ul.
Loudů. V obou zařízeních si klient nebo klientka mohou objednat
jakoukoli službu z nabídky pečovatelské služby a záleží na jejich
požadavku, v jaké intenzitě a kolik sociálních služeb využijí.
Při podávání žádosti o byt je nutné si ale uvědomit, že předpokladem pro získání bytu v těchto domech, kde je poskytována
pečovatelská služba, je odebírat nabízené služby.
S novým poskytovatelem přišla i změna přístupu ke klientům
a větší snaha nabídnout služby i občanům v terénu, tedy přímo
v jejich bytech. Tyto služby může využít každý, kdo již fyzicky nebo psychicky nestačí na běžný chod své domácnosti nebo
obsluhu své osoby. Jedná se o úklid, zajištění nákupů, praní
prádla nebo fyzickou pomoc při péči o partnera.
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Pomoc při zajištění
chodu domácnosti

● pomoc při úklidu, údržbě
domácnosti
a spotřebičů
a spotřebičů,
● topení
a donáška
topiva
topení
v kamnech
● donáška vody
●běžné
běžnénákupy
nákupy

100,-Kč/hodina
110,-Kč/hodina
25,-Kč/čtvrthodina
27,50 Kč/čtvrthodina
100,- Kč/hodina

Zprostředkování
kontaktu se
společenským
prostředím

● doprovod dospělého
do zaměstnání, k lékaři,
na úřady a zpět
● doprovod dětí do školy

100,-Kč/hodina
110,-Kč/hodina
25,-Kč/čtvrthodina

Velký nákup

například
například
týdennítýdenní

100,105,-Kč/úkon
Kč/ úkon100,- Kč za úkon

Praní a žehlení prádla
a drobné opravy
Zajištění oběda
Dovážka oběda

27,50 Kč/čtvrthodina

60,Kč za kg
65,-Kč/kg
dle ceny dodavatele
15,-Kč/úkon

FAKULTATIVNÍ (DOPLŇKOVÉ) ČINNOSTI
110,-Kč/hodina
Dohled
Dohled nad příjmem léků
110,-Kč/hodina
7,-Kč/kilometr
Doprava služebním vozem
V případě dovozu oběda dvěma či více členům rodiny hradí cenu dovozu jen jeden z nich.
Pokud uživatel vyžaduje přítomnost 2 pečovatelek, strávený čas za úkon se násobí dvěma.
Uživateli se započítává skutečný čas strávený péčí, minimálně však čtvrt hodiny.

ZPRÁVY Z RADNICE / CO SE DĚJE

Kostel svatého Víta jako národní
kulturní památka?
(tom) V minulých číslech Dobřanských listů jsme Vás informovali o rekonstrukci kostela sv. Víta i o tom, že město bude muset
řešit v horizontu pěti let záchranu samotného vzácného oltáře.
Restaurátoři doporučují jako nejlepší způsob vyhubení dřevokazných škůdců odvézt ho do Ústavu jaderného výzkumu v Řeži
u Prahy. Odborníci na jádro ho napustí speciálním roztokem,
který zajistí totální likvidaci škůdce a zároveň ochranu před dalším napadením. Samotné ošetření se bude finančně pohybovat
okolo půl milionu korun, ale daleko nákladnější bude rozebrání
oltáře, manipulace s ním a jeho převoz. Protože se bude jednat o akci finančně náročnou, je snahou města podnikat takové
kroky, které by usnadnily získávání dotačních prostředků. Ale
nejen proto bude usilovat o zařazení kostela svatého Víta do
seznamu národních kulturních památek.
Nyní město připravuje žádost k podání a bude doufat, že vláda ČR bude sdílet stejný názor jako odborníci na památkovou
péči a v blízké budoucnosti svým nařízením udělí kostelu sv.
Víta status národní kulturní památky. Kostel je od roku 1958
památkově chráněn jako kulturní památka. To, že stavba
i oltář jsou opravdu unikátní, potvrdila v poslední době řada
odborníků. Důležité je, že žádost svým dobrozdáním podpoří
i kraj. Jednání s krajským radním pro kulturu a s pracovnicemi příslušného odboru hejtmanství totiž vyznělo jednoznačně.
Dle slov pana Ing. arch. Jana Soukupa je kruhový oltář jediný zachovalý svého typu v ČR. Druhá podobná stavba, kostel
sv. Anny v Tanaberku u Všerub, byla poznamenána požárem,
po kterém zbyly z kostela jen obvodové zdi. Město Dobřany si
je vědomo vzácnosti kostela s jeho oltářem, a proto se snažilo
získávat finanční prostředky na jeho revitalizaci (v posledních
dvaceti letech přes 17 mil. Kč) a v roce 2007 získalo památku do
vlastnictví tak, aby se zaručilo za její budoucnost.

u mateřských a základních škol, ale také u obchodů na Náměstí TGM a dalších místech. Nejenže se tímto jednáním řidiči
vystavují postihu za přestupek dle zákona o silničním provozu,
ale doslova nahrávají pachatelům trestné činnosti ke krádeži
vozidla. Případy odcizení takto „zaparkovaných“ vozidel řešili
policisté obvodního oddělení v Dobřanech v roce 2013 i 2014.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení Policie ČR Dobřany

INFORMACE PRO OBČANY K PLATBĚ MÍSTNÍHO
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPADY A MÍSTNÍHO
POPLATKU ZE PSA
Sazba poplatku za komunální odpad pro poplatníka činí
500 Kč pro rok 2015 (OZV 4/2012)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2015
(složenky se neposílají).
Sazba poplatku ze psa chovaného v rodinném domě činí 200
Kč, ze psa chovaného v ostatních obytných domech 800 Kč.
U držitele psa, který je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jediným zdrojem
příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu, činí poplatek:
ze psa chovaného v rodinném domě 100 Kč
ze psa chovaného v ostatních obytných domech 200 Kč
Za druhého a každého dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50%
(OZV 6/2010)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2015.
Poplatek je možné uhradit přímo v pokladně Městského
úřadu nebo bezhotovostní platbou převodem na účty Města

Auto není trezor

Dobřany:
účet u KB 19-1223361/0100
nebo účet u ČS 19-725295379/0800
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1) pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
variabilní symbol- 13371, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka

V posledním období došlo na území okresů Plzeň-jih a Plzeňsever k opakovaným případům vloupání do zaparkovaných
motorových vozidel před mateřskými školami. K vloupání
dochází v době, kdy rodiče přivádějí a odvádějí děti. Pachatel po
rozbití okna u vozidla odcizuje osobní věci, které majitelé vozidel
nechávají položené na sedadlech vozidla. Policie přijala opatření k zamezení této trestné činnosti, policejní hlídky se v inkriminované době pohybují u mateřských škol a místa monitorují.
Vedení MŠ jsme o situaci informovali a požádali o spolupráci
při dopadení pachatele. Přesto žádáme zejména rodiče dětí, aby
nenechávali kabelky nebo jiné tašky s osobními věcmi ve vozidle, a to ani po krátkou dobu. Stejné upozornění platí i pro místa krátkodobého parkování, například před obchody, restauracemi apod.
V souvislosti s opatřeními k vloupáním do vozidel jsme řešili
několik případů, kdy nezodpovědní řidiči zaparkují svá vozidla
a opouštějí je nastartovaná a bez dozoru. Děje se tak nejen

2) pro fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu
určenou k rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
variabilní symbol- 13372, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka
3) pro platbu místního poplatku ze psa
variabilní symbol- 1341, specifický symbol- rodné číslo
poplatníka (držitele psa)
Kontakty:
správce poplatku: MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7
tel. 377 195 845
e-mail: benediktyova@dobrany.cz

strana 5

ROZHOVOR

Jednotný vizuální styl města? Proč?
(red) Ambicí současného vedení města je vytvoření nového jednotného vizuálního stylu, jehož nedílnou součástí by byla i nová značka, resp. logo města. Zeptali jsme se pana starosty Bc. Martina Sobotky (MS) a pana Ing. arch. Petra Sladkého (PS) na jejich názory
týkající se tohoto tématu.

Co se skrývá za slovy „jednotný vizuální styl města“
a k čemu je dobrý?
PS: Jednotný vizuální styl
města (JVS) si můžete zjednodušeně představit jako
systém grafických pravidel
jednotného používání značky
města, který definuje způsob,
jak prezentovat město tak,
aby působilo důvěryhodně,
konzistentně a kultivovaně.
Stává se tak důležitou součástí identity moderního města a zaručuje jeho jednotnou
a profesionální prezentaci ve
všech oblastech. Základními
prvky JVS jsou značka (nebo
logo), barevnost, charakteristika používaného písma
a další podpůrné grafické prvky. Odborně se JVS nazývá
„corporate identity/corporate
design“, tzn. firemní identita,
netýká se ovšem jen firem,
ale i jakýchkoliv organizací
nebo spolků, produktů, akcí
či událostí. Svůj JVS si vytvářejí státy, kraje, instituce, ale
i hudební skupiny či „neziskovky“. V nedávné době se
s osobními logy přidali např.
i sportovci, třeba Andy Murray či Cristiano Ronaldo.
MS: Město Dobřany se chce
do budoucna prezentovat jako
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sebevědomý, spolehlivý, dynamický a profesionální partner,
k čemuž kvalitně postavený
a důsledně prosazovaný JVS
přispívá. JVS navíc nepůsobí
jen směrem ven k veřejnosti,
ale i směrem dovnitř instituce, čímž přispívá k většímu
pocitu sounáležitosti obyvatel
s městem i jeho představiteli.
Proč vidíte téma nového
jednotného vizuálního stylu
jako prioritu?
MS: V současné době město
používá velké množství nesourodých prezentačních materiálů či způsobů komunikace
v různých grafických podobách, což působí nejednoznačným dojmem, rozmělňuje
výsledné působení a nezvyšuje povědomí o Dobřanech jako
městu, kde se zkrátka dobře
žije. Stáli bychom o zpřehlednění stávající situace a vytvoření značky s nezaměnitelnou
podobou, se kterou bychom
se všichni mohli identifikovat.
I z tohoto důvodu bychom
rádi poskytli našim občanům
prostor se k tématu vyjádřit.
PS: Z našich praktických
zkušeností
mohu
osobně
potvrdit příznivý ohlas ze stran
zástupců měst i občanů, když

existuje „pěkná“ a živá značka, za kterou se rádi postaví,
a zároveň mají k dispozici jednoduchý materiál shrnující
jednotná pravidla pro používání JVS. Proto si pak třeba
zaměstnanci města nemusí,
resp. nemohou nechat zhotovit vizitku každý podle svého vkusu. Do podoby nového
JVS se postupně „oblečou“
všechny důležité městské
komunikační prostředky – tiskoviny, web, interiér radnice
i Dobřanské listy samotné
apod. Nesmíme zapomenout,
že hlavním cílem JVS je odlišit
se od ostatních, zdůraznit to,
čím je město jedinečné, a být
tak pro ostatní snadno rozpoznatelné.
Pro JVS je také důležitá jistá,
předem daná logika systému,
která umožní univerzálnost
jeho rozvíjení. V některých případech na něm pracují odborníci z řady oborů, nejen grafičtí designéři, ale i architekti
(městské orientační systémy,
navigační systémy v budovách a interiérech), hudebníci
(hymny, znělky), módní návrháři (uniformy) a odborníci na
IT (animace, pohyblivé banery). Toto všechno pak do sebe
musí zapadat. Kvalitní JVS
bude městu sloužit úspěšně
mnoho let.
Jakou roli bude nadále
hrát tradiční znak města?
MS: Znak města, který je
jeho cenným dědictvím ztělesňujícím identitu města
a důležitým odrazem jeho
historie, samozřejmě zůstane
dominantní součástí zejména
ve formální komunikaci města
jako instituce a bude užíván
přednostně k reprezentativním účelům. Občané nemusí
mít strach, že by znak svého
města přestali v běžném životě potkávat.
PS: Dobře navrhnutá značka většinou nějakým způso-

bem reflektuje symboly figurující ve znaku města, případně
na ně abstrahovanou formou
odkazuje. Jistá „dvoukolejnost“ koexistence městského
znaku a JVS, pojmenovaná
panem starostou, je standardní způsob, jak se dnes města
vypořádávají s nároky moderních podob komunikace.
Mohou se občané celého
procesu nějak zúčastnit?
MS: Spolu s panem architektem Sladkým a jeho týmem
se občany pokusíme zapojit
do procesu zpracování JVS.
Tento příspěvek, prosím, vnímejte jako úvodní vstup do
diskuse, která bude probíhat
během první poloviny roku
2015 a jejíž součástí bude
také anketa, ve které bychom
rádi nejen občany města,
ale i všechny zainteresované
vyzvali k pojmenování témat
či hodnot, na které jsou hrdí
a o kterých se domnívají, že
by měly v novém JVS figurovat. Výsledky ankety budou
posléze vyhodnoceny, nejvíce
frekventovaná témata budou
dále rozpracovávána až do
výsledné podoby a následně
vylosován výherce ankety,
který se stane třeba symbolickým patronem nové značky.
PS: V příštím vydání Dobřanských listů bychom se Vám
pokusili podrobněji představit
některý z příkladů kvalitně
navržené značky města, dobře fungující v rámci formulovaného JVS.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků
Město Dobřany již léta zajišťuje
slavnostní obřad „Vítání občánků“, o který byl doposud ze strany
rodičů i prarodičů projevován velký zájem. Rádi bychom tuto tradici
zachovali i nadále. Z legislativních
důvodů žádáme Vás, rodiče nových
občánků města Dobřany, kteří
se chcete tohoto obřadu zúčastnit, abyste se obrátili osobně,
písemně nebo e-mailem na Městský úřad Dobřany, matriku
nebo evidenci obyvatel a sdělili nám potřebné údaje. Příslušný formulář a kontakty najdete na webových stánkách města
Dobřany.
Děkujeme a těšíme se na setkání s Vámi,Vašimi dětmi i blízkými příbuznými.

Vzpomínáme
11. března uplyne
1. smutné výročí úmrtí
pana

13. března uplyne
6 let od úmrtí
pana

Zdeňka Majera
z Dobřan.

Ladislava Smetany
z Dobřan.

Vzpomíná sestra s rodinou.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Stále vzpomíná manželka
a synové s rodinami,
vnoučata a pravnučka.

Vzpomínka

Při cestě zpět z filmového festivalu Berlinale mě na dálnici zastihla
smutná zpráva o úmrtí dobřanského patriota Miloslava Roušala. Byl to
právě ON, který mně na počátku tohoto milénia dal jedinečnou příležitost
zapojit se do dobřanské komunální politiky. Bez jeho prvotního impulsu
bych v následujících letech neměl ambici kandidovat a uspět v komunálních volbách. V letech následujících jsme společně, jako zástupci Občanské demokratické strany, zasedli v Radě města Dobřany a postupně se
začali blíže seznamovat. Velice rád vzpomínám na jeho jedinečné glosy, kterým nikdy nechyběl nadhled a vtip. Několikrát nás mladší musel
usměrňovat a klidnit při vášnivých debatách nad chodem města. Setkávali
jsme se však nejen za jednacím stolem. Společně s tehdejším starostou
Jaroslavem Sýkorou, místostarostkou Dagmar Terelmešovou a radním
Markem Sýkorou jsme podnikli několikrát cestu do německého partnerského města Obertraubling. Byl to Miloslav Roušal, kdo v prvopočátcích
nahrazoval tlumočníka a navazoval prvotní přátelské vztahy. Měl jsem
však možnost vstoupit i do jeho světa Na Kamínku, kde rád trávil volné
chvíle ve společnosti sousedů – chatařů. Po ukončení volebního období
jsme na sebe nezanevřeli a pravidelně se setkávali. Naposledy letos před
vánočními svátky. Toto vše je bohužel již minulostí. Již nikdy se osobně
nepotkáme. Miloslav Roušal zůstane navždy v našich myslích a vzpomínkách. Čest jeho památce.
Michal Šašek

Dne 14. 2. 2015 byli přivítáni panem Bc. Martinem Sobotkou, starostou města, tito noví občánci:
Victorie Herold, Anežka Knoblochová, Eliška Říhánková
Štěpánka Berková, Radovan Hajdúk, Anna Krejčová, Inka Švihlová.

Poděkování
Děkujeme paní Pavle Štrosové za nalezení a vrácení tabletu
dne 7. 2. 2015. Jsme rádi, že se v našem městě najdou poctiví lidé, kteří nalezenou věc vrátí zpět majiteli☺.
Michal Zrůstek a Lucie Skřivanová

Dobřanská country skupina Naschvál oslavila 25 let své existence hudbou.
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PAMĚŤ DOMOVA

Vítězslav Schwarz
Díl 2.

(v předchozím dílu o životě v Dobřanech před 2. světovou válkou a za války …)
Jaké změny přinesl nacismus třeba do školy?
No, že tady prostě ... tady zrušili … český školy tu nebyly.
Museli jsme chodit, ty, který
tu zvostali, do německý školy.
To zřídili takzvané dvoje školy, jedna byla jako osmitřídní
obecní, jo, a pak byla měšťanka a tu pak přejmenovali,
už to nebyla měšťanka jako
Bürger Schule, byla to Haupt
Schule. Byla to pro Němce
potom jako devítiletka dohromady, jo … A tam se každej
nedostal, jo, jenom ty lepší se
dostali do tý Haupt Schule. To
bylo asi kvůli válce, aby měli
jako střední školu hotovou,
takovou jako devítiletku, tak
to rozdělili prostě na ty jako …
A my, Češi všichni, a ty Němci, co se hůř učili, my jsme byli
v tý Grund Schule, ne. A to
bylo nahoře, tady zase, jak je
hudebka … To bylo vlastně
česká škola, kterou postavili ve dvaadvacátým roce pro
Čechy, jo? To byla první škola, jo, a druhá byla postavená
asi ve dvaatřicátým, náš táta
tam vozil taky písek, a právě
s tím stavitelem se domluvil ...
ve Štětí, tam stavěli tu samou
školu. Byla při tom i školka,
tam jsme chodili do školky
taky, tam byly takový postýlky, jsme museli jít spát ... Muj
táta, když si mou matku bral,
matka mě měla za svobodna
a neměla majetek žádnej, jak
to chodilo dříve … nějaké hospodářství bylo a zase nějaký,
který něco měli přinést. Tak
se nějak domluvili a nějak se
nedohodli a naši se odstěhovali právě do toho Štětí. Pak
přece je jenom potřebovali,
už nebyly pracovní síly, tak
tam potom starej děda přijel, si pamatuju, a přemluvil
zase tátu, aby se vrátil a přijel
zpátky, za dva roky. To byl třicátejpátej.
Tak to byla první škola nahoře, ta byla postavená ze sbírek. Tamta druhá, ta už byla
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postavená státem. To byla
chlapecká obecní až měšťanka a dívčí měšťanka tady byla
dva roky. Ale Němci tu měli
školu dál, tu jejich. Tu jako
nezrušili na náměstí, ta byla
vedle radnice. S tou radnicí se
stavěla, to bylo za Rakouska
ještě. Tam nahoře, jak bejvala
ústředna, to byla škola, tam
chodil táta do školy a měli
tam učitele, a jako dva kluky,
že se prali, nechal je po škole
a dostali trest psát nějakej ...
a von šel do sborovny a klucí utekli. Tak von je tam vzal
zase a zamk´ je. Jenomže tam
byly vokna sem na na tu stranu jižní, jak byl Baťa, a tam
bejvala socha – Nepomuk tam
stál, ne jako na mostě, jak
to říkaj´, to nepamatuji na
mostě, ten výklenek na mostě, tam stávával mýtnej, tam
vybíral mýto kdysi, proto aby
ho koně nezranili … Tak oni
přes to okno zase utekli, přes
tu sochu … tak od toho vim,
že tam ta socha byla, to si ji
pamatuju ... A ten Hus, to byl
velkej, veprostřed náměstí, to
bylo veliký, velká socha …
Toho Husa hodili do řeky?
No, to tam hodili, jak jsou ty
zahrady nahoře, ... eště když
stavěli to, ty hornický baráky,
tak ňákej ten Karel Pošar, tak
tam vyndali nějakou tu desku, jak na tom byl ten nápis
nějakej … co tam bylo, už si
nepamatuji … ten je před tim
třetím barákem, mezi sedmdesáttrojkou a čtyrkou (tj. č.o.
173 a 174) veprostřed v trávníku. To kdyby se to odhrabalo, tak ještě se to najde. To
tam vozili sutiny z těch stodol
… a to tam dali z legrace a já,
když jsem tam byl, tak to tam
ještě bylo, akorát že už je to
dneska zarostlý trávou. Je to
u toho baráku, na tom trávníku. Tam sem bydlel.
Pamatujete si na nějaké učitele?

Na český i na německý někerý, první německej učitel, to si
nepamatuji, jak se jmenoval,
nějakou učitelku jsme potom
měli, ta byla z Chebu, jmenovala se Fenclová, to vim,
Fenclová, a pak jsme měli jednoho, to byl takovej hajzl, toho
sme neměli rádi, to byl velkej
nacista, takovej prcek, velkej
nebyl, černej, vypadal jak žid,
byl to velkej nacista. Ten měl
ve zvyku, že chyt´ za ucho, za
ten lalůček, a za něj člověka
zvedal, když něco nevěděl. No
a nějakej Neubauer, ty bydleli
na Pančavě, když ještě byla,
tak ten jeho táta jezdil na tej
pile, vozil na voze dříví, voni
tam měli byt, von je zbouranej dneska, už tam není. No
a my sme seděli takhle ...
prostřední řada a my sme z tý
český školy seděli až vzadu,
v těch zadních lavicích, a ty
Němci a ty, který se špatně
učili, seděli vepředu. A vlevo
byla řada, co seděly holky.
Byly tři řady těch lavic. A chodila tam nějaká žákyně, my
sme byli dva ročníky pohromadě, ta byla mladší vo ročník. A naproti seděl ten kluk,
Neubauer, von se špatně učil,
von byl takovej, ne že by byl
nějakej lajdák, to ne, ale prostě byl … špatně chápal, ne
… špatně se učil. A ten Dluhoš, on se ho na něco ptal,
von to nevěděl, von mu vzal
za to ucho a zvedal, až mu
ho natrh´. A ta holka, vona
byla nějaká finančníkovo, co
tu byli finančníci, co přišli
z Německa, z Říše, ta to řekla doma, bydleli Krále Jiřího,
v tom baráku po těch ústavákách, ta to řekla doma, přišli
do školy, vypučil si ho tám,
von to byl prostě nějaká šarže
a zasadil se vo to, že musel ze
školy pryč z Dobřan. Co mu
bylo platný, že byl taky nacista. Já měl hroznou radost,
protože von byl přeloženej
do Šlovic, do tý jednotřídky
nebo dvoutřídky, co tam byla.
A já jsem ráno, než jsem šel

do školy, tak jsem roznášel
mlíko po zákazníkach, ne …
jsem to musel roznést ... a já
ho potkal vždycky, když jsem
šel za mostem a von v zimě, ve
sněhu, si to šlapal pěšky do
tych Šlovic. To sem měl největší radost. A von to byl, ten
barák byl jejich, na náměstí,
jak sou boty, jak bejval Baťa,
jak se řikalo u Bati, tak to
byl jejich barák. A von tam
potom – Baťa už tady nebyl,
byl pryč, pak to měli zabraný
a měli tam tu jejich schůzovní
místnost, ten jejich sekretariát nebo něco takovýho, eště
mají fotky někde na radnici,
že tam mají to velký napsaný
NSDAP. To bylo v pětačtyrycátým, když přišli Amerikáni,
tak tam je to vidět, tak tam
vodtuď von byl. A jmenoval
se Dluhoš. Tady bylo plno
Němců, ale měli český jména.
Bych Vám je moh´ vyjmenovat všechny, si je pamatuju
ještě.
(Pokračování příště.)
Zpracoval ve školním roce
2011 / 12 projektový tým ve
složení:
Jakub Fořt, Kateřina Mafková a Dominika Hrádková pod
vedením a s editací Mgr. Jaroslava Šedivého

Městská knihovna připravila v rámci akce
Březen - měsíc čtenáře v dětském oddělení tématické kufříky
k zapůjčení svým čtenářům.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY
poznáte, proč a jak věci kolem
nás fungují, a budete schopni
sledovat nejmodernější trendy
s porozuměním.

KNIHY PRO DĚTI

DVOŘÁKOVÁ Petra:
Julie mezi slovy
Ahoj, jmenuji se Julie a je mi
deset. Naši se nedávno rozvedli a my teď s tátou a Elou
máme novou rodinu. S tetou,
Jakubem a Vítkem. Ke vší
smůle jsme se přestěhovali na
vesnici a je to úplně jiné, než
bydlet v Praze. A holky na vesnici? Ty se vůbec nevyznají!
Na pozadí krátkých poutavých příběhů kniha přináší
výklad řady pojmů, které ze
světa dospělých pronikají do
světa dětí. Julie se mezi slovy
dotýká tématu rozvodu rodičů a rozpadu rodiny. Pro dětského čtenáře kniha otevírá
naději na vyrovnání se s jednou z nejbolestnějších zkušeností dětství.

ULRICHOVÁ Hortensie:
1000 důvodů, proč se
(ne)trápit láskou
Sany a Kony mají už zase
trable s láskou. Třetí setkání
s jejich humornými příběhy,
v nichž je zásadní otázkou,
jak vybrat toho pravého. Najdou důvody, proč se netrápit láskou a nemít zlomené
srdce?
KENNEDYOVÁ Emma:
Wilma detektivem
Případ smrdutého jedu
Největší sen Wilmy Tichošlápkové se splnil. Stala se
oficiálně asistentkou světově
proslulého a velmi seriózního
detektiva Teodora P. Goodmana. Wilma a její věrný pes
Lump musí odhalit pachatele dřív, než všem spadne
opona!

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

PAWLOVSKÁ Halina:
Chuť do života
Rady a recepty, abyste nezabili
sebe ani ostatní.
Napadlo mne, že by vůbec nebylo špatné vypracovat zodpovědného průvodce všech věcí, který
by člověku mohl udělat radost.
A tak jsem ho napsala, a protože
už jen výraz chuť do života mi
asociuje jídlo a protože jím šíleně
ráda a mám na jídlo pořád chuť,
tak jsem ke svým optimistickým
radám a postřehům zkušené
ženy, matky, milenky a kuchařky přidala konkrétní recepty na
lahůdky, které do každé zatemněné mysli vnesou jas.
Stoprocentně totiž platí: Když
máš depku, dej si něco k snědku!

STEHLÍK Pavel:
Do temnoty
Zpověď českého vojáka v Afghánistánu
Osobní vyprávění českého vojáka, ve kterém otevřeně líčí své
osudy od motivace pro vstup
do armády přes náročný výcvik
a půlroční nasazení na základně v Afghánistánu až po boj
s těžkou nemocí po návratu
domů…
Zachycuje jeho zrání – od nadšeného kluka ve vyzrálého muže –
vojáka, který musel projít řadou
zkoušek a najít sám sebe.

COTUGNO Katie:
Umět milovat
Román je strhujícím debutem
o dvou mladých lidech, kteří se
do sebe zamilují … a to hned
dvakrát.

Baron Prášil:
Baron Munchausen
•	dvojjazyčná kniha pro pokročilé
•	anglický i český zrcadlový
text
• jazykové komentáře
•	základní přehled anglické
gramatiky
•	CD MP3 – povídky namluvené
rodilým mluvčím

CHAJDA Radek:
Mladý technik
Vyrobte si:		
plachetní vůz			
sluneční zapalovač
raketku ze zápalky
Víte?
jak vzniká kulový blesk
jak se stát neviditelným
jak funguje detektor lži
Kniha přináší pestrou mozaiku technických zajímavostí
a aktuálních novinek ze světa
techniky. Provede vás světem
moderní techniky a díky ní

Žáci I. C, kteří se zúčastnili prvního letošního pasování čtenářů
v Městské knihovně Dobřany společně se skřítkem Knižníkem.
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KULTURA

erotickou crazy komedii
Martina Volfa

21. března 2015 v 19:00 hodin
Káčko Dobřany
Vstupné: 90 Kč
Předprodej vstupenek v Městském kulturním a informačním středisku Dobřany
(po-pá 9:00-12:30 a 13:00-16:00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu před každým promítáním.

www.kolofanti.estranky.cz

Slovní hrátky
Každé slovo je napsáno dvakrát.
Jednou jsou písmena a slabiky
ve správném pořadí, podruhé mají slova
zaměněné pořadí písmen a slabik.

Vyhledej dvojice stejných slov.
nemocnice
viboroce
služba
lepradna
pokrčil
cediu
košťata
koryto
dimedvěce
přadlena
dávatpro
dirona
kasluž
hodina
ulice
pokročil
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udice
celiu
pradlena
dinaho
nenimocce
kotory
rodina
počilkro
borovice
služka
napřadle
takošťa
medvědice
počilkr
prodávat
basluž
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TÉMA MĚSÍCE: NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVCI DOBŘAN ROKU 2014
Václav Šlehofer starší - hokejbal (TJ Snack Dobřany)
v kategorii Trenér roku
Působí jako hrající trenér mužů
TJ Snack Dobřany v I. národní hokejbalové lize, kde je nejlepším nahrávačem soutěže.
Zároveň je v klubu společně
s kolegou Janem Matouškem
i trenérem staršího a mladšího
dorostu. Starší dorost oba trenéři přivedli v minulém roce do
semifinále play-off extraligy, kde
dobřanský tým vyřadil pozdější
mistr HBC Plzeň. Navíc je také
hrajícím trenérem reprezentačního mužstva veteránů České
republiky.

Václav Šlehofer mladší - hokejbal (TJ Snack Dobřany)
v kategorii jednotlivci - dorost
Věkem ještě dorostenec je lídrem
nejen celku staršího dorostu,
ale i mužů TJ Snack Dobřany.
Jako kapitán reprezentačního
týmu České republiky do 18 let
pomáhal vloni vybojovat stříbrné medaile na juniorském mistrovství světa v Bratislavě. Češi
postupně vyřadili Švýcarsko,
Velkou Británii, Spojené státy a
Kanadu a Václav Šlehofer jako
správný kapitán pomáhal svému týmu důležitými brankami.
Český tým podlehl až ve finálovém souboji domácímu Slovensku a stal se vicemistrem
světa.

Tereza Čechurová - jezdectví (SK Viktoria Tic Losiná)
v kategorii Mimořádný výkon roku
Členka jezdeckého oddílu SK
Viktoria Tic Losiná má za sebou
velmi úspěšnou sezonu. Se
svým koněm Elfen Prinz absolvovala v loňském roce 27 startů
v drezuře, z nichž se třináctkrát
umístila do 3. místa a šestkrát
obsadila nejvyšší příčku. Svěřenkyně trenérky Aleny Ticové
zvítězila v oblastním mistrovství západních Čech v kategorii juniorů a skvělou sezonu
korunovala ziskem juniorského
titulu mistryně České republiky. K dalším úspěchům šestnáctileté sportovkyně z Dobřan
patří 3. místo v Českém drezurním poháru v kategorii Beckmann Trophy Junior. Západočeská
oblast České jezdecké federace vyhlásila Terezu nejlepší jezdkyní mezi juniory pro rok 2014.

Jan Vachulka - silový trojboj (TJ Dobřany)
v kategorii jednotlivci - dospělí
Šestatřicetiletý dobřanský silák
má za sebou úspěšný rok. Stal
se mistrem republiky v silovém trojboji RAW (bez vybavení) v hmotnostní kategorii do
105 kilogramů a v kategorii bez
rozdílu vah vybojoval stříbrnou
medaili. Medaile sbíral i na mistrovství Čech s vybavením i RAW
(bez vybavení), kde opět vyhrál
zlato nejen ve váze do 105 kilogramů, ale tentokrát i v kategorii
bez rozdílu vah. Parádní sezonu
završil překonáním hranice 800
kilogramů v silovém trojboji
s vybavením a ziskem mistrovské výkonnostní třídy.

Jan Vachovec - trenér stolního tenisu (TJ Dobřany)
v kategorii Osobnost roku
Patří mezi zakladatele organizovaného stolního tenisu na jižním
Plzeňsku a byl rovněž u založení
dobřanského oddílu stolního
tenisu. Dlouholetý úspěšný trenér mládeže, rozhodčí, organizátor a ve svých sedmašedesáti
letech stále jeden z nejlepších
aktivních hráčů regionálního
přeboru družstev mužů. Jako
trenér vychoval několik reprezentantů, kteří sklízeli úspěchy
na mistrovství ČR či Evropy
a zúčastnili se mistrovství světa a olympijských her – například jeho dcery Olga a Alena
Vachovcovy, dále Petra Pintová,
David Reitspies, Rebeka Žižkovská a další.

zve MO ČSSD Dobřany a SDŽ

V sobotu 21. března od 20:00 hodin v sálu
kulturního domu Psychiatrické nemocnice



K poslechu a tanci hraje skupina
SUPERBAND



Čeká vás půlnoční překvapení a bohatá tombola
předprodej vstupenek na tel. č.: 733 698 631, 603 356 788

Cena vstupenky: 100,- Kč
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
5. března 2015 (čtvrtek) od 14.00 hodin v Pečovatelském
domu Loudů
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
7. – 8. března 2015 (sobota – neděle)
Konzervatoř Plzeň – Kopeckého sady
KRAJSKÉ KOLO Národní soutěže ZUŠ v sólovém
a komorním zpěvu
16. března 2015 (pondělí) od 14.00 hodin v kině Mže – Tachov,
ulice Hornická 1695
OBLASTNÍ KOLO soutěžní přehlídky tanečního oboru
17. března 2015 (úterý) od 17.00 a 18.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
21. března 2015 (sobota) v ZUŠ B. Smetany Plzeň, ulice
Revoluční 100
KRAJSKÉ KOLO ve hře na dechové dřevěné nástroje –
příčná flétna
21. března 2015 (sobota) v ZUŠ Rokycany
KRAJSKÉ KOLO soutěžní přehlídky LIDOVÁ PÍSEŇ
ROKYCANY 2015 ve zpěvu lidových písní
22. března 2015 (neděle) v ZUŠ B. Smetany Plzeň, ulice
Revoluční 100
KRAJSKÉ KOLO ve hře na dechové dřevěné nástroje
– klarinety
22. března 2015 (neděle) v Lužanech
„ŽIVÉ PAMĚTI KRAJINY LUŽAN“
slavnostní odhalení naučné stezky, vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhanaigh

Šárka Kučerová a Luboš Marel vystoupili se svým programem
v sále ZUŠ 23. 2. 2015.

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih
v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(6. 2. 2015 Přeštice - sólový a komorní zpěv)
K. Vlahačová-Kartáková
zpěv
Vojtěch Kříž
Adéla Nekolová
Tomáš Duchek
Filip Brada
Jana Šístková
Štěpánka Vyletová
Adéla Bartoníčková
Kristýna Málková
Anna Bromová
Iveta Živná
Jakub Reiser
Tereza Zajíčková

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
čestné uznání
čestné uznání

L. Bínová
zpěv
Veronika Štengelová

24. března 2015 (úterý) v divadle Klatovy
KRAJSKÉ KOLO postupové přehlídky dětských skupin
scénického tance

Jana Šístková se stala absolutním vítězem soutěže.

28. března 2015 (sobota) v ZUŠ B. Smetany Plzeň, ulice
Zábělská
PLZEŇSKÝ AKORDEON
29. března 2015 (neděle) v ZUŠ B. Smetany Plzeň, ulice
Zábělská
KRAJSKÉ KOLO ve hře na dechové dřevěné nástroje –
zobcová flétna
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0.		
II.
III.
IV.
V.
V.
0.
0.
II.
IV.
0.
I.

komorní zpěv
Filip Brada, Jana Šístková, Štěpánka Vyletová
1. místo s postupem
kategorie II.

24. března 2015 (úterý) od 17.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT

24. března 2015 (úterý) v ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary
CELOSTÁTNÍ KOLO pěvecké soutěže
Karlovarský skřivánek

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

3. místo

kategorie II.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

Umístění žáků ZUŠ J. S. Bacha Dobřany, okres Plzeň-jih

v krajském kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(14. 2. 2015 Plzeň - sólové dudy, komorní hra s dudami,
soubory lidových nástrojů)

v okresním kole Národní soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT
(20. 2. 2015 Dobřany - zobcová flétna, příčná flétna, klarinet)

M. Vozárová
dudy
Markéta Regentová
Vojtěch Kordík

1. místo s nominací
na postup
1. místo s nominací
na postup

komorní hra s dudami
Markéta Regentová, Vojtěch Kordík
1. místo s nominací
na postup

kategorie II.		
kategorie IV.

kategorie II.

Vozembach
M. Tomášková, T. Duchek, C. Kučera, Š. Vyletová, F. Brada, J. Šístková, K. Sobotková, A. Bartoníčková, I. Živná, T.
Stupka, V. Kordík, Z. Sobotková, M. Regentová, A. Nekolová,
A. Vozárová
1. místo s postupem
kategorie II.
Absolutní vítěz v krajském kole s maximálním počtem bodů!!!

Vozembach jede!

M. Vozárová
zobcová flétna
Šárka Samcová
Anna Umnerová
Inka Radějová
Aleš Duchek

1.
1.
1.
1.

příčná flétna
Klára Maxová
Blanka Kidalová
Veronika Dvořáková

1. místo s postupem
1. místo s postupem
1. místo s postupem

kategorie I.		
kategorie II.
kategorie III.

E. Šustrová
zobcová flétna
Stella Doubková
Anna Marie Klinkovská
Kristýna Vápeníková
Eliška Okrouhlá

1.
1.
1.
2.

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

příčná flétna
Kristýna Vápeníková

1. místo

J. Faltýnová
zobcová flétna
Markéta Regentová
Veronika Dvořáková
Zuzana Sobotková
Erika Hessová
Magdalena Plšková
Jana Krajčovičová
Radka Štádlerová

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

místo
místo
místo
místo
místo
místo
místo

postupem
postupem
postupem
postupem
postupem
postupem

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

IV.
V.
V.
V.
VI.
VI.
IV.

K. Křemenák
klarinet
Tomáš Fink
Klára Sobotková
David Kraus
Ctirad Kučera
Jana Šístková

1.
1.
2.
2.
3.

místo s postupem
místo s postupem
místo
místo
místo

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

I.
V.
III.
III.
IV.

místo
místo
místo
místo

s
s
s
s

postupem
postupem
postupem
postupem

místo s postupem
místo s postupem
místo s postupem
místo

kategorie
kategorie
kategorie
kategorie

0.		
I.
II.
III.

0.
II.
IV.
I.

kategorie I.

s
s
s
s
s
s

Erika Hessová se stala absolutním vítězem soutěže.

(vom) Na svátek sv. Valentýna (14. 2. 2015) se v Plzni konalo krajské kolo Národní soutěže základních uměleckých škol
ve hře na lidové nástroje, komorní a souborové hře lidových
nástrojů. Dětská lidová muzika VOZEMBACH, která působí
při ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech, okres Plzeň-jih, patří k nejmladším folklorním souborům v regionu (byla založena v roce
2006). Přesto se jí letos, již po třetí, podařilo obhájit první místo a postup do celorepublikového klání na Moravu. To ovšem
není vše. Od odborné poroty získala plný počet bodů a stala se
tak absolutním vítězem krajského kola! Vedoucí souboru jsou
pí uč. Mgr. Klára Vlahačová-Kartáková, pí uč. Magda Vozárová
a p. uč. Kryštof Křemenák. Nadějní mladí dudáci ze ZUŠ J. S.
Bacha Dobřany Markéta Regentová a Vojtěch Kordík získali
také 1. místa v krajském kole a nominaci na postup do celorepublikového kola. V Dobřanech prostě folklór “žije”.
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Zápis do 1. ročníku ZŠ
Ve čtvrtek 5. února proběhl na 1. stupni ZŠ zápis do prvních tříd. Dveře pro předškoláky a jejich rodiče se otevřely ve
tři hodiny odpoledne. Po předchozích zkušenostech byly děti
i letos rozděleny do předem vytvořených skupin již v Mateřské
škole. U zápisu pak byly přítomny učitelky ZŠ i MŠ.
Děti u zápisu mohly ukázat, co vše se již naučily. Kantorky
zjišťovaly, zda děti umí pojmenovat geometrické tvary, barvy,
zda již počítají či orientují se v rovině. Děti také stavěly komín
z kostek, kreslily postavu a zarecitovaly báseň nebo zazpívaly
píseň. Za svoji šikovnost byly pak odměněny omalovánkami,
psacím náčiním a výrobky žáků školy. Letos bylo zapsáno celkem 92 předškoláků.
Za všechny paní učitelky přeji budoucím prvňáčkům šťastný
vstup do jejich nové životní etapy a mnoho úspěchů a radostí
při cestě za novým poznáním.
Mgr. Terezie Šrédlová, učitelka ZŠ Dobřany
Filip Brada si vyzpíval postup do celostátního kola v pěvecké
soutěži Karlovarský skřivánek.

Představujeme kandidáty
do školské rady
Vážení čtenáři a především rodiče žáků naší Základní školy,
letos na jaře skončí tříleté funkční období školské rady Základní školy Dobřany. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem jejím
členům, a to paní Dagmar Terelmešové, Evě Fekerlové a Radce Felzmannové a pánům Michalu Šaškovi a Pavlu Brejchovi,
že pod vedením předsedkyně rady paní Miroslavy Palkoskové
beze zbytku naplnili zákonné poslání rady a iniciovali řadu prospěšných aktivit ke zkvalitnění chodu školy, Vaší spokojenosti
i užitku Vašich dětí.
V tento čas máme za sebou jmenování zástupců zřizovatele
školy, jimiž se opět stali paní Dagmar Terelmešová a pan Michal
Šašek. 22. ledna se konaly volby z řad pedagogických pracovníků školy a za členy rady byly opět potvrzeny paní učitelky Eva
Fekerlová a Miroslava Palkosková. Za zákonné zástupce žáků
se na výzvu školy přihlásili tři kandidáti, opět paní Radka Felzmannová a pan Pavel Brejcha a nově paní Jaroslava Denková.
Svým hlasem mohou voliči, tj. rodiče našich žáků, dva z těchto
tří kandidátů potvrdit do funkce při třídních schůzkách 16. 4.
2015 od 15 do 17 hodin v budově 2. stupně a 22. 4. 2015 ve
stejný čas v budově 1. stupně.
Jaroslav Šedivý
ředitel ZŠ Dobřany
Noví kandidáti do školské rady ZŠ Dobřany (z řad rodičů
žáků) na období 2015 – 2018

Jaroslava Denková
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Radka Felzmannová

Pavel Brejcha

Chtěla bych prostřednictvím Dobřanských listů poděkovat
všem pedagogům, kteří organizovali zápis dětí do základní školy a podíleli se na něm. Atmosféra celého dne na mě
působila klidně, mile a profesionálně. Rovněž jsem přivítala
i fakt, že jsme byli u zápisu předem rozděleni (odpadlo tak
zdlouhavé čekání) a byla zde přítomna učitelka z mateřské
školy, kterou budoucí žáček dobře zná a je na ni zvyklý.
Magda Vozárová

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Burza nápadů III. Zbůch
Poslední
kolo
meziškolní
soutěže Burza nápadů v rámci projektu Badatelská výuka a popularizace výzkumu
a vývoje ve strojním inženýrství
aneb Regiopopulár proběhlo ve
čtvrtek 12. února v ZŠ Zbůch.
Náš tým tvořili Dominik Novotný, 9.A, Jaroslav Čepický, 8.B,
a protože šikovní sedmáci byli
v ten čas na lyžařském kurzu,
museli tým v souladu s pravidly doplnit dva šesťáci – Tomáš
Stupka a Tomáš Duchek, oba ze
6.A. Nebyla to ale špatná volba.
Odbornou průvodkyní našeho
týmu byla paní učitelka Štěpánka Simbartlová.
Předchozí dvě kola byla z oboru fyziky a chemie, teď nás čekala ryzí technika – raketové
konstruktérství. Všechny tři týmy (Dobřany, Zbůch a Letiny)
dostaly za úkol zhotovit model rakety a udržet ho co nejdéle ve
vzduchu. Na výběr měly velké množství konstrukčního materiálu a fantazii se meze nekladly. Ač vzhledově různé, všechny
modely byly funkční, a tak rozhodl čas, po který se udržely ve
vzduchu. V rozpětí 3 – 4 – 5 sekund při odpalech na školním
hřišti se naši konstruktéři umístili na 2. místě.
Všechny účastníky Burzy nápadů čeká začátkem března
5. badatelská exkurze do BMW Regensburg a do Muzea techniky a řemesel v Kolovči.
Opět děkujeme dobřanským hasičům za dopravu na soutěž.
Jaroslav Šedivý, ředitel ZŠ Dobřany

Ve světě se neztratíme ani v roce 2015

Díky finanční podpoře, kterou získal nízkoprahový Klub Echo
pro děti a mládež od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, může i letos pokračovat projekt „Ve světě se neztratím“.
V rámci tohoto projektu je v Klubu Echo kromě klasických
výkonů sociální služby realizováno i neformální vzdělávání dětí
a mladých lidí zaměřené na nejrůznější oblasti života dětí.
V roce 2014 jsme se zabývali například mezilidskými vztahy,
přírodou, vzděláváním či zvyšováním finanční a internetové gramotnosti. Během tematických měsíců byly pro účastníky realizovány např. preventivně vzdělávací besedy, workshopy, zážitkové aktivity či výtvarné a sportovní dílny. O prázdninách navíc
probíhal příměstský tábor, během kterého si zúčastnění nejen
zasportovali, zahráli hry a poznali nová místa, ale také se seznámili s novými kamarády a prožili nezapomenutelné zážitky.
V roce 2015 se děti a mladí mohou těšit na nová témata, jako
je například péče o vzhled, závislosti či multikultura. Součástí
projektu bude stejně jako v loňském roce dlouhodobá motivační
soutěž o ceny. Na nové klubáky se těšíme v prostorách Klubu
Echo na Náměstí T. G. M. číslo popisné 282 a také na naší facebookové stránce – KLUB ECHO, popř. na www.diakoniezapad.
cz. Kontakt na pracovnice Klubu Echo – tel. 734 640 492 nebo
e-mail: echo.zapad@diakonie.cz.
Klub Echo je v letošním roce spolufinancován také z Individuálního projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji“
a můžete ho navštívit v nové otevírací době.
Za Klub Echo zpracovala Bc. Barbora Vladyková
Nová otevírací doba Klubu Echo:
Klubík Echo pro děti ve věku 6 až 10 let:
pondělí, úterý, středa
12:00 – 13:30
Klub Echo pro mladé lidi ve věku 11 až 20 let:
pondělí 		
14:00 – 17:00
úterý, středa		
13:30 – 17:00
čtvrtek			
13:00 – 17:00
Terénní práce pro děti a mladé lidi ve věku 6 až 20 let:
pondělí			
17:00 – 18:00
čtvrtek			
12:00 – 13:00
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Jak jsme slavili masopust
Předposlední
únorový
týden v Mateřské škole ve
Stromořadí patřil maskám,
karnevalu
a
masopustu.
Všechny třídy byly vyzdobené
jako na karnevalu balónky,
barevnými fáborky či obrázky
masek.
V úterý 17. 2. jsme přišli
všichni do školky v nejrůznějších maskách a v jednotlivých třídách jsme si společně zatančili, zasoutěžili
a pochutnali si na dobrotách,
které nám připravili rodiče.
Ve čtvrtek jsme se sešli

k oslavě masopustu i s rodiči,
většina v maskách. Vše jsme
s dětmi zahájili menším průvodem, který nás dovedl na
zahradu školky. V „ohrádce
pro prasátka“, kde se později
odehrávala soutěž pro rodiče
s dětmi, nejprve každá třída
zazpívala nebo zarecitovala
básničku s masopustní nebo
karnevalovou tématikou.
Poté se děti společně s rodiči rozprchly po jednotlivých
stanovištích. Děti si mohly
vyzkoušet hledání a skládání prasátka, zdobení koláčů,

plnění jitrnic, trefování se do
klauna, obsluhování v hospodě U Medvěda. Ani rodiče
nezaháleli. Po celé zahradě byly rozmístěny plakáty,
které masopust a zabijačku
popisovaly. A nechyběl ani
testík renomovaného řeznického experta Františka Kšáni nazvaný „Jak se porcuje
prase“. Dále se rodiče mohli
dozvědět, jaké jsou tradiční
masopustní masky a z jakých
materiálů se vyráběly, nebo
si přečíst nejrůznější anekdoty o zabijačce a masopustu.

Nakonec
mohli
rodiče
s dětmi ochutnat zabijačkové
pochoutky a koblihy – typické
masopustní
pokrmy.
Chtěli bychom tímto poděkovat Porážce Nýřany za dodání tlačenky, jitrnic a jelítek.
Rovněž chceme poděkovat za
koblihy a chléb z Dobřanské
pekárny. S možností ochutnávky typických zabijačkových jídel a koblih jsme mohli masopust oslavit s plnou
parádou☺.
Alena Palkosková
MŠ Dobřany - Stromořadí

Dobřanské bábinky
Bilance naší činnosti za rok 2014 byla více než uspokojivá.
Během roku proběhlo 24 vystoupení, a to převážně v domech se
sociálními službami, na akcích pořádaných pro seniory, v ÚSP,
v kostele sv. Mikuláše aj. A že asi umíme rozdávat radost, o tom
svědčí narůstající zájem o naše vystoupení. Pro nás seniorky je
každý potlesk pohlazením po duši a závazkem k další činnosti.
,,Bábinky“ se představily 21. února na Babském bále ve zcela nových kostýmech a s novým pásmem tanečků a písniček
nazvaným ,,Dobřanská hospůdka.“
Tuto premiéru doprovázela trocha nervozity a obav, jak vše
dopadne! Některé z nás onemocněly, a tak se improvizovalo!
Myslím, že reakce obecenstva je ukazatelem úspěšnosti, a ta
byla skvělá! Nejenže se většina připojila zpěvem, ale opakující se
aplaus nás nenechal na pochybách a byl nám velkou odměnou!
Vše dobře dopadlo!! Námaha a čas, který jsme nácviku věnovaly, se zúročily!
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu řediteli ZUŠ J. S.
Bacha J. Vozárovi za finanční pomoc při pořizování nových kostýmů a hudební doprovod při některých vystoupeních, paní uč.
M. Vozárové, která s námi nacvičuje zpěv a nemá to s námi vždy
lehké.
Děkuji p. Ing. F. Boučkovi, který nás po celý rok nezištně
a obětavě doprovází na svoji heligonku, a pí Ing. J. Boučkové,
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která dala novému pásmu tvář svojí choreografií. Bez nich by se
řada našich vystoupení nemohla uskutečnit.
Poděkování patří také celému souboru ,,Dobřanské bábinky“
nejen za to, že se podílely velkou finanční částkou při pořizování nových kostýmů, ale i za to, že bez jejich píle, soudržnosti
a zodpovědnosti by celý sbor zanikl.
Děkuji také Městskému úřadu v Dobřanech za podporu naší
Marie Paroubková
činnosti.
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Pohádkový den s Delfíny

Za pomoc s přípravou a zajištěním celé akce je třeba poděkovat zejména pracovnicím našeho kulturního střediska, ale i
pracovníkům KD za zapůjčení a přípravu sálu a zajištění občerstvení, p. Charvátovi za hudební doprovod, ale i členům PS
Dobřany, kteří pomáhali při prodeji vstupenek a se vším, co je
třeba zajistit kolem takové akce. Poděkování patří i radnici za
finanční příspěvek.

V pátek 30. ledna, kdy jsme všichni měli pololetní prázdniny, se nás 13 sešlo v naší klubovně. Dopoledne bylo výtvarné
a hravé – dle výběru jsme ze šišek a filcu vyráběli sovu, malovali
windouskami obrázky na sklo a hráli stolní hry. Mezitím jsme
stihli i svačinu a pak jsme šli na vlak do Plzně, protože jsme
s naší vedoucí Ivou jeli do Techmánie. Pokaždé, když tam přijedeme, je tam něco nového, a tak jsme se rozdělili a každý si
šel hledat zábavu, která mu víc vyhovovala. Jednou z novinek
byla i expozice nazvaná Filmohraní, kde jsme si mohli vyzkoušet natočit krátké zprávy nebo hraní před zeleným plátnem. Pak
jsme se šli podívat na představení s Van de Graaffovým transformátorem, což bylo moc zajímavé. Další částí, která se nám
moc líbila, byla expozice s vodními mlýny, kde jsme se dozvěděli
spoustu nových informací. Ke konci jsme si ještě mohli zkusit, zda jsme rychlejší než některá zvířata, a nebudete tomu
věřit, slepici jsme předběhli. V Techmánii se nám moc líbilo, ale
všechno jednou končí, a tak už byl čas na návrat domů. Prostě
pohádkový den. Už se těšíme, kam pojedeme příště.

Na fotografiích je vidět, že se všichni dobře bavili. Další fotografie naleznete na www.dobrany.pionyr.cz.
Na nadcházející období připravujeme např. program na jarní
prázdniny, Slet čarodějnic, pomoc na Velikonočním jarmarku či
při Dnu dětí, letní tábor v Újezdě nebo příměstský v Dobřanech
(viz DL a výše uvedená webová adresa). Všichni jste srdečně
zváni.
Za PS Dobřany Libuše Nejedlá

Maškarní karneval
Jako každý rok pořádala Pionýrská skupina Dobřany dne
25. ledna 2015 v sále kulturního domu Psychiatrické nemocnice
Dětský maškarní karneval za účasti skoro 100 masek - od těch,
které dělaly první krůčky, až po ty větší a jejich doprovod. Akce,
která má každý rok velký úspěch, byla jako vždy pořádána ve
spolupráci s Městským kulturním střediskem. Mimo tanec za
hudebního doprovodu Dua Charvis byla jako vždy připravena
i přehlídka pěveckého a recitačního umění dětí, vyhodnocení
masek jednotlivců i skupinových, které tentokrát nehodnotila
porota, ale sami rodiče a ostatní dospělí. S dětmi tancovali skoro
všichni rodiče a prarodiče, vznikla řada fotek do rodinných alb.
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Jarní prázdniny
v Káčku

10. března

11. března

12. března

Letadla 2: Hasiči a záchranáři

����� ��� ������� ��������� ���������� �������� ������� ������� ���� �� �����������
����� a ��� ������ �i��� ���b���� ���i �����i��� j�� ������ �ařa�i� ji��� ���h������
������ň a ��h� ��� �� ����a ������éh� b�j�� � �������. ������� ���j� ��é ���� ���
���h�a��ř����� a ha�ič����� �������������� ����������� S��������� Bři������ a � j��h�
���������� �������.

Tom Sawyer

��� Sa�����
Saw���� ����� �a ����i �ic ji�éh� ����� �������� a ����b�������i�� ��������i �����
�i ����� ����� ������� ��� ������� ��ij�� ������č�� ��� ����� �����a����� b�a����� Si���� �
S�. ��������b��gh� � Mi��i��ippi.����� �i i př��� ������ �����h�a���� a ��é������
���ah� �����a �a ��� � ��j ���h��a� ���ř��a�éh� a �������éh� č�����a. ��� ��
�a
a�a���a H���a Fi��a�� �i����a�� ������� �a��� ���� �i��j�� ��b�����������.

Dům kouzel

��������� ��������� B��ř�a ��� j�����h� �����i�éh� ���� ����j�� � �aj����é� ����
��a�éh� ����������a�� ���� b���� �a�é ����� řa�a �����������h b������ ��� ����a fa��a�
�i��. A��� ��� �a����� j�� �a������� �ř��h����� ���č���a�éh� h���a. ������ Ja�� ����� �
������ Maggi�� ����aj� �����h�� ������� ab� �������a ��h�a�i. Si��a��� ��� j�����
�h������ ����� ���������� ����č� � �������ici a j��h� �ha��i��� �������� �����ij��
a��i�� ab� �ů� ����a�. ��������� ��� ��������� a ���h����� ��� ����� � ������i
�a�a���� j��jich ���������� �ů� �ach���i�.

Začátek promítání v 16:00 hodin. Vstupné: 70 Kč
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JARNÍ PRÁZDNINY = TÝDEN PLNÝ ZÁBAVY
TŘI PROJEKCE FILMŮ PRO DĚTI A SOUTĚŽ NA CELÝ TÝDEN
O co v soutěži jde?
H�a��� ��� ��ba�i�...
�����ř����i����� 5 ú���ů ��� ����������� � 5 fi���/��iha�i (��a����i�� a��� i ���������i�� č�������i i �ah�a�ič���i��
��b�����������i i ��ba�����i) a při ������ ú���ů �i b������� ���i ������������ �� ����a�� � �ř�b�hů �a��i�� �a
��a���� �ů��i.
Přihlášení
Přih���i� ��� �ů���� �a������� ���� � ��ůb�h� ��������� b���� �é�� ����� 16 ����. Ch������i ��� ��������� �úča���i���
přih�a� ��� �ai���� �a a������ �i��@��b�a��.�� př������ „Ja��� ������i��“ (����ď j�é���� ����� b���i
a př�������� ��� ������� b����� �a ����i���� ����ř��j���é �a w��b�).
Přih���i� ��� �ů����� i �� �ah�j���� ����������� ���b���� ��� �i ��a� h�����i� ji�� ��������é ú����.
Průběh
Ka����� ������ ��č��aj�� 9. bř������� 2015 a 13. bř������� 2015 ���č���� b���� � 9:00 ���� (������a���� +� 60 �i���)
�������� �a ���.�a���.���� fa���b���� 3D �i�� ��č���� ��������h ����ř��h ��č�a a �a ��a����h I�f�������a �����
ú���. M������� ��������� ř������� či ������ � ������ j�� �� 24 h��i� �� ������ ú���� (př������ ča� ������ b����
�������� � ú����). A�����a ��� ��������� ř������� j�� �i��@��b�a��.���� ���ř��a�� ������� �a fa���b��� 3D �i��
��č�� a �ů����� � ���� ������� i������������� ��a�ici � M�����é� ��������� ��ř���i��� ���b� M�����é ��ih����.
Hodnocení
H��������� j�������i����h ú���ů b���� ����ř��j���� ���j�����ji �� 2 ��ů �� ��a�ř���� ú���� (�apř���a� ú��� ���
�a��� � ������� � 9:00 j�� �����é ���i� �� ú������ 9:00 a ���j�����ji ��� č������� ���� ��� �������� �a ���i� b��ů j�i
j��j ����i�). B��� b���� �api������ �� �ab���� �řih���������h úča�����ů ����ř��j���é �a w��b�. �����č�é ��řa��
b���� ��h������� 18. bř����a 2015.
A o co hrajeme?
V��������� �� �i�a�� ��ih� a �a��� ����é �����. F��� ����� ����ř��j����� �ř��� �a������� ��������� ���������.
Podmínka pro účast je návštěva jedné z dětských projekcí od 9. do 13. března 2015
a foto (selfie) v Káčku v ruce se vstupenkou a v pozadí plakát Karla Kryla a zaslání na
kino@dobrany.cz, popřípadě zprávou na facebook 3D kino Káčko (max. velikost přílohy
2 MB). Možno požádat obsluhu kina o vyfocení.

Sledujte nás, bude zábava!

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rybáři

Zahrádkářské rady a zajímavosti

Ještě poslední týden v lednu jsem
v sobotu chytil tři kapříky. V neděli už
jenom dva. Odpoledne se začal zvedat
vítr, a tak nebyly jemné záběry téměř
vidět. Navíc se ochladilo a tak jsem si
v únoru raději hrál doma s vnoučkem.
Začátek roku znamená pro výbor
hlavně zajišťování výdeje povolenek,
přípravu bálu a VČS. Nejvíce práce má hospodář MO, u kterého se soustřeďují sumáře úlovků za loňský rok. Z nich musí
sestavit soupis, kolik ryb podle druhů a revírů naši členové ulovili. Je neuvěřitelné, jaké „výtvory“ se mu každý rok dostávají
do ruky: nečitelně naškrábané, přeškrtané, nemluvě o naprostých nesmyslech. To vše musí pak luštit a dávat do pořádku.
Přitom v řádech, které každý k povolence dostává, jsou uvedeny příklady zápisů úlovků do výkazů a vyplňování sumáře
úlovků. Stále se také vyskytují jedinci, kteří odevzdávají sumář
po 15. lednu, ačkoliv tento termín mají uveden v řádech i na
spodním okraji sumáře.
Začátkem února jsme využili silnějších mrazů k vyvápnění
rybníků Montajch a Vysoká, které jsou zatím bez obsádky. Vápnili jsme na led, přestože to pod námi občas zlověstně zapraskalo. Ostatní rybníky se vyvápní až po jarních výlovech.
Schůzky rybářského kroužku se v zimních měsících konají v klubovně. Již od loňska nám bylo umožněno scházet se
v prostorách „Budulínka“ v bývalých kasárnách. Pro děti je
připraven i v zimě pestrý program. Například v prosinci uskutečnili p. Václav Krejčí a p. Jaromír Lev ukázku „velké kapradiny“. Předvedli dětem náčiní a různé pomůcky a vybavení
pro lov velkých kaprů, různé montáže udic, jak se nastražuje boilís a pelety a jak a čím se zakrmuje místo pro chytání.
Od začátku února pomáhá s vedením kroužku také p. David
Šmůla a hned nám předvedl rychlé a jednoduché vázání oček
pomocí plastové pomůcky. Na kroužku 19. 2. zase p. Lev předváděl náčiní na lov sumců, a jak se sestavuje montáž udice na
sumce. Děti obdivovaly velké trojháky, těžká olova, silnou šňůru a splávek velikosti dětské hlavičky. Nejvíc se jim ale líbilo,
když si mohly vyzkoušet sumcový prut, do kterého se mohly
vší silou opřít. Jako perličku p. Lev přidal, že na řece Ebru ve
Španělsku používal jako „nástražní rybku“ kapra 65 cm.

Druhá polovina února již „dýchá“ předzvěstí příchodu jara, ale
nejsou výjimkou i silné mrazy. Pokud je někde tepleji, mohou se
objevit nejčastěji kvetoucí jarní cibuloviny a hlíznaté rostliny jako
sněženky, talovíny nebo jarní bramboříky. Únor a počátek března je důležitý pro výsev letniček s delší dobou předpěstování. Po
jarní rovnodennosti se den prodlužuje, stromy jsou připraveny
k pučení. Pokud jsme nestihli ořezat listnaté živé ploty, můžeme
tak učinit. Je ideální doba pro roubování dřevin jako jsou vrby
nebo ve skleníku choulostivé listnáče či jehličnany /smrk/, je
vhodná i doba pro výsev některých listnatých a jehličnatých dřevin, buď ve skleníku nebo za oknem /Ginkgo/. U stromů je možno odstraňovat silné větve při dodržení zásad řezu, ideální doba
řezu jabloní, hrušní nebo kdoulovce. Hluboký řez je pro dřevinu
stresující, proto řežeme jen v nutných případech. Zanedbané
nebo dlouho neřezané koruny citlivě zmladíme, nebo použijeme
hlubší udržovací řez, ale musíme počítat, že tento zákrok není
na jeden rok, ale po zmlazení je nutné zapěstovat novou korunu a pečlivě se o ni starat. Zcela vynecháme řez břízy, třešně,
ořešáku, zde ponecháme zásahy v době vegetačního období. Řez
angreštu nám zajistí pravidelnou úrodu, zaměříme se na starší
větve, které buď odstraníme zcela /padlí/ nebo zkrátíme o čtvrtinu, prostřihávané keře budou mít dobrou vitalitu. Při řezu vinné
révy odstraňujeme odplozené výhony, výhony poškozené mrazem
nebo mechanicky. Při loňské přednášce instruktora na vinnou
révu zahrádkářům jasně řekl, že řez vinné révy začíná na Matěje,
končí na svátek Josefa. Pokračujeme v kontrole uskladněného
ovoce, nahnilé a plesnivé ovoce vyhazujeme a též větráme sklep.
Můžeme provést postřik proti přezimujícím škůdcům spíše na
bázi rostlinných olejů. Na zeleninové zahrádce můžeme vysévat
mrkev a petržel přímo na záhony. Je vhodné zakrýt netkanou
textilií, abychom zabránili prvnímu náletu pochmurnatky, jejíž
larvičky způsobují červivost mrkve.

V sobotu 14. 3. od 14:00 se koná výroční členská schůze
v zasedací místnosti hasičské zbrojnice v Tyršově ulici, na
kterou zveme všechny naše členy. Na VČS se dozví o činnosti a plánech MO, mohou vznést své dotazy a připomínky
a na závěr svým hlasováním mohou rozhodnout o závažných
bodech jednání.
Vladislav Šefl

Je správné sázení věda?
Vyhloubíme díru do země, vložíme rostlinu, zahrneme, zalijeme
a hotovo.
Jenomže pak se začneme o zahradničení více zajímat a už se na nás
hrnou ze všech stran výrazy jako SPON, osevní postup, trať. Rostliny
mají odlišné nároky na živiny i na vodu. Různá koření v různých hloubkách jsou náchylná k různým chorobám a napadají je různí škůdci.
SPON je způsob, jak rostliny na záhonu rozmisťujeme, abychom
rostlině dopřáli dostatečný prostor ke správnému růstu, je to vzdálenost mezi rostlinami krát vzdálenost řádků.
TRAŤ označuje záhon s určitým množstvím přístupných živin.
Pokud na podzim půdu dobře vyhnojíme, máme první trať pro rostliny náročné na výživu /košťáloviny, paprika, rajčata/ a příští rok
se ze záhonu stane druhá trať, která vyhovuje mrkvi, petrželi, salátu, třetí rok vyhovuje luskovinám a cibuli.
OSEVNÍ POSTUP – jde o správné střídání pěstovaných rostlin, které pomůže omezit vyčerpávání půdy, zabrání šíření chorob a škůdců
a tím se předchází únavě půdy, jež vede ke snížení úrodnosti.
Ještě záleží i na době sázení - raději sázíme zrána nebo v podvečer, nikoliv za slunečného, horkého počasí. Hloubka sázení je také
důležitá, pravidlo říká, že sázíme do té hloubky, v jaké rostlina dosud
žila, a ve vzpřímené poloze. Výjimkou jsou rajčata /šikmo a hluboko/, aby se vytvořil bohatý kořenový systém. Důležitá je i zálivka.

V březnu podle tradiční čínské medicíny je potřeba posilovat žlučník. Prevencí je kvalitní, vyvážená a pravidelná
strava, rizikem je obezita, příliš tučná jídla a stres.
Libuše Kopejtková
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DOBŘANSKÉ POHLEDY 2015
Vyhlašovatelé a pořadatelé:
Městské kulturní středisko Dobřany
a Základní škola Dobřany
Téma:

KVĚTY

1. Výtvarná soutěž
garantky soutěže: Mgr. Eva Fekerlová a Mgr. Jana Šindelářová

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním soutěžním
výtvorem v daném tématu zpracovaném libovolnou
technikou, dvojrozměrným i trojrozměrným (např. malba,
kresba, koláž, textilie, keramika, dřevořezba, ...). Soutěžní
práci je nutno označit (ze zadní strany či visačkou)
jménem a příjmením autora, soutěžní kategorií a názvem
soutěžní práce.

Pozn.: je možno vystavit i více objektů dle kapacity výstavy
a označit je jako nesoutěžní.

Věkové kategorie účastníků soutěže:
A – předškoláci (MŠ)
B – školáci 1. stupně ZŠ
C – školáci 2. stupně ZŠ
D – starší a dospělí
Pozn.: kolektivní výtvory jsou povoleny, do kategorie budou zařazeny podle věku nejstaršího tvůrce

Uzávěrka soutěže: pátek 29. 5. 2015

2. Literární soutěž

Soutěžní práce je možno osobně předat
v sekretariátu Základní školy, příp. zaslat poštou
(Základní škola Dobřany, tř. 1. máje 618, 334 41
Dobřany – zásilku prosím označte výrazem
Dobřanské pohledy). Další informace: 377 972 480
(MěKS Dobřany), či 377 970 467 (ZŠ Dobřany).

Soutěž je možno obeslat maximálně jedním výtvorem
v daném tématu zpracovaném v libovolném slohovém
útvaru (např. popis, esej, úvaha, líčení, povídka, pohádka,
báseň, fejeton, ...). Rozsah práce je maximálně 2 strany
strojopisu formátu A4, je možno ji zaslat také e-mailem přímo
na adresu garanta: jaroslav.sedivy@zs.dobrany.indos.cz.
Soutěžní práci je nutno označit jménem a příjmením autora,
soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

Vyhodnocení soutěže a výstava:

garant soutěže: Mgr. Jaroslav Šedivý

Vernisáž výstavy děl se bude konat v pátek
12. 6. 2015 v 15:00 hodin v budově školní jídelny
ZŠ Dobřany, Sokolovská 967. Všichni účastníci
soutěží jsou na vernisáž srdečně zváni (pozvánky
nebudou rozesílány). Výstava bude přístupná
veřejnosti v sobotu 13. 6. a v neděli 14. 6. od 10:00
do 16:00 hodin.

Právo zveřejnění:
S cílem propagace města Dobřany si vyhlašovatelé
vyhrazují právo zveřejňovat soutěžní práce s tím,
že odevzdané soutěžní výtvory přecházejí do
majetku vyhlašovatele (pokud se, zejména ve
výtvarné soutěži, nedohodne soutěžící s pořadateli
jinak). Autorská práva zůstávají zachována autorovi
soutěžních prací.
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3. Fotografická soutěž
garanti soutěže: Jana a Jiří Plzákovi

Soutěž je možno obeslat maximálně 3 barevnými
nebo černobílými fotografiemi o rozměrech minimálně
9x13 cm (lépe však 13x18 cm nebo větší). Fotografie
je nutno ze zadní strany označit jménem a příjmením
autora, soutěžní kategorií a názvem soutěžní práce.

SPORT

TJ Snack Dobřany
Šneci byli během února aktivní
i v podobě zápasů, když odehráli dva
turnaje. První v Českých Budějovicích a druhý se odehrál v domácím
prostředí v Dobřanech.
Miniturnaj odehráli 7. 2. Šneci na jihu
Čech. V prvním utkání podlehli Pedagogu Č.B. 4:5. Ve druhém dokázali po
nájezdech porazit Výběr domácí metropole 2:1. V tomto kvalitním
výběru se představili současní, ale i bývalí úspěšní hokejbalisté. Sluší se dodat, že v normální hrací době se oba týmy rozešly
smírně, vše tudíž rozřešily nájezdy, v kterých byli úspěšnější Šneci. Obě utkání nám posloužila jako kvalitní herní doplněk během
zimní přípravy. Šanci dostali nejen starší dorostenci, ale na zkušenou vyrazili i jejich mladší vrstevníci. Věříme, že nasbírané
zkušenosti nám pěkně ,,kousek po kousku” zapadnou do naší
pečlivě skládané mozaiky....... Uvidíme, třeba už v jarních bojích
něco prodáme...., každopádně - kdo nic nedělá, nic nezkazí....
Celý turnaj ovládl Pedagog, který v posledním zápase porazil
výběr ČB 3:2.

Výsledky turnaje:
Hbc Litice - Tatran Třemošná 4:5, TJ Snack Dobřany - Hbc
Litice 2:1, branky Šneků: Šlehofer V. st. a Kobr. Tatran Třemošná - TJ Snack Dobřany 3:1, branka Šneků: Pancurák.
Žáci v Praze kralovali !!!
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši mladší žáci na turnaji v Praze (14. 2.), když neokusili ani jednou hořkost porážky a přiváží
do Dobřan další triumf v podobě vítězství v celém turnaji. Kluci pod vedením trenéra Petra Úbla získali pohár, zlaté medaile
a individuální ocenění.
Více už trenér Petr Úbl: Letošní první zápasy si mladší žáci
odbyli na turnaji Pražský míček. Na obou hřištích na pražské
Palmovce se utkalo celkem 5 týmů - Hradec Králové, Autosklo
Pardubice, Rebel Praha, KOVO Praha a Snack Dobřany. Především šlo o sehrání několika přípravných utkání před důležitou
jarní částí soutěže, ve které nás čeká ta samá porce zápasů jako
na podzim. Základní část odehrály nejlépe týmy Hradce Králové,
který prohrál pouze jednou, a tým Šneků, který neokusil porážku. Oba tyto týmy postoupily do finálového duelu. Zápas to byl
pohledný, napínavý a velmi vyrovnaný. Za stavu 1:2 pro Hradec se Šnekům nakonec podařilo zápas obrátit a výhru 3:2 již
nezmařila ani soupeřova nebezpečná hra bez brankáře v závěru
utkání. Kromě vítězného poháru si kluci odnesli i ocenění nejlepší brankář a nejužitečnější hráč. Klukům blahopřejeme, rodičům
děkujeme za pomoc (nejen) s dopravou a soupeřům patří díky za
pěkné zápasy. Příprava v zimním období pomalu začíná gradovat
a o březnových víkendech již půjde do tuhého.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Druhá akce v podobě turnaje se konala v naší Snack aréně
V sobotu 14. 2. odehrál mužský tým domácí turnaj, v němž přivítal regionální rivaly z Litic a Třemošné. Stejně asi jako ostatní
týmy, pak ten náš silně ovlivnila chřipková epidemie, ale akci
jsme naplánovali a chtěli ji i uskutečnit! Do bojů tak v domácích barvách nastoupili pouze dva muži, zbytek týmu vyplnili
dorostenci, a to v poměru 7 mladších, 6 starších. Z počátečních
obav jak o úroveň, tak i o výsledek se dá říct, že se Šneci s tímto
stavem popasovali dobře a turnaj tak pomohl v rámci zápasového vytížení jiným našim kategoriím, což před jarními boji určitě
není na škodu.... Našim soupeřům z nedalekého okolí bychom
chtěli poděkovat za účast a věříme, že akci podobného ražení
třeba zase někdy uspořádáme.
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Čtyři medaile z poháru pro CB Dobřany
Posledním turnajem skončilo celosezónní tažení pohárem
mladých nadějí Plzeňského kraje. Finálový turnaj se již tradičně konal na kuželně CB Dobřany, v němž naše „mladé naděje“
vybojovaly pro klub čtyři medaile. Tu nejcennější získala mladší žákyně Michaela Provazníková, když nenašla přemožitelku
ani v jednom turnaji a vyhrála s velkým náskokem. Stříbrnou medaili získala také dobřanská hráčka Ivanka Zrůstková.
V kategorii mladších žákyň na soupeře zbyl až bronz a ten si
vybojovala Eliška Pytlíková z Kdyně. Příslibem do příští sezóny je naše nejmladší hráčka Eliška Pařízková, která obsadila čtvrté místo. Nechybělo moc a měli jsme i druhou vítězku

- Adinu Kvačovou v kategorii starších žákyň, ale na poslední chvíli se před ni probojovala rokycanská Nikol Siegertová.
Adina držela vedení v poháru pět turnajů a až v tom šestém
vedení neudržela a z vítězství se radovala rokycanská hráčka.
Poslední medaili získal pro náš klub David Šefl v kategorii
mladších žáků. David hrál po celou sezónu vyrovnaně a právem si zasloužil pohár za třetí místo. Medailisté všech kategorií
se radovali z pohárů, diplomů a dortů, které pro nás připravila
cukrárna „U Broučků“ a které si děti velice pochvalovaly.
Martin Provazník

Sabina Homrová stříbrná na turnaji
dorostu v Dobřanech

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
BŘEZEN 2015
PO

2. 3.

14 - 17

PÁ

20. 3.

14 - 17

ST

4. 3.

14 - 17

PO

23. 3.

14 - 17

ÚT

10. 3.

9 - 12

ČT

26. 3.

14 - 17

ST

11. 3.

14 - 17

ÚT

31. 3.

14 - 17

PO

16. 3.

14 - 17

Možnost objednat kominické pantofle (kůže, barex).
Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.
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Stejně jako v loňském roce se na
kuželně CB Dobřany odehrál turnaj
dorostu, který je začleněn do poháru
nazvaného Bevar Cup a je obdobou
poháru mladých nadějí. Naše mládež
se tohoto poháru bohužel pro velkou
vytíženost v krajské soutěži dospělých nezúčastňuje, ale na domácí
půdě udělala výjimku. Ve velké konkurenci patnácti dorostenek uspěla
nejlépe Sabina Homrová. Sabina na
120 HS porazila 538 kuželek a bere
pomyslnou stříbrnou medaili. Dobře se vedlo i čtvrté Kristýně
Kvačové, když porazila 526 kuželek. Z dorostenců se vedlo i
Dominikovi Novotnému, který letos hraje za Dobřany, ale zatím
jen jako hostující z plzeňské Škodovky. Zahrál 517 a v konkurenci třinácti protihráčů se umístil na čtvrtém místě. S těmito
výkony by se určitě dalo přemýšlet o složení družstva pro 1. ligu
dorostu pro příští sezónu.
Martin Provazník

TIPY NA VÝLET / INZERCE

Turisté vás zvou
10. března
NEMILKOV – VELHARTICE – KOLINEC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. (z Klatov
v 9,11 hod.) do Nemilkova. Půjdeme po modré tz.
kolem židovského hřbitova do Velhartic, kde si
prohlédneme hrad, a budeme pokračovat po stejné značce přes
Ujčín (zámek) do Kolince /prohlídka městečka, občerstvení/ a v
15,59 zpět do Dobřan. Délka vycházky 11 km. Stoupání 162,
klesání 305 m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. března
Z DOBŘAN PŘES ŠTĚNOVICE DO PLZNĚ - ČERNIC
Sejdeme se v 8,00 hod. u „kruháku“. Půjdeme na Vysokou, pak
pod skládkou doleva na silničku k Červenému kříži, kolem Staré hájovny na zelenou tz. a do Štěnovic. Ve Štěnovicích přejdeme na červenou tz., která nás dovede do Plzně – Černic a na
MHD k nádraží Plzeň. Délka vycházky 15 km. Stoupání 433,
klesání 400 m. Vedoucí Karel Bohmann.
17. března		
KE SVATÉMU VOJTĚCHU
Odjedeme vlakem z Dobřan v 8,29 hod. do Přeštic. Půjdeme po
lukách do Příchovic a polní cestou na Ticholovec (483 mnv.) ke
sv. Vojtěchu. Pokračujeme lesní cestou až na hlavní komunikaci, zde doprava do Kucín a zase doprava na polní cestu, kolem
Lípy pod Ticholovcem do Příchovic a Přeštic na vlak (15,14 nebo
v 16,28 hod.). Délka vycházky 11 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. března
PŘES 3 ÚJEZDY A NA POUŤ DO UHERCŮ
Odjedeme vlakem z Dobřan v 7,28 hod. (z Plzně v 8,10 hod.)
do Kamenného Újezda. Půjdeme přes Lazarku, Humboltku do
Nýřan a Uherců na pouť. Naše cesta pokračuje do Červeného
Újezda a přes Vodní Újezd do Dobřan. Délka vycházky 15 km.
Vedoucí Karel Bohmann.
24. března
ZE STODU PŘES KŘÍŽOVÝ VRCH DO DOBŘAN
Odjedeme z Dobřan autobusem od „benzinky“ v 7,10 hod.
do Stodu. Půjdeme po červené tz. na Křížový vrch (487 nmv).
Vystoupáme na rozhlednu a po NS Ametyst sejdeme do Černotína. Po silnici dojdeme do Dobřan. Délka vycházky 13 km.
Stoupání 237, klesání 247m. Vedoucí Jindra Šmatlák.
28. března		
ŠUMAVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. na Špičák. Půjdeme po
zelené tz. na Špičácké sedlo a po modré tz. pod sjezdovku na
Pancíři. Opustíme značku a lesní cestou dojdeme k rozcestí Na
Silnici, kde nás znovu modrá značka dovede do Hojsovy Stráže
a na nádraží. Délka Vycházky 14 km. Vlaky zpět: 15,16, 16,02,
17,15 R. Vedoucí Luboš Kučera.
31. března
Z PLEŠNICE DO ČEMÍN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. (z Plzně 9,05 hod.)
do Plešnice. Půjdeme po červené tz. přes hráz přehrady, kde
přejdeme na zelenou tz. směr Písek, odbočka vpravo do Města
Touškova. Neznačená lesní cesta nás dovede zpět do Čemín na
autobus. Odjezdy v 14,44, 15,14 a 16,04. Délka vycházky 13
km. Vedoucí Jindra Šmatlák.

1. dubna		
APRILIÁDA
Akci pořádá OV KČT PK na náměstí Republiky v Plzni na pěších
trasách 10 a 20 km. Zahájení v 10,00 hod. Na náměstí budou
soutěže a zábavné pořady. Doporučujeme odjezd vlakem v 9,28
hod. Vycházka bez vedoucího.
4. dubna		
VÝSTUP NA BĚLEČ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Švihova. Půjdeme
po NS ke zřícenině hradu Kokšín do Výrova, Malechova, na
Chlumské rozcestí a Běleč - rezervace. Vystoupíme na vrchol,
pokocháme se jarní vegetací /sasanka pryskyřníkovitá atd./
a sestoupíme na modrou tz., která nás dovede do Švihova. Délka vycházky 13 km. Vlak ve 14,58, 16,15 16,58 hod. Vedoucí
Luboš Kučera.
7. dubna
Z NEZNAŠOV NA KLENOVOU A DO JANOVIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,29 hod. do Neznašov. Půjdeme
po žluté tz. ke křižovatce turistických cest Nad Horní Lhotou, kde
přejdeme na červenou, která nás povede do Loučan a pod vrch
Javor, kde odbočíme na neznačenou cestu do vesničky Javor.
Zde potkáme zelené značení vedoucí na Klenovou a do Janovic
na vlak. Délka vycházky 14 km. Stoupání 394, klesání 436 m.
Odjezdy vlaků v 15,47 a v 16,02 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.
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.
Dovolujeme si Vás pozvat ve dnech 9. – 13. 3. 2015
na

VEPŘOVÉ HODY ,,NA SCÉNĚ“
Sokolovská 1011, Dobřany, Kino Káčko

SPECIÁLNÍ JÍDELNÍ LÍSTEK PO CELÉ TYTO DNY
např.
ZABIJAČKOVÉ MENU 49,- Kč
domácí sulc s cibulkou, černá zabijačková polévka,
1ks jaternička+1ks jelítko, šťouchané brambory s cibulkou, kysané zelí
ZABIJAČKOVÝ TALÍŘ 49,- Kč
ovarová směs, škvarečky, světlý a tmavý prejt
ZABIJAČKOVÁ MÍSA VELKÁ - vše co je na zabijačce 99,- Kč
uzené maso, prejty obou barev, škvarečková pomazánka, škvarečky, ovárek,
sulc, tlačenka světlá i tmavá, to vše s hořčicí, křenem a vypečeným chlebíkem
Toto a ještě mnohem více je pro Vás nachystáno v našem provozu v těchto
dnech v době od 11 – 21 h. K těmto laskominám poteče po celé tyto dny
Gambrinus nepasterovaný za speciální cenu
0,5l 17,- Kč
Trnavská medovina teplá či studená
0,1l 20,- Kč
Možnost nákupu i domů za speciální ceny, a to...
Jaternice či jelítka 1kg 89,- Kč
Prejty obou barev 1kg 79,- Kč
Tlačenky více druhů od 1kg 89,- Kč
Zabijačková polévka do vlastních hrnců či nádob 1l 30,- Kč
Jídla pro vás připravili vám dobře známí kuchaři V.+FR. Kohoutovi ve
spolupráci s firmou ŘEZ POF Třemošná.
Při konzumaci nad 300,- Kč odměna - 5 poukazů na Prazdroj 12°
v ceně 25,- Kč při příští vaší návštěvě v naší provozovně.
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Výroba s tradicí od roku 1991

www.jis.cz

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)

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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PLZEŇ

NEJŠIRŠÍ VÝBĚR
ZA NEJLEPŠÍ CENY!

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ

Mulčovací
kůra
balení 80 l

80,od

Primule

Primula acaulis
v 15 cm, ø kv. 9 cm a větší, mix barev

13,--

499,--

699,--

Primalex Plus 15 kg + 15 % ZDARMA

Kovový regál Stabil Clip

bílá barva, dobrá kryvost a vydatnost, otěruvzdorná, paropropustná

4 police, v 176 x š 90 x h 45 cm,
oranžovo-modrý, nosnost police 175 kg
při rovnoměrném zatížení

15 kg + 15 % ZDARMA

28,90/ kg

VINYL

m2

př
in
ák
up
un
ad
40
0,Kč

CLICK SYSTÉM

98,--

498,--

Laminátová plovoucí podlaha

Vinylová podlaha Pinie Country

rozměr lamel: 1382 x 195 mm, tl. 6 mm, dekor: dub, bal. 3,234 m2 nebo 3,23 m2,
uvedené foto je pouze ilustrační

150 x 1220 mm, dokonalá optika dřeva, tichá
a teplá od nohou, jen 4 mm konstrukční výška

PLZEŇ - Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská), tel.: 377 012 911
Tato nabídka platí od 1. 3. do 31. 3. 2015. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Sk
lád
ac
ím
et
r

m2

Platnost kupónu do 31. 3. 2015
Dobřanské listy
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WELLNESS PORADNA – Pro zdraví, krásu a energii…
Udělejte v novém roce něco pro své zdraví

s.r.o.

Italské speciality

�ilovat znamená



umět si vychutnávat život

-

…POMOCÍ CHYTRÉ NÁPLASTI FGX NA PŘÍRODNÍ BÁZI nebo
přírodní buněčné výživy se 35% SLEVOU – produkty jsou
patentované Nobelovou cenou.
CO VÁM POMOHU VYŘEŠIT:
Akutní bolesti a záněty, úrazy, rychlé hojení po operacích…
Kožní problémy jako lupénka, akné, ekzém…
Zažívací problémy, nachlazení, záněty, imunitu…
Hubnutí tuků, přibírání svalové hmoty, nedostatek energie
a přebytek stresu…
A mnoho dalších zdravotních problémů jako nachlazení a rýma
Vhodné použití také pro děti již od kojenců 

NEZÁVAZNÁ KONZKULTACE 1 hod. 150 Kč
INFORMACE: 776 827 008 Z. ŠÍPOVÁ

nebo o náplastech - paní Marková infocentrum Dobřany.

AUTOMYČKA DOBŘANY
Pobřežní 1029

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

-/audit

Provozní doba:
pondělí-neděle
8:00-20:00
Od března 2015 je instalována
zcela nová technologie mytí.

9 Vedení účetnictví
9 Daňové poradenství

Ing. Jan Lukeš
Šlovice 94
321 00 Šlovice - Dobřany

tel.: 728 458 562
e-mail: jlaudit@seznam.cz

Řádková inzerce
► Č
 IŠTĚNÍ KOBERCŮ – čistění sedaček a čalouněného nábytku – čištění
interiérů vozidel. Tel.: 775 285 102
► Pedikúra a nehtová modelace nově v Domě služeb, Dobřany, Lidická
918. Obj. tel.: 728 731 872
► Hledáme dlouhodobý pronájem garáže v Plzeňské ulici. Nabídky na
email: miraspurny@email.cz nebo SMS: 605 803 723.
► Zahrádkáři! Dám za odvoz koňský hnůj. V Dobřanech.
Tel. 774 106 588.
► Hledám podnájem jedné místnosti s příslušenstvím pro 2 osoby. Spěchá.
Tel.: 702 303 359.
► Výprodej dřev. briket RUF, 40 Kč/10 kg balík. Sleva při odběru nad
1 tunu. Tel.: 602 444 809
► Nabízíme byt 1+1 (38m2) v centru Dobřan k dlouhodobému pronájmu.
Tel.: 603 441 628
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

GHOUL

7. 3. v 17:00 hodin (3D)
8. a 15. 3. v 15:00 hodin
(Francie, animovaný, 85 min, přístupný,
dabing, režie: Louis Clichy)
Caesar má geniálně lstivý plán, jak se
zbavit drzých Galů jednou provždy:
svést prostoduché vesničany kouzlem
civilizace v podobě monumentálních
římských staveb. Tedy, vlastně se jedná o kompletní vykácení lesů a výstavbu mramoráků (předchůdce dnešních
paneláků)... Ale rozhodně s honosným
názvem – Sídliště Bohů. Jenže Asterix
a Obelix svou malou vesnici, ukrytou v
hlubokém lese, oplývajícím chutnými
divočáky, nadevše milují. Přece nedopustí, aby se z jejich milovaného domova stal pouhý turistický skanzen.
Vstupné: 110 Kč / 130 Kč (3D)

13. 3. ve 20:00 hodin
(ČR, thriller, 86 min, do 15 let nepřístupný, režie: Petr Jákl)
Trojice filmařů se vydává na Ukrajinu
s cílem natočit unikátní dokument
o kanibalismu. Strašlivý hladomor v
letech 1932-1933 tu dohnal spoustu
lidí k děsivým činům.
Nečekaně se jejich pátrání začíná propojovat s příběhem jednoho z nejzvrácenějších zločinců novodobé historie,
kanibala Andreje Čikatila. Během 12 let
spáchal přes padesát brutálních vražd.
Vstupné: 110 Kč

KOBRY A UŽOVKY
7. 3. ve 20:00 a 8. 3. v 18:00 hodin
(ČR, drama, 111 min, do 15 let nepřístupný, režie: Jan Prušinovský)
Užovka (Matěj Hádek) je ztracen ve
svém vlastním životě. Je mu už skoro
čtyřicet a nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám
se sebou něco udělat. Naskytne se mu
šance, kterou nehodlá promarnit. Jeho
bratr Kobra (Kryštof Hádek) je magor,
nezodpověděné dítě a feťák, bydlící s
věčně opilou matkou (Jana Šulcová).
Staví vzdušné zámky a vykrádá chatky.
Ve chvíli, kdy se ukáže, že by Užovka
mohl být už konečně šťastný, se objeví
Kobra.
Vstupné: 120 Kč

VYŠŠÍ MOC
12. 3. ve 20:00 hodin
(Švédsko/Dánsko/Norsko, drama, 118
min, do 15 let nevhodný, titulky, režie:
Ruben Östlund)
Čtyřčlenná švédská rodina cestuje do
francouzských Alp, aby si při lyžování
oddychla a nerušeně spolu strávila pár
vzácných volných dní. Dovolenkovou
idylu s hřejivým sluncem a zasněženými velkolepými horami však naruší
mohutná lavina, řítící se během oběda
na otevřenou restauraci na terase. Ebba
chrání své vyděšené děti a zoufale volá
na svého manžela Tomase, který však
v panickém strachu utíká do bezpečí.
Lavinová katastrofa se nakonec nekoná, avšak ze vzniklé sněžné mlhy se
postupně vynořuje zahanbení, nejistota
a výsměch. Manželství Tomase a Ebby i
pokojný život rodiny visí na vlásku.
Cena poroty na MFF Cannes v roce 2014.

Vstupné: 90 Kč

po operaci tváře a navzdory Leniným
varováním se vydává hledat svého
manžela Johnnyho, životní lásku, který
ji odmítl opustit a dlouho ji chránil před
nacistickým pronásledováním. Nellyina rodina zahynula během holokaustu.
Johnny je přesvědčen, že nepřežila ani
jeho manželka. Když ho Nelly konečně
najde, Johnny vidí jen ženu, která ho
znepokojuje svou podobou s Nelly a
odmítá uvěřit, že jde skutečně o jeho
ženu. V naději, že tak získá dědictví
její rodiny, navrhuje Nelly, aby na sebe
vzala identitu jeho zesnulé ženy. Nelly
souhlasí a ujímá se role sebe sama.
Vstupné: 80 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR
14. 3. v 17:00 hodin

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

(USA, animovaný, 76 min, přístupný,
dabing, režie: Steve Loter)

20. 3. ve 20:00 hodin

Veselá a talentovaná víla Chovatelka
Fauna se spřátelí se záhadným tvorem,
který je podle prastarých legend známý
jako tvor Netvor.
Vstupné: 110 Kč

AMERICKÝ SNIPER
14. 3. ve 20:00 hodin
(USA, akční/biografický, 133 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Clint Eastwood)
Odstřelovač jednotek SEAL amerického
námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku
s jediným úkolem: chránit své bratry ve
zbrani. Jeho neomylná přesnost zachrání na bojišti velký počet životů, a když se
rozšíří pověsti o jeho odvážných husarských kouscích, vyslouží si přezdívku
„Legenda“. Avšak jeho pověst se donese
až za nepřátelské linie a na jeho hlavu je
vypsána odměna a stává se z něj hlavní terč povstalců. Navzdory nebezpečí
i obětem ze strany jeho rodiny se Chris
se zúčastní čtyř hrůzných misí v Iráku a
stává se symbolem kréda jednotek SEAL
„neopustit ani jednoho muže“.
Vstupné: 100 Kč

BABOVŘESKY
15. 3. v 18:00 hodin
(ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie:
Zdeněk Troška)

Vstupné: 120 Kč

FÉNIX
19. 3. ve 20:00 hodin
(Německo, drama, 98 min, přístupný od
12 let, titulky, režie: Christian Petzold)
Červen 1945. Domů do Berlína se vrací
zraněná a zjizvená Nelly, která přežila
Osvětim. Společnost jí dělá Lene,
zaměstnankyně Židovské agentury a
Nellyina kamarádka z předválečných
dob. Nelly se ještě zcela nezotavila

BÍLÝ BŮH
26. 3. ve 20:00 hodin
(Maďarsko/Německo/Švédsko, drama,
119 min, do 12 let nevhodný, titulky,
režie: Kornél Mundruczó)
Hlavním hrdinou tohoto napínavého
příběhu o vztahu lidí a psů je kříženec
Hagen, který je řízením osudu oddělen
od svojí milující paničky, třináctileté Lili,
a musí se naučit přežít v nelítostném
světě psů bez domova. Bojuje proti zlým
lidem a nakonec i o holý život, ale stále
se snaží najít svou milovanou Lili. Brzy
ovšem zjistí, že pes je možná nejlepší
přítel člověka, opačně to ale neplatí.
Hlavní cena v prestižní soutěžní sekci Un
Certain regardna na MFF Cannes v roce
2014.

Vstupné: 90 Kč

(USA, erotický, 124 min, do 15 let nepřístupný, titulky, režie: Sam Taylor-Johnson)

Vstupné: 130 Kč

PÍSEŇ MOŘE
22. 3. v 15:00 hodin
(Irsko, animovaný, 93 min, přístupný,
dabing, režie: Tomm Moore)
V bájné krajině starých Keltů žije na
osamělém majáku otec s dcerou a
synem. Život celé rodiny se obrátí
vzhůru nohama ve chvíli, kdy se ukáže,
že malá dcerka je poslední z tuleních
víl. Jedině ona totiž může písní moře
zachránit všechny pohádkové bytosti,
které proměnila v kámen čarodějnice
Macha.
Film vynesl mladému režisérovi už druhou nominaci na Oscara.

Vstupné: 80 Kč

MY JSME NEJLEPŠÍ!
22. 3. v 18:00 hodin
(Švédsko/Dánsko, rodinný, 102 min, do
12 let nevhodný, titulky, režie: Lukas Moodysson)
Dvě 13leté dívky Bobo a Klara vyrůstají ve Stockholmu 80. let a cítí se přehlížené vlastními rodiči. Jsou osamělé,
naštvané, jen tak se potloukají po ulicích a rozhodnou se založit punkovou
kapelu, i navzdory tomu, že neumí hrát
na žádný hudební nástroj. V místním
mládežnickém klubu “vymlátí“ z nástrojů hrůznou píseň o hodinách tělesné
výchovy a záchraně dětí v Africe, ale
stále to není ono. Když se však k nim
přidá slušná a věřící Hedvig s výjimečným hudebním talentem, jejich kapela
i hudba náhle dávají smysl.
Zábavný a milý film o dospívání a síle přátelství získal mnoho cen a nominací na
mezinárodních filmových festivalech.

Vstupné: 90 Kč

VYBÍJENÁ
27. a 28. 3. ve 20:00 hodin
29. 3. v 18:00 hodin
(ČR, drama, 118 min, do 15 let nevhodný, režie: Petr Nikolaev)
V centru příběhu jsou tři kamarádi
– Jeff, Skippy a Tom (Michal Suchánek,
Richard Genzer, Ondřej Sokol), které
životní peripetie neustále vracejí do
společného bydliště – staromládeneckého doupěte, které se pro ně stává
útočištěm podle toho, jak získávají či
ztrácejí životní partnerky. Jejich protipólem jsou dvě ženské hrdinky – třídní
kráska Eva, která se stane postupně
objektem lásky všech spolužáků a ošklivka Hujerová, které schopnost sebeironického nadhledu dává nejen schopnost přežít ve světě krásných, ale najít
i vlastní cestu ke štěstí.
Vstupné: 120 Kč

KONEČNE DOMA
28. 3. v 17:00 hodin (3D)
29. 3. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 92 min, přístupný,
dabing, režie: Tim Johnson)
Mimozemská invaze Buvů na Zemi je celkem vlídná a laskavá – Buvové svůj nový
domov začnou předělávat k obrazu svému a začnou tím, že lidi prostě přestěhují
do Austrálie, kde jim dopřávají díky své
vyspělé buvanské technice velice pohodlný život. Při tomto stěhování jim ale proklouzne mezi prsty holka jménem Tipy.
Vstupné: 125 Kč / 140 Kč (3D)
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
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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Praktický zubní lékař

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
7:00 - 12:00
čtvrtek
od 13:00 Harmonie
7:00 - 12:00
pátek

MUDr. Radana Salvétová

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

Praktický lékař pro děti a dorost

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

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

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

Oční optika

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

9:00 - 11:00
16:00 - 18:00

Městský úřad Dobřany

Náměstí T.G.M. 1
kontakt (ústředna): 377 195 831
Úřední dny:
7:15 - 18:00
pondělí
středa
7:15 - 17:00

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

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

Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

8:00 - 14:30
8:00 - 13:00

Triumfa s.r.o. - Dobřany

Gynekologie - odborný ženský lékař
MUDr. Petr Krčál

Ordinační hodiny:
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

Odběry krve
kontakt: 377 224 305
Provozní doba:
pondělí - pátek

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

Ordinační hodiny:
středa
6:30 - 13:30
14:00 - 18:00

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

MUDr. Alena Špidlenová

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

pondělí, pátek
čtvrtek

MUDr. Lada Cvachovcová

Třída 1. Máje 1300

6:00 - 12:00

Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jitka Šebestová

Stromořadí 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

Otevírací doba:
pondělí
středa
9:00 - 13:00
pátek
9:00 - 13:00
neděle
9:00 - 13:00

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

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

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

Gynekologická poradna

Městská knihovna

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

dospělé (B. Kubelková)

MUDr. Viola Gottwaldová

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583

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

Stromořadí 439, kontakt: 377 972 942
e-mail: knihovna@dobrany.cz - oddělení pro
umnerova@dobrany.cz - region
sloupova@dobrany.cz - dětské oddělení
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00
úterý
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00

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

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

