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zdarma do všech domácností

Maškarní bál pro děti

Cesta nepovede odnikud nikam

Vánoční putování v ZUŠ J. S. Bacha

V minulém čísle Jitka Dlouhá informovala o nejnovějším
vývoji při budování rekreačního zázemí města v oblasti Martinská stěna. Rád bych navázal dobrou zprávou, projekt se vrátil
k původnímu záměru. Cesta od kaple povede přímo k bývalému popravišti a ke stromům, které připomínají čtveřici těch,
na nichž kat ve službách města uplatnil hrdelní právo.
V době přípravy projektu město nevlastnilo potřebné
pozemky a trasa se vyhnula tak, že řada lidí měla pocit, že
cesta vede velmi nelogicky. Naštěstí se povedlo úspěšně získat historický majetek od armády a pěšina se vrátí do původně plánované podoby. Bude tedy hezčí, a i levnější, naštěstí se dotčený úsek nachází mimo oblast placenou z dotace
EU, takže šlo vše vyřešit operativně mezi dvěma kontrolními
dny.
Martin Sobotka za městskou radu

„Vánoční putování aneb Jak se připravovali a slavili Vánoce
naše babičky a dědové“ – tak zněl název akce, která proběhla ve
dnech 15. a 16. 12. 2014 na dobřanské ZUŠ. Byl to jakýsi „Den
otevřených dveří“, kdy jsme návštěvníkům ukázali prostory celé
školy. Avšak netradičně – tradičně. Návštěvníci mohli zhlédnout
nejrůznější světce a lidové zvyky, které se ještě v nedávných
dobách hojně udržovaly v čase adventu a Vánoc. „Putování za
Vánoci“ tak bylo nejen zábavné, ale i poučné. Dnes už nám
zbyl pouze Mikuláš a Ježíšek. Děkujeme všem, kteří se do akce
zapojili – od samotných herců, pěvců, hudebníků, tanečníků,
výtvarníků až po ty, kteří nám upekli pokroutky (paní Jana
Tomková), vyprávěli pohádky (paní Blanka Ulrichová) a šili kostýmy (paní Gabriela Klinkovská). Poděkování patří rovněž rodičům, kteří nám drželi palce a přiložili ruku k dílu☺
Magda Vozárová, Pavlína Stupková a Ivana Vyhnalová

ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Dobřanských listů,
sloupek k novinám, a to i k Dobřanským listům, neodmyslitelně patří... Vím, že mnohé z Vás již mnohokrát pobavil,
rozesmál, ale také rozesmutnil, možná i rozčílil, nebo vedl
k zamyšlení. Rozhodně nechci a nebudu napodobovat osobitý
styl Martina Sobotky, ale přesto budu ráda, když mým editorialům zachováte přízeň.
Zimní období je čas plesů, bálů a karnevalů, a proto se nám
historicky poprvé dostala na titulní stranu fotka jednoho
z prvních v tomto roce. Jak je patrné, byl to dětský karneval
a navštívila ho téměř stovka dětí... Přeji organizátorům všech
plesů v této taneční sezoně hojnou účast a chuť na přípravy
dalších.
Za pozitivní přínos “listů” si dovoluji označit spolupráci s místním oddělením Police České republiky. Každý měsíc se budete
moci dočíst o dění ve městě očima vedení obvodního oddělení.
Věřte, že dobřanští muži zákona dělají co mohou pro to, aby
nám bylo v Dobřanech dobře. Jinak by přece nemohli získat
poděkování ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského
kraje za trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména této instituce. K zaslouženému ocenění opožděně gratuluje
celá redakční rada.
Jaroslava Umnerová

Kontrolní výbor
Na ustavujícím zastupitelstvu v prosinci 2014 bylo zvoleno 6 členů vč. předsedy tajným hlasováním. Jelikož nedošlo
ke zvolení sedmého člena, byl zvolen až na druhém jednání
v lednu. Nyní je tedy výbor kompletní a může pracovat. Složení
výboru je následující: předseda: Josef Šefl (KSČM), členové:
Ing. Josef Weinreb, CSc. (OMD), Miroslav Čechura (OMD),
Zuzana Štychová (AD), Ing. Josef Malý (ČSSD), Jan Smola
(ODS), Luboš Hess (SNDK). Kontrolní a finanční výbor vyplývá
ze zákona o obcích – je tedy orgánem zastupitelstva, ne rady.
To jediné svým usnesením jej může úkolovat nad rámec plánu kontrol, který bude předložen na příštím zastupitelstvu.
Prioritním úkolem kontrolního výboru je kontrola usnesení
zastupitelstva a rady. Příslušné další kontroly, např. uzavřených smluv vč. jejich plnění, musí být vždy odborně fundované
a zároveň objektivní.
Funkci předsedy kontrolního výboru jsem přijal jako určitou
výzvu. Chci využít, kromě dlouholeté práce v zastupitelstvu,
své odborné znalosti s výběrovými řízeními, realizací zakázek
i s dotačními tituly EU. Dále spoléhám, že všechny strany
a sdružení navrhly skutečné odborníky, a jsem velmi potěšen,
že členem výboru je i bývalý jeho předseda, Ing. Weinreb. Doufám, že se budu moct opřít i o jeho zkušenosti z této práce.
Také apeluji na všechny občany Dobřan, budu rád za každý
rozumný podnět pro kontrolu. Dobrá práce celého týmu může
kromě plnění zákonných povinností vyvracet i různé „šuškandy“ a fámy, např. o korupci apod.
Josef Šefl

Stavební úpravy komunikace Loudů
Od října do prosince 2014 probíhaly stavební úpravy na místní komunikaci Loudů včetně úprav chodníků, parkovacích stání
a sítí pod zemí v úseku od křižovatky s Plzeňskou do křižovatky s komunikací Spojovací. Zároveň došlo i k rozšíření kamerového
systému u mateřské školy a v Plzeňské ulici. S finanční injekcí od Plzeňského kraje ve výši téměř 55 % nákladů se systém rozšířil
o tři kamery. Díky této synergii se výrazně zlepšila bezpečnost před budovou mateřinky. Ověřilo se, že vznik parkoviště v zahradě
hasičské zbrojnice byl dobrým krokem, který přispěje ke zvýšení dopravní bezpečnosti před školou.
Lenka Tomanová, místostarostka města
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Cena tepla se snížila
V polovině ledna obdrželi
správci domů faktury za
odběr tepla a teplé vody ve 2.
pololetí 2014. Vzhledem k velmi teplému roku se spotřeba
snížila oproti loňsku o více
než 10 %, mírně navíc klesla
i cena za 1 GJ dodané tepelné energie. Z pohledu spotřebitele šlo tedy o rok příznivý,
z pohledu dodavatele se jednalo o rok zlomový.
Dodavatel tepelné energie,
společnost SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o., kde město plní
funkci jediného vlastníka,
prošla v loňském roce zásadní změnou. Kromě obměny
na postu jednatele, náhrady
odpovědné osoby a přesunu
kanceláře došlo především
k realizaci koncesního řízení,
které mělo umožnit efektivnější dodávky tepelné energie. Objem vyrobené a dodané
tepelné energie totiž dlouhodobě klesá v důsledku zateplování objektů, takže postupně roste podíl fixních nákladů
(odpisy, revize, nájmy, opravy,
mzdy). Snižují se samozřejmě
náklady na nakoupený zemní
plyn, avšak tím se společnost
jako odběratel stává méně
zajímavou pro dodavatele
plynu. Soustavu navíc čekají

zásadní investice do modernizace (vytvoření řídicího systému, postupná obměna zdrojů
na výtopně Pančava), příp.
investice do rozšíření (napojení sportovní haly, budovy II.
stupně základní školy, možné
osazení kogenerační jednotky).
Pronajmutí majetku společnosti, která by fixní náklady
mohla rozprostřít mezi více
měst a která by umožnila
rozvoj systému, což by nakonec vedlo ke snížení ceny
pro spotřebitele – to byla
hlavní myšlenka koncesního
řízení. Z předložených nabídek je zřejmé, že k naplnění
předpokladu mohlo dojít již
od letošního roku. Bohužel
v důsledku podnětů anonymních osob celý spis již několik
měsíců „leží“ v Brně u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Město Dobřany
se proto snaží, aby alespoň
některé kroky zamýšleného
zefektivnění byly realizovány
co nejdříve.
V listopadu došlo k dokončení výměny domovních předávacích stanic, v prosinci
pak k nahrazení 20 let starého kotle na výtopně Pančava
novým zařízením (viz foto).

Město rovněž posílilo kontrolu nad hospodařením společnosti včetně povinnosti vypisovat veřejná výběrová řízení
na dodávky a služby. Podle
prvních odhadů se zdá, že by
díky revizi nákladů v druhém
pololetí 2014 měla společnost
i přes špatnou zimu a pokles
ceny 1 GJ zůstat v „drobných
černých číslech“.
Na závěr si dovolujeme
požádat všechny spotřebitele, aby v případě poruchy
na dodávce tepla nebo teplé
vody ihned informovali svého
správce či předsedu SVJ, případně přímo obsluhu kotelny
na centrálním telefonu 735

170 382. Pracovníci společnosti jsou připraveni řešit
problémy, musí však o nich
vědět. Jak uvedeno výše, společnost nemá centrální řídicí
systém, který by oznamoval
výpadek na jednotlivých stanicích. Zároveň si dovolujeme upozornit, že ne vždy je
závada v dodávce na straně
dodavatele. Kvalitu podstatně ovlivňuje stav vnitřních
rozvodů a nastavení regulace
i přímo v jednotlivých bytech,
za které odpovídá majitel
objektu.
Jaroslava Kypetová
jednatelka
SLUŽBY DOBŘANY, s.r.o.

Jak jsem sháněl fotku - veselá historka ze starostování
Přiznám se, že oficiální recepce mi řádně zprotivila novinářská zkušenost, proto jsem váhal, zda přijmout pozvání ministryně pro evropské záležitosti Svobodného státu
Bavorsko Beate Merkové na novoroční setkání na vyslanectví v Praze.
Dilema vyřešily dva důvody, na stejný den se podařilo
sjednat v Praze schůzku s vlastníky strategických dobřanských pozemků a taky doporučení od jedné firmy, že pro
případnou žádost o sponzorský příspěvek pro naše spolky
by jejich centrálu v Německu obměkčila společná fotografie
starosty s paní ministryní.
Tak jsem se pro ni vypravil a díky diplomacii starosty
Domažlic Miroslava Macha ji i mohl připojit ke kýžené prezentaci. Nebyla to ale jediná fotografie, která sehrála onoho
večera zaznamenáníhodnou úlohu.
Od jednoho stolku ke mně směřovaly pátravé pohledy. Kravata, poklopec, vše bylo v pořádku. Napadlo mne, že by to snad mohl
být nový starosta partnerského Obertraublingu. Přítel google pomohl a nakonec jsme se seznámili. Jak se ukázalo, i protějšek
použil chytrý telefon, ale našel fotku, která poněkud zastarala, takže si nebyl jistý. Docela jsme se tomu zasmáli.
Kolegu Bürgermeistera Rudolfa Graße tento příběh zaujal natolik, že ho použil dokonce ve svém projevu na novoročním setkání
18. ledna, kde byla dobřanská delegace čestným hostem.
Martin Sobotka
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Firma čestně uznala chybu

V minulých dnech vyměnila firma drátěné obložení nových
dětských hřišť na sídlištích (na Pančavě a v Hornických). Lidé
sepsali neformální petici, se kterou ve vší slušnosti dorazili dva
zástupci podepsaných na radnici.
Výsledkem byl slib, že do čtrnácti dnů bude připravený návrh
řešení neúnosného hluku, který způsobují údery míče o pletivo. To
se skutečně stalo, firma uznala, že zvolila špatné technické řešení
a slíbila na své náklady vyměnit drátěné rošty za textilní sítě.
Město si objednalo zvýšení plotu tak, aby míče nelétaly lidem
do zahrad. Se zástupci sousedů hřiště, zejména těch, kteří bydlí
v Tyršově ulici, jsme stále v kontaktu a uvidíme, zda se přijatá
opatření ukážou jako dostatečná.
Další zklidnění by měl přinést rezervační systém na hřiště,
se kterým počítá projekt na vylepšení informatiky města, na
nějž město získalo dotaci z Integrovaného operačního programu
MMR. Nyní je schválená zadávací dokumentace a čeká se na
výsledky výběrového řízení.
Martin Sobotka za městskou radu

Obnova interiéru kostela sv. Víta
byla dokončena

Od září loňského roku v kostele sv.
Víta probíhala obnova vnitřních prostor, které po dobu tří měsíců nebyly
přístupné veřejnosti. Nyní bychom čtenáře chtěli seznámit se záchrannými
pracemi, které spočívaly v kompletním
vzduchotechnickém odvlhčení, opravě
omítek, zateplení stropní konstrukce
a restaurování cihelné dlažby horního
ochozu, restaurování dřevěného oltáře, instalaci ozvučení a celkové výmalbě interiéru. V prosinci byla obnova
interiéru dokončena a dle přiložené
fotografie lze konstatovat, že i dřevěnému dvojoltáři, jehož autorem je řezbář a sochař M. V. Jäckl, restaurování prospělo a nyní
doslova září. Je nutné však upozornit na to, že se jedná pouze
o momentální akutní zásah proti dřevokaznému hmyzu.
Prostory unikátního barokního kostela jsou využívány jako
městská galerie, kde je v přízemí umístěna stálá expozice s názvem
„Dobřanské baroko“, a dále je zde instalována výstava obrazů
autora Oty Janečka. Od jara pak bude moci být nemovitá kulturní památka opět plně využívána k těmto účelům a dále ke konání různých kulturních a společenských akcí. Věříme, že obnova
interiéru a zvýšení komfortu naláká do Dobřan i více příznivců
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cestovního ruchu, tedy turistů a návštěvníků. A třeba i návštěvu
prezidenta či ministra kultury.
Z finančního hlediska pak celkové náklady na obnovu kulturní památky dosáhly výše 2,277 mil. Kč, z toho 85 % je hrazeno
z dotace EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad a 15 % z finančních prostředků města.
Lenka Tomanová, místostarostka města

Oslavy aneb Ohňostroje nadivoko
V dnešní době vymožeností je možné oslavovat v podstatě cokoliv
a jakýmkoliv způsobem. Proto není divu, že přijde řeč i na nějaký
ten ohňostroj a petardy. Jsou-li dostatečné finance, je možné si
pořídit ohňostroj vskutku impozantní. Nemalá část lidského počínání je však z nutných důvodů ošetřena společenskými a právními normami, které mají za úkol stanovit jasná pravidla pro danou
činnost. Nejinak je tomu i v případě ohňostrojů, které mohou při
odpálení (nejen neodborném) ovlivnit negativně své okolí a způsobit i újmu na zdraví, životě a majetku. Každý, kdo se rozhodl osobně nebo zprostředkovaně odpálit ohňostroj a jinou pyrotechniku,
by měl znát všechna zákonná pravidla a v maximální možné míře
předejít negativním dopadům takového počínání.
Dne 9. 1. ve 21:30 a 10. 1. ve 20:00 došlo v prostoru náměstí
k odpálení ohňostrojů II. kategorie firmou LAKI – ohňostroje pro
soukromé subjekty. Již v průběhu odpálení se objevil stín pochybností, zda je vše, jak má být u takto velkých ohňostrojů. I na základě mnohých oznámení a četných dotazů přijatých na tísňových
linkách se touto událostí zabývala bezpečnostní komise na svém
jednání. Bylo provedeno šetření této události, na jehož základě byla
zjištěna řada skutečností. Bezpečnostní komise došla k závěru, že
uvedená firma se svým jednáním dopustila porušení hned dvou
paragrafů zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě a dále nesplnila ohlašovací povinnost
uloženou obecně závaznou vyhláškou města Dobřany č.6/2010
o místních poplatcích. Bezpečnostní komise proto v závěru svého
jednání doporučila vedení města jednak podat podnět Českému
báňskému úřadu k prošetření porušení některých ustanovení výše
uvedeného zákona, jednak podnět přestupkové komisi k prošetření přestupku nesplnění ohlašovací povinnosti. Bezpečnostní komise rovněž doporučila vedení města ošetřit pořádání ohňostrojů na
území města vydáním obecně závazné vyhlášky.
Bc. Milan Dvořák, DiS
předseda bezpečnostní komise

CO SE DĚJE

Zpráva o činnosti OOP Dobřany v roce 2014 - vyhodnocení
V rámci vyhodnocení činnosti obvodního oddělení byl rok
2014 v počtu prověřovaných
událostí srovnatelný s rokem
2013. Zároveň lze konstatovat
mírný pokles trestné činnosti
ve služebním obvodě.
Za pozitivní informaci pro
občany považuji zejména
navýšení personálního stavu obvodního oddělení o dva
policisty, ke kterému došlo
po celkovém vyhodnocení
bezpečnostních rizik v lokalitě a zatíženosti policistů ve
službě. Od 1. 2. 2015 bude
tento personální stav zcela
naplněn.
Jednou z priorit obvodního
oddělení pro rok 2014 se stala problematika alkoholismu
a drog. Boj proti této trestné
činnosti probíhal na několika
frontách.
V rámci prevence drogové
kriminality byla naše činnost
zaměřena zejména na spolupráci se ZŠ Dobřany. Díky
velmi dobré spolupráci s vedením školy proběhlo několik
setkání policistů se žáky na
prvním i druhém stupni. Za
velmi povedenou považuji
akci ,,Stop drogám ve škole“, kdy byli žáci seznámeni s
riziky užívání drog a zároveň
byla provedena živá ukázka
vyhledávání drog speciálně
vycvičenými služebními psy.
Za zmínku jistě stojí i fakt, že
v rámci této akce na ZŠ nebyly nalezeny žádné drogy.

Na tyto akce navázala
i další setkání se žáky školy, například na téma trestní odpovědnost. Pokračování
v preventivních akcích na ZŠ
v Dobřanech je plánováno již
v I. čtvrtletí roku 2015.
Ve spolupráci s psovody
a jejich speciálně vycvičenými psy bylo provedeno hned
několik akcí zaměřených na
držení drog ve vytipovaných
lokalitách města. Výsledkem
byl nárůst zjištěných pachatelů držení drog o více než 400 %
oproti roku 2013. Tyto případy
byly řešeny převážně jako přestupková jednání, ve dvou případech bylo proti těmto osobám zahájeno trestní stíhání.
V rámci boje proti podávání
alkoholických nápojů a jiných
návykových látek mladistvým
a nezletilcům jsme během
roku provedli opakované kontroly restauračních zařízení ve
městě. Mimo jiné jsme zajistili
2 mladistvé ve věku 15 a 16 let,
u kterých bylo zjištěno požití
alkoholu. Tyto jsme předali
rodičům a věc jsme oznámili
na příslušný odbor sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu ve Stodě k provedení dalších opatření. Podobně
jsme postupovali proti prodejci cigaret, který neváhal prodat tabákové výrobky osobě
mladší 16ti let. Toto protiprávního jednání bylo následně
oznámeno správnímu orgánu
k projednání.

V oblasti bezpečnosti v silničním provozu (BESIP) jsme
navázali na rok 2013 v postihování přestupků v dopravě.
Celkem bylo řešeno více než
600 přestupků v blokovém
řízení. V souvislosti s BESIP
se nám v roce 2014 dařilo
účinně bojovat proti řidičům,
kteří řídili pod vlivem alkoholu a drog a osobám, které
již řízení motorových vozidel
měly zakázané. Většina těchto případů byla řešena jako
trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření
výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání. Všechny případy
v souvislosti s touto problematikou se podařilo dotáhnout až před soud, který již
pravomocně rozhodl.
Na základě podnětů občanů jsme se ve spolupráci
s dopravním inspektorátem
Plzeň - venkov zaměřili na
dodržování povolené rychlosti při průjezdu městem
Dobřany, a to v lokalitách
Dobřánky, Vodní Újezd a ulice Plzeňská. Rychlost je zde
i na jiných místech měřena
pravidelně.
Rok 2014 byl zároveň rokem
zvýšeného počtu kulturních
a společenských akci ve městě. Z tohoto pohledu velmi
významně hodnotím spolupráci s Městským úřadem
v Dobřanech, Městskou policií Plzeň a ostatními složkami
integrovaného záchranného

systému. Jednotlivá bezpečnostní opatření byla plánována na základě závěrů jednání
bezpečnostní komise, kde se
pravidelně setkáváme.
K úspěšnému zvládnutí
ochrany majetku a veřejného pořádku velmi významně
i v roce 2014 přispěl kamerový systém města Dobřany.
Po průběžném vyhodnocování
bezpečnostních rizik je systém
i nadále rozšiřován a je velmi
účinný při odhalování trestné
činnosti. Pro policisty se stal
každodenním
významným
pomocníkem v rámci plnění
úkolů policie.
A ještě pár čísel ze statistiky. V roce 2014 prověřovali
policisté v rámci služebního
obvodu Dobřany celkem 125
trestných činů a 867 přestupků. Z celkového počtu
přestupků je evidováno 157
přestupků proti majetku a 80
přestupků proti občanskému
soužití. Více než sto přestupků bylo oznámeno správnímu
orgánu k projednání.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kterým
nebyla bezpečnost ve městě
lhostejná a neváhali kontaktovat policii např. se svědectvím
nebo i podněty ke zlepšení
bezpečnostní situace a zvyšování pocitu bezpečí občanů
města Dobřany.
npor. Bc. Pavel Vaník
vedoucí obvodního oddělení
Policie ČR Dobřany

V roce 2014 50x
Hasiči z Dobřan zasahovali v minulém roce celkem u 50
událostí. Z toho 44 událostí bylo na katastrálním území
našeho města a zbylých 6 událostí se stalo mimo toto území.
Z celkového počtu 50 událostí za rok 2014 bylo 11 požárů,
nejčastěji požárů trávy, odpadu, odpadních nádob a dopravních prostředků. Největším požárem loňského roku byl ten
z 6. června, kdy opět vzplála skládka odpadů na Vysoké.
Dopravních nehod, u kterých jednotka v roce 2014 zasahovala, bylo celkem 8. Většina byla lehčího charakteru s účastí
1 či 2 automobilů. Dále to byly nehody motocyklistů a chodců při kolizi s vozidlem nebo vlakem. Technických zásahů
bylo celkem 13. Jednalo se například o polámané větve a stromy, likvidaci obtížného hmyzu nebo spolupráci se složkami
Integrovaného záchranného systému. Mezi technické zásahy v minulém roce dále patří monitoring řeky, čerpání vody,

záchrana zvířete a záchrana osoby. Požárních asistencí bylo
za loňský rok celkem 10, ať už při ohňostrojích, dnech dětí,
offroadovém maratónu, motocyklových závodech, nebo při
hudebních produkcích v našem městě. Únik nebezpečných
látek je zaznamenán pouze 1, a to únik provozních kapalin
na pozemní komunikaci. Dále to bylo 5 ostatních pomocí,
například dovoz vody do atrakcí při dětském dni nebo stejně
jako v roce předešlém dovoz vody pro parní lokomotivu. Výčet
počtu událostí zakončují 2 cvičení. V roce 2014 se jednotka
zúčastnila v součinnosti s Hasičským záchranným sborem
cvičení dne 4. června v obci Chlumčany při nácviku zásahu na
nebezpečnou chemickou látku a dne 9. září cvičení v objektu
společnosti LOMA Systems.
Bc. Milan Dvořák, DiS
velitel
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ROZHOVOR S MÍSTOSTAROSTKAMI MĚSTA
Lenka Tomanová

Dagmar Terelmešová
Jste dvě místostarostky Dobřan. Jak máte rozdělené kompetence?
Mé kompetence jsou sociální oblast, zdravotnictví a částečně
do mé kompetence spadá také činnost Technických služeb.
V pozici zástupce města jsem členkou honebního společenství
a školské rady.
Náplň práce místostarostky města je jistě obsáhlá. Co je konkrétně pro Vás na této pozici nejobtížnější?
Od začátku bylo pro mě nejtěžší pojmout rozsah všech odborů, které na městě fungují. Nikdo není odborníkem na vše, ale
to neplatí v komunální politice, kde je nutné alespoň částečně
znát náplň práce jednotlivých oddělení a organizací.

Jste dvě místostarostky Dobřan. Jak máte rozdělené kompetence?
Mé kompetence spadají do oblasti dopravy, městských lesů,
komunikace se spolky, časem převezmu oblast bytů.
Náplň práce místostarostky města je jistě obsáhlá. Co je konkrétně pro Vás na této pozici nejobtížnější?
Je to práce časově náročná, což se odráží v kratším mimopracovním čase, který se proto snažím maximálně věnovat manželovi
a dětem.
Jaké máte osobní cíle (myšleno mimo volební program) v pozici
místostarostky?
Zoptimalizování spojů veřejné dopravy v Dobřanech tak, aby
byly pro občany lákavé a využitelné - autobusové spoje linek
navazující mezi sebou a hlavně s železniční dopravou.
Rada města jmenovala členy bezpečnostní, sociální komise
a rady Dobřanských listů. Počítáte do budoucna s ustanovením
dalších komisí z minulých volebního období (např. školské a kulturní, grantové, stavební apod.)?
Odborné komise jsou již jmenovány, z minulého volebního období bude v nejbližší době ustanovena komise pro grantový dotační titul města, která bude poradním orgánem rady při výběru
podporovaných akcí v rámci Grantového dotačního titulu města
Dobřany (v rozpočtu města je letos připraveno 250 tisíc Kč).
Jsem ráda, že na konci ledna už známe nominace do komisí
od všech politických stran, takže budou radou města postupně
jmenováni i další členové komisí. Nově bude jmenována komise
pro informační technologie.
V rodině se říká, že muž je hlava, ale žena krk, který s ním kroutí.
Starosta - muž má dvě místostarostky - ženy. Kdo je tedy skutečnou hlavou Dobřan?
Samozřejmě že hlava je nejdůležitější☺. Ale vážně… krk bez
hlavy nemůže fungovat a hlava bez krku by měla notně omezený rozhled, ale jako celek se dokáží dobře doplňovat.
Bylo pro Vás těžké opustit práci na odboru dopravy krajského
úřadu?
Ano, protože jsem měla výborné nadřízené a spolupracovníky a odcházela jsem v době, kdy už jsem se cítila po nástupu
z rodičovské dovolené zapracovaná. Mám ale radost z toho, že
mám v kompetenci oblast dopravy a nastoupila jsem do velmi
dobře fungujícího týmu.

Jaké máte osobní cíle (myšleno mimo volební program) v pozici
místostarostky?
Mým cílem bylo zajistit nového poskytovatele sociálních
služeb, což se od prvního prosince podařilo. Dlouhodobým
cílem pro mne je snaha, aby mě občané mohli kdykoli kontaktovat osobně.
V politice se pohybujete již
delší dobu. Jste senátorkou Parlamentu ČR, předsedkyní Komise pro sociální záležitosti Plzeňského
kraje a členkou rady, místostarostkou a zastupitelkou města Dobřany. Jak
se udržujete “při zemi”☺?
Jelikož jsem už 26 let
členkou politické strany,
je k tomuto výčtu nutné
přidat ještě funkce politické. Jsem předsedkyní MO
ČSSD Dobřany, členkou
SDŽ (sociálně demokratické ženy), členkou Krajského výkonného výboru
ČSSD a první místopředsedkyní senátorského klubu ČSSD. Není to výčet
toho, co je schopná žena zvládnout, ale je to částečná omluva
občanům města, kteří už mě nemohou zastihnout na radnici
v jakýkoli čas. Z tohoto důvodu je moje funkce místostarostky
neuvolněná. Práce s lidmi a pro ně mě baví a tato skutečnost
mě drží „nad vodou“ a zároveň „při zemi“.
Plánujete další posun v politice?
Dosažení funkce senátorky je pro mě nejvyšší životní ocenění, vyšší ambice opravdu nemám. Nevím o tom, že by Dobřany
někdy v historii měly občana a už vůbec ne občanku v této funkci, a jsem na to velmi hrdá, protože v Dobřanech jsem se narodila, vychovala děti a ani po zbytek života nechci žít nikde jinde.
Je pro političku výhodou být blondýna?
Být blondýna, i když částečně chemická, výhodou určitě je.
Světlá hlava je velmi dobrý orientační bod, pokud občané sledují moji přítomnost na zasedání Senátu. Bohužel pokud nejsem
přítomna, hůře se taková skutečnost „zatlouká“.

Místostarostky odpovídaly na otázky členů redakční rady.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Vítání občánků

1.

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.
3.

2.

Dne 22. 11. 2014 byli přivítáni panem Bc. Martinem Sobotkou, starostou města, tito noví občánci:
1. Eva Hovorková, Jan Hradský, Marie Jiříčková, Kamil Kroft, Kristin Műllerová, Jindřich Štaif, Jiří Šustr
2. Stella Burianová, Tomáš Grűnthal, Vojtěch Housar, Karel Kraus, Ondřej Stuchl, Jan Šmíd, Barbora Švantnerová, Viktorie Serynková
3. Maxim Hájek, Jan Otýs, Michal Pančocha, Aneta Velínová.

Vzpomínáme
4. února uplynuly
4 roky ode dne, kdy
nás navždy opustil
náš drahý,
pan

Dne 8. 2. by se dožil
90 let
pan

Vladimír Neumaier.

Jaroslav Fejfar
z Dobřan.

Vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Vzpomíná rodina
a známí.

9. 2. uplyne již 8 let
od úmrtí naší drahé
maminky,
paní

9. 2. 2007 nám
navždy odešel náš
milovaný manžel,
otec, tchán, dědeček
a pradědeček,
pan

Marie Kubové
z Dobřan.

Václav Přibáň.

Vzpomíná dcera Marie
s rodinou.

Stále vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami.

4. března uplyne
10. výročí úmrtí
pana

Josefa Drbohlava
z Dobřan.
Stále vzpomíná
manželka, dcery
s rodinami a ostatní
příbuzní.
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PAMĚŤ DOMOVA

Vítězslav Schwarz
Díl 1.

(* 1929 v Mantově)
Pane Schwarzi, jak lidé
v Dobřanech reagovali na
připojení k Říši v roce 1938
a jak se změnil život v Dobřanech?
No, jak se změnil, no prostě
... Ti, co měli nějaký jako hospodářství, ty lidi, dobytek, ty
Češi, ty tu zvostali, a horníci
většinou taky, poněvadž ty
neměli žádnej majetek, aby
tu zanechali. A vodešli vlastně
všichni státní zaměstnanci, to
byli „ústaváci“ (tj. zaměstnanci ústavu), policajti, nádražáci,
tak to byli státní zaměstnanci,
ty šli za zaměstnáním dál ....
ale zajímavý bylo, možná že vo
tom ani nevíte, já si to pamatuji, tak ty, co stačili vodejít,
než to zabrali, tady to bylo
poslední pásmo, desátýho listopadu, a voni to měli rozdělený na pásma, to zabírání,
každý den něco, jako úředně
všechno se přebíralo, no a ty
potom, co nestačili vodejít, tak
už museli mít povolení, museli
si přinést prostě, že tam mají
v těch Čechách, tenkrát ještě, zaměstnání a kde bydlet.
No, pak dostali povolení, že
se můžou vystěhovat. Chodil
bubeník, dycky jak bubnoval,
eště tady rozhlas nebyl, to až
potom dýl, no a vyhlašoval,
který mají povoleno se vystěhovat, jo? To si jako pamatuji. Jinak já jsem vlastně začal
chodit do český školky. Když
jsme se vrátili prostě ze Štětí, jsme tam bydleli dva roky
a školka byla – jak se řikalo
– v Jezdecký ulici a Tyršovka
dneska, jak má Krištof tu drogerii, tak to byla česká školka,
mateřská, nějaká Matice školská se tomu řikalo, nebo něco
takovýho. Tam sem začal chodit, když jsme se vrátili z toho
Štětí, než sem začal chodit do
tý školy …
A to bylo v kolikátém roce?
To bylo v pětatřicátým. My
sme se přestěhovali zjara,
no tak ještě jsem chodil do
toho možná srpna do tý škol-
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ky tam dole. A ještě se sestrou, ta byla mladší, tak jsem
ji vodil s sebou, no. Za války
potom tam byli Francouzi,
zajatci, ubytovaný v tej školce
a u Pošara, jak je truhlárna,
Vokáč, víš, tam měli prostě i svýho kuchaře. Tam byli
ubytovaný na sále a chodili
na práci k sedlákům. A v tej
školce byli. Za války dostávali
balíky od švýcarskýho Červenýho kříže s tabákem, cigaretami Camel, žvejkačkami,
máslem v plechovce, sušenými švestkami ...
To bylo na konci války, nebo
kdy to bylo?
No, hned, tu Francii dobyli,
to bylo prakticky ve čtyrycátým roce ... Ty Francouzi
sem přišli, napřed chodili do
lesa, pod dozorem, na dříví,
prostě kácet stromy a potom
dělali – jak je vod – jak bych
to řek´ - vod Míry Černejch …
Tám vociď, von tám tek´ potok
z Vysoký skrz město dolů až do
řeky. V tej Pivovarskej ulici, to
byla tenkrát ulice Pivovarská,
tak tek´potok … Napřed to byl
potok, pak kanál. Páč koupelny – nic takovýho nebylo,
žádný ty saponáty nebyly,
tak tam vlastně nic nešlo.
Ale když to Němci zabrali,
tak ty kasárna začli renovovat, poněvadž tam nebyli eště
žádný splachovací záchody,
poslední tam byli za Rakouska, ani umyvárny, tam se myli
na dvoře v takovejch korytech
plechovejch, tam měli vodovod
a kohoutky a tam se myli ty
vojáci. No a když přišli potom,
tak už to zmodernizovali,
dělali tam prostě splachovací
záchody a muj otec tam vozil
písek, pamatuji, jak to tam
bylo, a prostě udělali žumpu,
velkou, jak je Soukup, jestli
víte, kde je, jo? Proti Braitom
vzadu, jak je „brajtovna“, jak
bydlí Soukup, tak naproti, v
tej zahradě, tam udělali velkou žumpu a tam vodsuď šel
přepad do potoka. A tim prak-

ticky vznik´ ten kanál, poněvadž když přišlo suchý léto,
tak v potoce netekla skoro
žádná voda a ty splašky tam
šly potom z kasáren, no tak
to smrdělo, tak si vzpomněli,
že to prostě zakrejou, ne ...
Tak Francouzi to betonovali
a to dělali celý Francouzi, tam
zase.
Když přišel nacismus, co jste
si mysleli o té ideologii?
To víte, ty mladý, ty byli nadšený, většinou tady, ty chudý,
jak se řekne, ty byli nadšený,
prostě byla práce zase. Ty
dobře platili, Němci, ne … Ty
byli nadšený, ne, to je jasný.
Poněvadž za první republiky,
když sem prostě přišli ty přesídlenci jako tady ta Hvízdalka, jak se říká, Slovany, Krále
Jiřího a vod jatek dozadu, to
byli většinou samí takoví, co
se přesídlili, dostávali jednu
třetinu nenávratnou půjčku
na rodinný domky, ty státní zaměstnanci ... a všichni
si postavili domky a to bylo
potom všechno český, ne…
Ale předtím to byli převážně
samí Němci, tady těch Čechů
bylo moc málo.
Přišli po roce 1918?
No, jak se začly obsazovat ty
místa, ty státní – učitelové,
policajti a zase prostě ústaváci, to byli samí Češi a ještě
to dokonce byli samí národní
socialisti. Jinak se tám těžko
dostávali. Tak ti právě, že ty
Němci, za Hitlera, sem přišli,
tak voni dostávali zase místa
na ústavě všude, no tak ty
byli nadšený.
Takže německýmu obyvatelstvu to bylo ku prospěchu?
Nu, to se ví, že to nebylo ku
prospěchu Čechům, i když
ty sedláci, co tu byli, vono
jich bylo málo, to bylo - my
tam nahoře, Eisenhammerojc´, Pošarojc´, co je na rohu
tady, naproti tý Pančavě,

u toho okruhu dole, tak tam
byli Pošarojc, Koenigsmark
vedle, to byl třetí, pak ňákej
Purkar, ve Studniční, to byl
čtvrtej, ten měl, to byla jejich
dcera, ta měla toho, to byl
potom generál Nosko, vona
byla z toho statku tam, pak to
byl … akorát ještě byl Kraft,
Slavík a Civiš, to byli vlastně
český zemědělci, to ostatní
bylo německý všechno, ne,
tam byli samí Němci, to byly
německý statky.
(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
Přehled plesů v Kulturním domě
PN Dobřany v roce 2015:
Společenský ples - 13. 2.
Předprodej vstupenek:
Cukrárna U Broučků
Náměstí T.G.M.
tel. 737 629 423
pí Nová - tel.: 604 136 412
Sportovní ples - 20. 2.
Předprodej vstupenek:
Drogerie Krištof
Vančurova ul.
Babský ples - 21. 2.
Předprodej vstupenek:
Městské informační středisko
Náměstí T.G.M. 5
tel.: 377 972 480
Rybářský ples – 27. 2.
Předprodej vstupenek:
p. Šefl - tel.: 602 404 469
Ples květin – 21. 3.
Předprodej vstupenek:
pí Terelmešová
tel.: 733 698 631

MĚSTSKÁ KNIHOVNA DOBŘANY

KNIHY PRO DĚTI

MUELLEROVÁ Dagmar H.:
Upíří internát
Zámek strašidelná skála
Molly zbožňuje lechtání slunečních paprsků ve tváři,
jejím
nejoblíbenějším
jídlem jsou špagety carbonara
se spoooooooustou česneku
a před ostatními tají, že v tmavých vlhkých sklepích ji přepadá strach. Že na tom není nic
neobvyklého? Jenže ono je.
Molly je totiž malá upírka!!!!!!

ENGLMAIEROVÁ Ivana B.:
Srdcový erb
Malé
lázeňské
městečko
Kalwar je mnohem méně
ospalé, než se na první pohled
může zdát. V úzkých uličkách starobylé čtvrti Hemlík
a ve starém klášteře, kam
chodí dvanáctiletá Anima na
výtvarné kurzy, se začnou dít
podivuhodné věci. Svou roli
v nečekaném dobrodružství
sehraje výzkumný ústav papíru, ploutvové plavání i léčivé
prameny, ředitel Lampička,
učitelka Gealová, tajemný dr.
Janota a samozřejmě Anima
a její přátelé.
DŽERENGOVÁ NAGYOVÁ
Petra: Klára a bubáci
Kláře sice ještě není šest, ale
po prázdninách už půjde do
školy. Tím však pro ni změny nekončí. Její nevlastní
mamince se narodí miminko.

Klára se na nového sourozence těší, ale má to háček a tím
jsou bubáci, přesněji řečeno
bubáci, co bydlí pod její postelí
a nenechají ji spát samotnou.
Jak překonat strach? Jak
přemoct ty nešťastné bubáky? Tak zní úkol pro Kláru
a jejího dědečka.

HANRAHAN Gareth:
Tolkienův svět
Vydejte se na neuvěřitelnou
cestu Středozemí, plnou kouzel, legend a hrdinů s čistým
srdcem. Poznejte svobodné
národy, od moudrých a krásných elfů, přes trpasličí válečníky až po nenápadné, ale
dobrosrdečné a kurážné hobity. Projděte se s nimi po travnatých svazích Kraje, obdivujte bílé hradby Minas Tirith,
a máte-li odvahu, pohlédněte
na strašlivou Barad-dur nebo
okřídleného nazgula.

v nichž si sám s chutí zahraje.
A protože knih, nad nimiž bychom se uvolnili a zasmáli, je
velmi málo, vznikl nápad z nejlepších scének, povídání i méně
známých textů písniček vytvořit
knížku, doprovodit ji fotografiemi z televizních archivů a nechat
čtenáře, aby si zavzpomínal na
večery, které trávil s oblíbenými
herci.
CLUNE Jackie: Mamma mia!
Na mateřské s trojčaty
Původně přece vůbec žádné
děti mít nechtěla! Než se smířila s myšlenkou, že teď bude
mít najednou děti čtyři, měřila
v pase sto dvacet centimetrů
a vážila sto dvacet kilo. Ona,
herečka a zpěvačka! Číst si
v pohodlném křesle o tom, co se
děje v domácnosti před porodem
trojčat a vzápětí se čtyřmi dětmi
do dvou let, je vskutku povznášející. Zvlášť když je vypravěčka neuvěřitelně sarkastická,
vtipná, sebeironická a zábavná.
Nechybí ani pověstná třešnička
na dortu, která se skrývá mezi
řádky: naděje, že i v kráteru po
bombě rostou květiny.
Úžasný příběh trojitého mateř-

ství, který dojímá, děsí i baví
zároveň.
DANDOVÁ Dagmar:
Deník šílené novinářky
Humoristická knížka o mladé
dívce, která přichází po škole do
redakce polobulvárního časopisu, pomalu proniká do novinářského světa a zjišťuje, že nic
není tak, jak si představovala. Zažívá absurdní a bláznivá
dobrodružství s nesnesitelnou
a extravagantní kolegyní, která
ji zaučuje, zápolí se šéfredaktorem, kterého zajímá jen jeho pes
a snaží se zvládat spoustu problémů v životě i v redakci.
JENOFF Pam:
Velitelovo děvče
Příběh lásky německého důstojníka a židovské dívky
Krásnější život by si Emma
nemohla představit – právě
se vdala za svého milovaného
Jakoba, žijí spolu v centru Krakova, čeká je nepochybně růžová budoucnost. Jenže se píše
rok 1939 a sotva pár týdnů po
svatbě vypukne válka. Emmě
se během jediné noci změní celý
život…

Plzeň – Evropské hlavní město kultury
V roce 2010 vyhrála Plzeň soutěž o titul Evropské hlavní město
kultury (EHMK). Vyzkoušíme si vás, co o tom víte více...
1. O tento titul soupeřila s
a) Ostravou
b) Prahou
2. Pro jaký rok se Plzeň Evropským hlavním městem stala?
a) 2014
b) 2015
3. V Plzni 17. ledna 2015 oslavíme tedy
a) zahájení EHMK
b) ukončení EHMK
4. Je pro stejné období ještě jiné město vyhlášeno EHMK?
a) ano, Belgické město Mons
b) ne, na každý rok je vyhlášeno EHMK jen jedno město
5. Projekt EHMK vytvořila
a) Evropská unie
b) Magistrát města Plzně
6. Tato akce má představit vybraná města jako centra
a) kultury
b) průmyslu

KNIHY PRO DOSPĚLÉ

ŠÍP Karel: Kohout v akci
Televizní scénky, monology
a jiné srandičky
Karla Šípa všichni dobře známe
z televizní obrazovky i z jeviště
jako vtipného moderátora, textaře a autora mnoha scének,

7. Jedna plzeňská instituce se v rámci akce Plzeň – EHMK dočkala nové
budovy. Která?
a) knihovna
b) divadlo
8. Program Plzeň – EHMK obsahuje
a) více než 600 akcí
b) kolem 60 akcí
9. Kolik teček je na logu Plzně jako EHMK?
a) 15
b) 5
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Tříkrálová sbírka Dobřany 2015

Anketa s koledníky

1. V kolik hodin jste skončili
s koledováním?
2. Máte nějaký zajímavý
zážitek?
Šimon Mařík
1. Skončili jsme v 19 hodin,
ale měli jsme i přestávku
(maminka doplňuje: Chodili
jsme 8 hodin čistého času).
2. V domě s pečovatelskou
službou už na nás lidé
čekali a hodně nás vítali.
Líbilo se nám tam.
Lukáš Mach
1. Po půl třetí.
2. Jeden pán nám otevřel ve
slipech a dal nám 10 euro.
Julie Čepická
Klára Weberová
Adriana Halagánová
1. Noo.. po 15. hodině.
2. Spíš nemilý zážitek… Po
zazvonění a prosbě o odzvonění dveří nás někteří lidé
nechtěli pustit dovnitř.
Anna Klinkovská
Marie Klinkovská
Jan Duban
1. Asi tak v 15 hodin
a víme, že jsme nachodili
9 kilometrů.
2. Našli jsme kabelku
s mobilem a peněženkou.
Povedlo se nám vrátit ji
majitelce.
Tereza Čejková
Lucie Škudrnová
Melisa Tomášková
1. V půl páté.
2. Když jsme vyšly z jednoho domu, „černý“ upadl
a z košíčku se mu vysypaly
letáčky. Rychle jsme sbíraly, aby nám je vítr nerozfoukal.
Anna Umnerová
Anežka Hlaváčová
1. Kolem 15. hodiny.
2. Hladily jsme si několik
pejsků a jednoho křečka.
Filip V.B
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My tři králové...

V sobotním deštivém a větrném dnu
mohla většina z vás zaznamenat tříkrálové koledníky v ulicích Dobřan. Všechno to začalo 10. 1. 2015 lehce před
9. hodinou ranní u budovy 2. stupně
ZŠ Dobřany. Jako první jsme si šli do
košíků nafasovat pokladničky, dárečky
(cukříky, letáčky, kalendáříky a lístečky s přáním) a křídy. Po krátkém, ale
výstižném projevu pana starosty následovalo požehnání pana faráře a poděkování pana ředitele. Nastal rozchod
všech deseti skupin a mohlo se začít.
V našem rajonu bylo jen pár rodinných domků, jinak samé bytovky. Po celkem rychlém „odkoledování“ rodinných domků jsme začali v prvním paneláku… a hned bez výtahu! Během koledování
jsme si užili i dost legrace. Občas nás ovšem unavovaly ty schody. Kromě toho, že jsme zpívali,
dostávali lidé od nás již zmíněné dárky. Většina obdarovaných nám přidala do kasičky nějakou tu
korunu. Někde, jak už bývá zvykem, jsme dostali sladkosti nebo ovoce. Jedna paní nám dokonce
dala množství reklamních propisek.
Koleduji už čtvrtým rokem po sobě a příště půjdu zase.
Teď už jen zbývá dodat, na co všichni štědří lidé přispěli. Opět se vybíralo pro klienty merklínské Diakonie. Letošní částka pomůže k dovedení vody z nového vrtu do domácností střediska
Filip, V.B
Radost. Všem děkujeme!							

A jak to letos dopadlo?

V letošním roce jsme se opět sešli
v litické Koinonii Jana Křtitele, abychom se setkali s koledníky z Litic
a z Chlumčan, obcí, které jsou ve farní
péči litických. Přijel za námi i dobřanský pan starosta Martin Sobotka, paní
místostarostka Lenka Tomanová a ředitel Diakonie Západní Čechy pan Petr
Neumann. Z úst pana starosty jsme se
dozvěděli, že letošní dobřanská sbírka se
opět stala rekordní – o 14.331 Kč převýšila loňský výtěžek. Dobřanští koledníci
shromáždili celkem 75.831 Kč ve prospěch potřebných. Také nejúspěšnější
skupinka Maříkových a Coufalových přinesla v pokladničce celých 12.509 Kč, což je historicky
2. místo (v roce 2006 byl rekord 13.490 Kč, ale v ten rok chodily jen tři skupinky). Za ocenění ale
stojí i to, že tato skupinka byla věkově nejmladší (Šimon z 2. třídy, Lenka z 1. třídy a dva předškoláčci – Kryštof a Nela). Ještě uveďme, že letošním 14. rokem účasti ve sbírce v Dobřanech chodilo
celkem již 100 kolednických skupinek.
Ředitel Diakonie pan Neumann koledníkům také poděkoval a vysvětlil jim, jak moc je jejich
pomoc potřebná v souvislosti se zajištěním pitné vody pro Radost (více na http://www.h2odanaradost.cz/o-projektu.htm). S panem farářem Martinem Váňou jsme si prohlédli část litické Archy
a pestrý betlém v kostele sv. Petra a Pavla. Děkujeme mu také za poskytnutí skvělých teplých
nápojů v dobřanském obchodě Aggeo v den koledování i v Liticích.
Kdo letos koledoval? Adéla Bartoníčková, 2.C, paní Lenka Bartoníčková, Daniel Bouřil, 6.A, Lenka Coufalová, 1.r., Nela Coufalová, MŠ, paní Petra Coufalová, Tereza Čejková, 4.A, Julie Čepická,
6.B, Jan Duban, 2.A, paní Eva Fekerlová, Adriana Halagánová, 6.B, Anežka Hlaváčová, 2.B, Lukáš
Hrubý, 6.A, Adéla Kabátová, 2.C, Anna Marie Klinkovská, 3.B, paní Gabriela Klinkovská, Marie
Anna Klinkovská, 1.B, paní Jaroslava Konšalová, Lukáš Mach, 8.A, Kryštof Mařík, MŠ, Šimon
Mařík, 2.C, pan Václav Mařík, paní Jana Maříková, Viktorie Millerová, 3.B, Adéla Němečková, 8.A,
Michaela Paluchová, 8.A, Radovan Sup, 4.A, pan Jaroslav Šedivý, paní Lucie Šimečková, Denisa
Škardová, 3.B, Petr Škrlant, 6.A, Lucie Škudrnová, 4.A, Dominika Šrajerová, 2.B, Julie Švarcová,
3.B, Melisa Tomášková, 4.A, Filip Umner, 5.B, pan Petr Umner, paní Jaroslava Umnerová, Anna
Umnerová, 2.B, Matěj Urbanec, 5.B, Zuzana Wagnerová, 3.C, Klára Weberová, 6.B.
Jaroslav Šedivý
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Mikulášský jarmark aneb Děti
pomáhají dětem

Divadelní soubor Kolofantí přijede
v březnu do Dobřan

Již řadu let pořádá Městské kulturní a informační
středisko ve spolupráci se
všemi dobřanskými školami a různými spolky Mikulášský jarmark, který se
nese v duchu hesla „Děti
pomáhají dětem“.
Děti za pomoci svých laskavých učitelů a vedoucích vyrábějí různé dárkové a dekorační
předměty s vánoční tématikou. V rámci Mikulášského jarmarku pak prodávají své krásné výtvory a takto získané finanční prostředky poté předáváme Nadačnímu fondu Klíček, který
je následně použije na nákup různých pomůcek pro nemocné
děti, nebo k vybavení dětského hospice. Více informací o Nadačním fondu Klíček se dozvíte na www.klicet.org
Základní vize Klíčku:
•	Zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich
rodin
•	Napomáhat návratu přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných dětí
• Posilovat roli rodiče v péči o nemocné dítě
•	Pomáhat při zavádění funkce herního pracovníka a dobrovolníka na dětská oddělení
• Vybudovat dětský hospic
•	Podporovat zodpovědný a ohleduplný přístup k vlastnímu životu, k druhým lidem a okolnímu světu, inspirovat
k uvažování v souvislostech
•	Posilovat občanské chování, zejména ve vztahu jedinec x
instituce

Po roční pauze opět bude náš divadelní soubor Kolofantí
účinkovat v Dobřanech. Dobřanské Káčko je každopádně jeden
z nejlepších sálů, kde jsem účinkovali, a to nejen jevištěm, kde
diváci v hledišti mají herce jako na dlani, ale i svým zázemím.
A že se tentokrát opět bude na co koukat, o tom není pochyb.
Do Dobřan přivezeme naši novou crazzy komedii „Sauna“. Už
nyní je jasné, že to je naše nejúspěšnější divadelní hra, se kterou jsme v Kolovči 5x vyprodali a na těchto představeních ji
zhlédlo na 1000 diváků. Další vyprodaná představení jsou již
nyní v Hradci u Stoda a Domažlicích a hra je tedy skutečným
trhákem.
A co diváky čeká? Dvouhodinové představení, při kterém se
rozhodně nudit nebudou. Rozhodně doporučuji s sebou kapesníčky na slzy od smíchu. Hra je sice odvážná, ale rozhodně není
vulgární a co je skutečně pozoruhodné, že si ji oblíbily všechny
generace. Vždyť erotika by neměla být nikomu cizí a něco se
přiučit neškodí v žádném věku.
Martin Volf

Já osobně mám velkou radost, že se nám každý rok podaří
vybrat krásnou částku, která je díky tradici této akce již několik let vždy vyšší a vyšší. Letos jsme Nadačnímu fondu poslali
částku přesahující dokonce 30 000,- Kč.
Moc děkuji všem, kteří se zapojili a mnoho let již samozřejmě
zapojují a pomáhají tak dobré věci!!!
Myslím, že mohu na závěr prozradit, že se v letošním roce
chystáme tuto oblíbenou a tradiční akci Mikulášský jarmark
a první adventní neděli s rozsvícením vánočního stromu ještě
rozšířit a přidat více kulturního programu.
Mgr. Simona Sýkorová
ředitelka MKS Dobřany

sobota 21. 3. 2015 v 19:00 hodin

Předprodej vstupenek v Městském kulturním a informačním středisku na náměstí v Dobřanech nebo vždy 1 hodinu
před začátkem promítání v Káčku.
vstupné: 90 Kč
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Burza nápadů II. Letiny
Druhé kolo soutěže Burza nápadů v rámci projektu Badatelská výuka a popularizace výzkumu a vývoje ve strojním
inženýrství aneb Regiopopulár se konalo ve středu 14. ledna
v ZŠ a MŠ Letiny. Tentokrát naši školu reprezentoval badatelský tým ve složení Vojtěch Váca, 6.B, Magdalena Cebová,
7.B, Adina Klára Kvačová, 8.A, a Matěj Jindra, 9.A, s kaučkou
paní učitelkou Kovářovou. Naši soutěžící vstoupili do oblasti
chemie, měřili pH faktor různých kapalin a zjišťovali, k jakým
barevným změnám dochází po použití různých indikačních
činidel. Vypozorované barvy číslovali a zapisovali do tabulky
spolu s naměřenými hodnotami. Kontrolou badatelům byl

potom obrázek s čísly barev, který – pokud vybarvili podle čísel
barev v tabulce – jim ukázal v plné kráse znak obce Letiny.
Naši výzkumníci se v daných třech hodinách skutečně činili a po závěrečné prezentaci před odbornou komisí složenou
z učitelů ZŠ Letiny, Dobřany a Zbůch a zástupce firmy COMTES FHT, a.s., zaslouženě získali první místo a jako cenu skvělé kalkulačky.
Třetí kolo nás čeká 12. února ve Zbůchu a badatelská exkurze
do BMW Regensburg pro všechny zúčastněné 2. – 3. března.
Děkujeme dobřanským hasičům za dopravu na soutěž.
Mgr. Jaroslav Šedivýředitel ZŠ Dobřany

Naši výzkumníci v zápalu bádání

Dobřanští vítězové letinské Burzy nápadů
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Klub důchodců

Přišla se představit a pozdravit nás koordinátorka ze sociální
služby v Dobřanech, paní Marie Pinterová.
Na závěr schůzky zazpívaly Dobřanské bábinky koledy se svojí sbormistryní pí Magdou Vozárovou. Zazpívali jsme si s nimi.
Byl to pěkný závěr roku.
Děkujeme všem, co nás chodí během roku potěšit a nelitují
času, který nám věnují.
Na začátek roku 2015 připravujeme :
14. 2. divadlo - Polská krev
21. 2. Babský bál
12. 3. MDŽ
Na závěr všem přeji hodně štěstí, zdraví, pohody a lásky v roce
2015.
J. Š.

Je za námi další rok naší činnosti. Naše čtvrteční setkání jsme
se snažili zpestřit, pozvali jsme mezi nás paní místostarostku
a senátorku Dagmar Terelmešovou, kronikáře pana Kašpara,
DOBŘANSKÉ BÁBINKY se sbormistryní pí Magdou Vozárovou,
děti ze ZUŠ J. S. Bacha s panem ředitelem Janem Vozárem,
děti z družiny s pí Věrou Malou, pana F. Boučka, pana E. Jírovce a pana Jindřicha Jíráka, kteří přichází do klubu pravidelně
zahrát a zazpívat. Paní Alena Pošarová připravila občerstvení.
Mimo pravidelné setkávání v klubu v roce 2014 jsme navštívili
divadla, zorganizovali jsme pro své členy celodenní autobusové
zájezdy po naší krásné zemi:
V Kutné Hoře jsme si prohlédli CHRÁM SVATÉ BARBORY,
KOSTNICI, v MUZEU jsme viděli, jak se razily denáry a dolovalo
stříbro.
V Poděbradech nás zaujaly cyklostezky kolem Labe a hrad
nad řekou. Na náměstí jsme viděli sochu Jiřího z Poděbrad na
koni. Prošli jsme se lázeňským parkem, unaveni jsme si odpočinuli na lavičkách a zašli na oběd.
Další zájezd byl do Tábora. Navštívili jsme muzeum čokolády,
ochutnali ji a pokračovali prohlídkou města. Na náměstí jsme
zašli do infocentra a koupili si něco na památku.
Navštívili jsme Klokoty, které jsou poutním místem. Je to římskokatolická farnost, uprostřed se nachází kostel NANEBEVZETÍ PANNY MARIE a okolo kostela zastřešené chodby s osmibokými kaplemi a věžičkami v každém rohu. V ambitech, neboli
chodbách, je velké množství obrazů, výjevů z Kristova života
a ze Starého zákona.Toto poutní místo nám připomínalo v menším Svatou Horu, byli jsme tou krásou uneseni a nemohli jsme
odtrhnout oči.
Před Vánoci jsme od města dostali nové stoly, židle a skříně.
Měli jsme velkou radost, že jsme se zbavili toho starého, rozviklaného nábytku, na nových židlích se starším seniorům dobře
sedí a nebolí tolik záda.
S radostí jsme připravovali vánoční posezení. O občerstvení
se nám postarala paní Alena Pošarová, je velmi obětavá. Nakupuje, upeče ke kávě nějakou sladkost. Obstarala řízky, které
jsme jí pomohli smažit. Pan P. Jánský připravil bramborový
salát, všem nám chutnalo. Pozvali jsme pana starostu Martina
Sobotku a místostarostku paní Lenku Tomanovou, kteří předali
seniorům menší dárek, popřáli hodně štěstí a zdraví. Pan starosta byl překvapen, jak hodně lidí do klubu chodí a jak je tu
živo. Pan ředitel J. Vozár z umělecké školy přišel s učiteli a děti
zahrály, zazpívaly. Vždy se na ně moc těšíme a dojímají nás.

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
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
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
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ZUŠ J. S. Bacha Dobřany
3. února 2015 od 17.00 a 18.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
5. února 2015 od 14.00 hodin v Pečovatelském domu Loudů
VYSTOUPENÍ PRO KLUB DŮCHODCŮ
6. února 2015 v ZUŠ Přeštice
OKRESNÍ KOLO v sólovém a komorním zpěvu

Dětská lidová muzika Vozembach zahrála během slavnostního
zahájení Plzeň 2015 - EHMK (doprovodný programu v Západočeském muzeu 17. 1. 2015).

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

¨

v pondělí dne 23. února 2015 v 18 00
do koncertního sálu na

Akordeonový recitál
Luboš Marek
student 6. ročníku Konzervatoře Plzeň
ze třídy prof. Jarmily Vlachové st.

Jarní prázdniny

v Káčku

10. března
11. března
12. března

Letadla 2: Hasiči a záchranáři
Tom Sawyer
Dům kouzel

Začátek promítání v 16:00 hodin.
Vstupné: 70 Kč

JARNÍ PRÁZDNINY = TÝDEN PLNÝ ZÁBAVY
- promítání a soutěž o zajímavé ceny pro děti do 15 let
- každý den jeden úkol na jehož splnění bude 24 hodin
- registrace už nyní na mail kino@dobrany.cz
předmět „registrace Jarní prázdniny“ (prosíme uvést jméno, věk a bydliště)
- další informace na www.kacko.cz, facebooku 3D kino Káčko
a na vstupních dveřích Káčka 16. 2. 2015
Sledujte nás, bude zábava!
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10. února 2015 od 15.00 hodin v sále ZUŠ
ŠKOLNÍ KOLO ve hře na dřevěné dechové nástroje
12. února 2015 od 10.00 hodin (kategorie A2) a 13.30 hodin
(kategorie C) v 15. ZŠ v Plzni, ulice T. Brzkové 33-35
KRAJSKÉ KOLO v pěvecké soutěži
Karlovarský skřivánek
14. února 2015 na SOUE v Plzni, ulice Vejprnická 56
KRAJSKÉ KOLO soutěže Hra na lidové nástroje,
komorní a souborová hra lidových souborů
14. února 2015 od 19.30 hodin v kulturní kavárně Jabloň
v Plzni, ulice Krátká 2
KELTSKÝ VEČER
- vystoupí keltská hudební skupina Dé Domhanaigh
17. února 2015 od 17.00 hodin v sále ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KONCERT
20. února 2015 od 9.00 hodin v sále ZUŠ
OKRESNÍ KOLO ve hře na dřevěné dechové nástroje
23. února 2015 od 18.00 hodin v sále ZUŠ
AKORDEONOVÝ RECITÁL – LUBOŠ MAREK,
student 6. ročníku plzeňské konzervatoře.

Napsali jste nám
Dobrý den,
chtěl bych se ještě ohlédnout (trošku opožděně) za minulým rokem. Musím tímto vyzdvihnout naše Dobřanské listy.
Myslím, že jsme si už zvykli očekávat v listech kvalitní zpravodajství a pozvánky na různé akce ve městě (když tedy dorazí
výtisky včas do schránek). Vysokou úroveň novin jsem si uvědomil až po pochvalných reakcích kamarádů z jiných, i větších
měst, než jsou Dobřany.
Celé redakční radě, minulé i současné, tímto děkuji za jejich
práci a přeji hodně elánu do další práce. (zní to trochu budovatelsky, ale je to tak).
Pavel K., Dobřánky
Děkujeme za milá slova. Budeme se snažit i dále být kvalitním
zdrojem informací pro naše čtenáře. Redakce
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25 let vlastní cestou...
20. ledna 2015 to bylo přesně 25

Otužilci opět obsadili areál biotopu
Kotynka

let od doby, kdy bylo na mimořádné
konferenci v Brně rozhodnuto o tom,
že Pionýr obnoví svoji činnost v návaznosti na období samostatnosti z let
1968-1970. I po 25 letech je stále jednou z nejvýznamnějších organizací dětí
a mládeže u nás a působí ve všech krajích republiky ve více než
600 místech po celé republice. Největší akcí pro veřejnost je
od r. 2000 Ledová Praha, která v posledních letech mívá pravidelně přes 10 000 účastníků. Od r. 1990 Pionýr pořádal více
než 16 000 táborů, a kdyby se jejich účastníci chytli za ruce,
vytvořili by šňůru dlouhou 770 km. A ještě jedno číslo – pro
Ligu proti rakovině vybrali členové při prodeji žlutých „kytiček“
kolem 10 milionů korun.
V Dobřanech se konalo jednání o obnovení činnosti Pioný-

Uplynul další rok, skončily vánoční prázdniny - a to byl signál

ra na základě závěrů z Brna 18. února 1990. Následně pak

Dobřanským Mrožům, aby společně s Plzeňskými otužilci uspo-

byla jeho činnost schválena okresní radou Pionýra 4. března

řádali setkání v dobřanském biotopu Kotynka.

1990. Za oněch 25 let působení Pionýrské skupiny v Dobřanech

Již potřetí se sešla parta vyznavačů studené vody v Dobřa-

prošla jejími oddíly řada členů, kteří si určitě vzpomenou na

nech na Plzeňsku, aby si užila v místním koupališti další ročník

schůzky, tábory a další akce. Její členové se podílejí na akcích

Tříkrálového koupání. Letos je nepřijela podpořit žádná popu-

v obci i mimo ni, do oddílů už chodí jejich děti či vnoučata. Když

lární osobnost, ale poprvé dorazila správná zima. Na hladině

přijdou pamětníci schůzek a táborů ještě před rokem 1990 na

silný led, kry a všude kolem husté sněžení.

některou akci, kde jsou vystaveny kroniky či alba z dřívějších

Samotná akce měla začátek v neděli 4. ledna ve dvě hodiny

let, ukazují dětem, jaké to tenkrát bylo, a vypráví, co oni dělali

odpoledne, ale než se stačila padesátka otužilců převléci, bylo

na schůzkách či táborech. Snažíme se z archivních materiálů

deset minut pryč a diváci pěkně zasněženi. Potom se borci pře-

zpracovat průřez historií Pionýra od jeho počátků v Dobřanech.

sunuli na molo u vody, kde krátce pózovali fotografům, kteří se

Není to jednoduché a chce to hodně času. Rádi proto přivítáme

snažili ukrývat své aparáty před padajícím sněhem. Následoval

i podněty bývalých členů – vzpomínky, fotografie, případně kro-

krátký proslov náčelníka Pavla Vituje, pozdrav divákům a zave-

niky, které má někdo doma. Rádi bychom připravili případně

lení plavcům k nástupu do vody.

i výstavu a dohledáváme exponáty.

Nastal hromadný přesun do koupaliště. Zimní plavci při vstu-

A na závěr mi dovolte poděkovat všem těm, kteří nám při práci

pu do vody připomínali tučňáky, když jeden po druhém skákali

s dětmi pomáhali, pomáhají a pomáhat budou – rodičům, vedou-

do dvoustupňové vody. To, co bylo vidět potom, vypadalo jako

cím, městu včetně MěKS, ostatním spolkům, které nám vychá-

skotačení malých dětí. Někteří se opravdu vyřádili.

zejí vstříc – zahrádkářům, turistům, skautům a junákům, MC
Budulínek i ostatním, na které jsem nechtěně nevzpomněla.
Za PS Dobřany L.Nejedlá

Největší zábavu poskytla velká ledová kra, ze které si koupající udělali matraci a ulamovali kusy ledu. Další si házeli s míčem
a k vidění byla i jedna kachna a labuť. Plastová, samozřejmě.
To vše bylo doplněno vtipnými kostýmy plavců. Lidé zde mohli spatřit různé kulichy, klobouky malé, velké, obrovské srandovní brýle, pruhované retro plavky, prostě se tu bylo opravdu
na co dívat. Náhodní kolemjdoucí mohli totiž nabýt dojmu, že
divákům byla daleko větší zima než těm ve vodě. Zachumlaní
totiž nevěřícně sledovali kousky otužilých jedinců.
Zhruba po deseti minutách začali zmrzlíci vylézat ven z vody,
vyzvedli si u přihlížejících ručníky, župany a spěchali se převléci do improvizovaných šaten, kde na ně čekal i teplý čaj. Po
převlečení ještě borci krátce společně poklábosili a odebrali se
do nedaleké tenisové haly. Tam na ně čekalo občerstvení.
Co říci na závěr, nezbývá než pozvat všechny na další setkání,
které se uskuteční přesně za rok, a to již při čtvrtém ročníku
Tříkrálového koupání.
Petr Spálenka
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Rybáři
V polovině ledna ještě nemrzlo a konečně přestal vát silný vítr. S novou povolenkou jsem vyrazil k vodě v sobotu 17. ledna
pod starý most, navzdory tomu, že drobně
mrholilo. Protože hladina řeky byla trochu
zvednutá, zvolil jsem lov na těžko s lehčími čihátky. Sotva jsem nahodil, zpozoroval
jsem slabé zachvění špičky prutu a poškubávání vlasce. Čihátko
dokonce popojelo dvakrát o několik cm nahoru. Když se špička
znovu zachvěla, tak jsem zasekl a už jsem zdolával první letošní
rybu. Byl to podměrečný, ale pěkně rostlý a baculatý kapřík lysec. Během hodiny jsem vytáhl ještě dva. Potom se ale začalo
ochlazovat a záběry byly slabší, sotva znatelné. V neděli jsem
vyrazil znovu a zkusil jsem to z druhé strany. A jako předešlého dne se první záběry dostavily hned po nahození. Zpočátku
dokonce asi třikrát čihátko dojelo až k prutu. Postupně záběry opět slábly, hodně jsem jich minul. Celkem jsem chytil šest
kapříků a několik jsem jich vyhákl. Žádnou rybu jsem si sice
neodnesl, ale i tak jsem byl velmi spokojený.
V pátek 27. 2. se koná v KD PN Dobřany tradiční rybářský
ples. K tanci a poslechu hraje kapela Orient, je zajištěna bohatá
tombola. Vstupenky možno zajistit na tel. 602 404 469 – Šefl
Vladislav, ul. Osvobození 936.
Do konce února je třeba zaplatit členské příspěvky (známka 400 Kč), povolenku je pak možno zaplatit a vyzvednout si
i následně během roku.
Již několik členů se mě ptalo, jak je to vlastně s mírou kapra, že v novém rybářském řádu na r. 2015 na str. 2 v odst. 2
(Nejmenší lovné míry…) je uvedena míra kapra 35 cm. Kdyby
pozorně dočetli řád až do konce, dočetli by se na str. 18 v čl. III,
že „nejmenší míra kapra obecného je na MP i P revírech zvýšena
na 40 cm“.
Vladislav Šefl

ČRS MO Dobřany pořádá v pátek 27. února 2015
v kulturním domě PN Dobřany

od 20.00 hraje kapela Orient
bohatá tombola
Vstup 100,- Kč, číslované stoly – místenky, předprodej vstupenek
u p. Šefla, Osvobození 936, telefon: 602 404 469

Zahrádkářské rady a zajímavosti
Únor je měsícem zimy, klidu, čekání na jaro a prodlužujících
se dní. Počátkem měsíce obvykle přicházejí silné mrazy, mluvíme o tzv. Hromniční zimě. Práce v zahradě nebude ještě mnoho,
to důležité si připomeneme.
Kontrolujeme uskladněné ovoce ve sklepě, zralé plody konzumujeme a zpracováváme, průběžně odstraňujeme nahnilé plody. Pokud nemrzne, též větráme, čímž zajistíme obměnu vzduchu ve sklepě.
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Střídání mrazivých nočních teplot a vyšších denních teplot na
osluněné straně kmene může způsobit praskání kmenů stromů
– ochrana vápenným nátěrem kmenů a kosterních větví. Pokud
je sníh, vršíme ho ke kmenům stromů u časně kvetoucích peckovin nebo sklepáváme těžký, mokrý sníh z korun stromů.
Pokud se koncem února udělá teplé počasí, začínáme s řezem
drobného ovoce /angrešt, rybíz/, prořežeme korunky a odstraníme padlí u napadených angreštů. Též bude nutný první
postřik broskvoní proti kadeřavosti (signálem je začátek prášení
jehněd lísek), použijeme přípravek s obsahem mědi /Champion/. V okrasné zahradě začneme s řezem listnatých keřů a živých plotů z ptačího zobu, habru a dalších dřevin. Zmlazovací
řez provedeme u dřevin kvetoucích na letošním dřevě, komulích
a hortenziích. Ve skleníku či pařeništi vyséváme trvalky /hledíky, lobelky, šalvěje, balkonovky/.
Zahájíme první výsevy pro předpěstování paprik, celeru, majoránky, lilku, z košťálovin vyséváme rané zelí, kapustu, květák,
brokolici. Koncem února můžeme ve skleníku zasadit předpěstovanou sadbu salátu a kedluben, můžeme vysévat ředkvičky,
případně salát i špenát, je vhodné výsevy překrýt netkanou
textilií, která chrání rostliny při nižších teplotách, urychlí růst
i sklizeň a salát se špenátem bude mít listy křehčejší. Z ředkviček vyséváme do řádků odrůdy pro rychlení, vegetační doba je
u raných ředkviček 30 – 40 dnů, opakovaným výsevem po 1-2
řádcích v týdenních intervalech si rozložíme sklizeň ředkvičky
na delší dobu, později vyséváme do volné půdy.
V zimním čase zahrádkáři navštěvují odborné přednášky,
které pořádá ČZS a odborní instruktoři předávají své znalosti
a zkušenosti do praxe. Každý hospodář rozmýšlí a plánuje, co
bude pěstovat, jak zkrášlí svůj příbytek, který stromek obnoví
nebo přesadí nebo studuje odbornou literaturu a časopisy.
V únoru podle tradiční čínské medicíny je potřeba posilovat
ledviny. Žít zdravěji nám pomáhají byliny. Zánět ledvin a močových cest léčí čaj z „vlasů“ kukuřice seté. Má močopudné účinky, čistí krev a tiší bolesti.
Výborné mazání na bolavé klouby, záda a namoženiny
Mazání je velmi účinné. Potřebujeme 3 listy aloe, 1 střední francovku Lesanu a 6 acylpyrinů. Do skleničky se širším hrdlem
nalijeme francovku Lesanu, listy aloe nakrájíme na kousky
a přidáme do skleničky spolu s rozdrceným Acylpyrinem. Skleničku uzavřeme a občas zamícháme, aloe v roztoku rozbředne
a po pár dnech můžeme používat k vnějšímu mazání na naše
neduhy.
Začátkem měsíce dubna pořádá ČZS Dobřany zájezd na Tržnici Litoměřice – prodejní výstavu, která se koná 8. – 12. dubna
2015. Přihlášky u pí Havlové v Enapu na náměstí.
Libuše Kopejtková

SPORT

TJ Snack Dobřany
Realizační tým pro zimní přípravu
Trenéři:
Václav Šlehofer a Jan Matoušek
Trenér brankářů: Jan Marek
Vedoucí: Miroslav Vísner
V novém roce jsme začali 5.ledna zimní přípravou. Nepříliš
oblíbená část, avšak nezbytně nutná k jarním bojům. 8. ledna
jsme opět zamířili na horskou Přimdu, nikoli však regenerovat, nýbrž tvrdě a kvalitně potrénovat. Cílem bylo nastartovat
a navýšit fyzickou kondici. Také tentokrát jsme vyrazili se všemi
hráčskými kategoriemi.
Plán pro zúčastněné od čtvrtka do neděle byl splněn a to je pro
náš klub důležité.
Zpestřením v této náročné tzv. předzávodní fázi bylo utkání
17. ledna v Mostu, kde jsme nastoupili coby muži proti reprezentaci ČR kategorie Masters. Pro náš tým a naše město je pocta,
když proti malému, ale hrdému extraligovému městečku z jihu
Plzeňska nastoupí kterýkoliv ,,nároďák“. Co na tom, že se jedná
o veterány, vždyť právě oni toho mají odehráno nepočítaně, navíc
i na mezinárodní scéně s Kanadou, USA, Slovenskem, Švýcarskem atd.

Čili pro celek Šneků, který byl opět převážně složen z mladíků, navíc i dokonce mladších dorostenců (loňských žáků), to
byla obrovská a nezapomenutelná škola, ze které bychom mohli
v budoucnu coby klub náležitě profitovat.
Po počátečním oťukávání jsme se rozkoukali, zahodili veškerý
ostych a dokázali tak všem, že v Dobřanech jsou velmi šikovní
a talentovaní hokejbalisté. Výsledek 5:7 z našeho pohledu není
až tak důležitý, je to přece jen příprava, ale.... Jsme si vědomi
toho, že stále je třeba držet se s pokorou při zemi, cesta a trvalý
přechod do mužské kategorie má svá úskalí a specifika. A ne
každý tohle zvládne, stačí se podívat do minulosti. Nebo lépe
řečeno měli bychom se dívat stále dopředu – tedy do budoucna.
Minulostí se tudíž nezdržovat, sportovní vlak v podobě soupeřů totiž nikdy nestaví, ten jede pořád a nikoho klubové problémy nezajímají, natož v cizích týmech. Soupeři z toho akorát těží
a někde v koutku se těmto malichernostem vysmívají...... a to
ještě v lepším případě.
V tom horším třeba rozeberou zajímavé hráče atd. .....
Takže nyní pracujeme s mladými hráči (už to bude nepřetržitě
osmý rok...), kteří se právě mezi muži otrkávají a čas nám ukáže,
kdo z těchto talentů se prosadí a třeba jednou hokejbalové Dobřany potáhne. Tento sportovní náhled patří především mladšímu

a staršímu dorostu, neboť to jsou nesmírně důležité kategorie
pro chod klubu. Asi neřeknu nic nového, že v těchto kategoriích
nejvíce hráčů ubývá, samozřejmě pohodlí a různá lákadla dnešní
doby jsou silnější než sport jako takový.
Ano, mužský tým je, nebo by měl být výkladní skříní klubu,
v našem případě s mladíky v ,,mančaftu“, to však ještě nějaký
pátek potrvá, ačkoli na jaře bychom chtěli hrát v horních patrech
druhé nejvyšší soutěže. Respektive naší snahou to určitě bude.
Co se týká mladších žáčků, pak ti jedou pod taktovkou trenéra
Petra Úbla takřka nepřetržitě, čili bez pauzy trénují nadále úterky a čtvrtky, k tomu jim ještě o nedělích slouží sportovní hala,
za kterou bych jménem našeho klubu chtěl poděkovat městu
Dobřany a TĚL. JEDNOTĚ za umožnění jejího užívání.
Zkrátka náš klub nespí ani v zimě, neboť víme, že na jaře nám
zadarmo nikdo nic nedaruje a ani my nechceme prohrávat.
Za dobřanský hokejbal Václav Šlehofer

Velké aktivity pro malé :-)

pro děti mezi 5. - 8. rokem
základy atletiky, gymnastiky, tance, strečinku, her a nejen to...
Začínáme 16. února přidejte se k nám!
Užijeme si spolu spoustu legrace!
Kde? tělocvična 1. stupně ZŠ – dobřanské náměstí
V jaký čas? pondělí 16:15 – 17:15
Kurzovné: 750,- Kč
Informace a přihlášky na tel. 607 683 993.
Kapacita omezena! Těší se na Vás a hodinou povede: Petra Levorová.
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Dobřanským kuželkářkám se dařilo
Další skvělé představení předvedla kuželkářská mládež z CB
Dobřany. Dne 4. ledna se na kuželně Škody Plzeň konal již
čtvrtý turnaj poháru mladých nadějí České kuželkářské asociace. Turnaj byl další možností získat pár bodů do tabulky a vtěsnat se do nejlepší republikové šestnáctky, která zaručuje účast
v olomouckém finále. Velkou porci bodů v Plzni urvaly vítězky
Míša Provazníková a Valerie Fišerová, ale také Adina Kvačová
a Ivanka Zrůstková.
Turnaj v Plzni se bohužel potýkal se slabší účastí, ale byly za
to vidět skvělé výkony, které předváděly naše hráčky. Do turnaje vstoupila jako jedna z prvních Ivanka Zrůstková a předvedla
se ve velké formě, když porazila 270 kuželek a osobním rekordem hodila rukavici Michaele Provazníkové. Míša však měla
také svůj den a zahrála rovněž skvěle. Po drahách 143 a 137
si také utvořila osobní rekord a svou kategorii mladších žákyň
vyhrála. Svou první pomyslnou medaili si z Plzně odvezla i Eliška Pařízková za třetí místo a výkon 178.
Stejně jako mladším žákyním se vedlo i starším žákyním.
Parádní hru a osobní rekord na 60 HS předvedla starší žákyně
Valerie Fišerová (272) a rovněž se radovala z vítězství ve své
kategorii. Hned za svou parťačkou se umístila v poslední době
velice dobře hrající a novopečená přebornice oddílu Adina Kvačová. Adina si také hodila osobní rekord a v tabulce si připíše
pár cenných bodíků.
Ještě jedna hráčka si v Plzni zahrála osobní rekord, a to Anna
Marie Gubischová. Anička hraje v poslední době velice dobře,
porazila 219 kuželek. Dobrou hrou se předvedl i Michal Kozický
(220) a Šimon Toman (216).

Velice dobrou výchozí pozici si do finále bere i Adina Kvačová.
I přes slabší chvilku v Rokycanech, kde zahrála 238, jde do
finále z prvního místa s náskokem 20 bodů. Osobním rekordem
si o prvenství v kategorii starších žákyň řekla Kateřina Filová
(251). Kačka vyhrála o dvě kuželky před dobřanskou Karolínou
Eichlerovou (249), která si rovněž hodila osobáček.
S osobními rekordy se v Rokycanech roztrhl pytel a zahrál si
ho i náš nejlepší mladší žák turnaje David Šefl. David zahrál
skvělých 254, což stačilo na třetí místo. Průběžně je David na
třetím místě, ale na domácí kuželně může ve finále atakovat
určitě i vyšší mety.
Martin Provazník

V Rokycanech nejlepší Míša
Provazníková a Kateřina Filová

DOBŘANSKÁ JÓGA
POWER JÓGA (zdravé fitness cvičení)		
FYZIO-REHA CVIČENÍ (cvičení pro všechny)
HATHA JÓGA (propojení těla a mysli)		
Stejně jako v poháru mladých nadějí ČKA se v Rokycanech
konal i předposlední turnaj poháru mladých nadějí Plzeňského
kraje. Kdo si chtěl vybojovat lepší pozici do finále, které pořádá
náš oddíl CB Dobřany, měl poslední možnost. Do velice výhodné
pozice se pěti výhrami v řadě dostala Michaela Provazníková, která vede krajský pohár o 70 bodů. Michaela vyhrála v Rokycanech
dobrým výkonem 272 p.k. před Ivankou Zrůstkovou - 254.
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pondělí od 17:30
pondělí od 18:30
středa od 19:00

Kurzy začnou v týdnu od 16. února 2015.
Přidejte se k nám!
Kde? V tělocvičně na 1. ZŠ (dobřanské náměstí)
Cvičením Vás s úsměvem provede lektorka a terapeutka Petra G. Levorová.
Bližší informace na tel. č.: 607 683 993

TIPY NA VÝLET

Výstup na Šlovický vrch 2015
Letošního novoročního výšlapu na Šlovický vrch se za ideálního počasí zúčastnilo 135 platících osob. Po zdolání výjimečně zasněžené nezablácené cesty se účastníci tradičně mohli
zahřát u ohně, vlastnoručně si na něm opéci uzenky a mnozí
opět nepohrdli ani tekutým občerstvením, které bylo připraveno
v provizorním bufetu. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili,
i těm, kteří ji připravili. Doufejme, že i na příští Nový rok k nám
bude nebe milostivé a dopřeje nám opět podmínky pro konání
dalšího ročníku této oblíbené dobřanské akce.
Zdraví Vás dobřanští turisté.

Turisté vás zvou
10. února 2015
PŘES SYLVÁN DO KŘIMIC
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8,41 hod. do Plzně
Košutky. Půjdeme přes Sylván a Radčice do Křimic na vlak. Délka vycházky 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
14. února 2015
NA ROZHLEDNU DĚD A DO BEROUNA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,15 hod.) do
Králova Dvora. Půjdeme po zelené tz. do Záhořan a na rozhlednu Děd. Zpět nás povede modrá tz. do Berouna, kde se podíváme na medvědy. Délka vycházky 10 km. Stoupání 375, klesání
276 m. Odjezd vlakem v 15,52, nebo v 16,52 hod.
Vedoucí Luboš Kučera.
17. února 2015		
Z VALCHY DO TLUČNÉ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. na Valchu. Vydáme
se po žluté tz. do osady Valcha, odkud přejdeme po zelené tz.
na Novou Hospodu a po modré tz. dojdeme do Tlučné. Délka
vycházky 11 km. Stoupání 172, klesání 173 m.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
21. února 2015		
Z ROKYCAN DO HOLOUBKOVA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,08 hod.) do
Rokycan. Půjdeme po červené tz. na vrchol Žďár - 629 m n. m.
(opidum Keltů) a přes osadu Hůrky a vrchol Trhoň do Holoubkova. Délka vycházky 14 km. Stoupání 536, klesání 487 m.
Odjezd zpět v 15,04 / 17,04 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.
24. února 2015
ZE ZDEMYSLIC DO SPÁLENÉHO POŘÍČÍ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v hod.) do Zdemyslic. Žlutá tz. nás povede přes Kamensko, Štítov, Karlov do
Spáleného Poříčí. Prohlídka městečka a zámku. Potud 9 km.
Ještě můžeme navštívit nad Těnovicemi buddhistickou stúpu
a vrátit se zpět do Spáleného Poříčí. Délka vycházky 15 km.
Zpět autobusem v 15,07 hod.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
28. února 2015		
KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Akci pořádá odbor KČT Líně jako dostřednou vycházku. Naše
skupina se sejde na kruhovém objezdu v 8,00 hod. Zelená tz.
nás povede do Nové Vsi. Zde odbočíme na Líně a Tlučnou, kde
je v restauraci Na Schůdkách cíl naší cesty. Délka vycházky 12
km. Odjezdy vlaků ve 14,34 / 16,34 hod.
Vedoucí Karel Bohmann.
3. března 2015
KLATOVY. MUZEA – NAUČNÁ STEZKA
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,17 hod. do Klatov. Navštívíme
muzeum, výstavu skla a projdeme se po naučné stezce. Délka
vycházky do 10 km.
Vedoucí Jindra Šmatlák.
7. března 2015
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7,28 hod. (z Plzně v 8,16 hod.) do
Horní Břízy. Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách 5–50
km. Vlaky zpět ve 13,16 a 15,16 hod. BUS v 14,22 / 16,22 hod.
Vedoucí Sváťa Leitl.
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.
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AUTOŠKOLA Jiří Koubovský
DOBŘANY Pobřežní 1027

ŷDTŗǢħƻŷǊ^ŗ

Tel.: 723 28 27 22
www.koubovsky.cz

ƻĵʉrŝʰŸʳƼʳǣʳ

- výcvik skupin AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D
- kondiční jízdy pro majitele řidičských průkazů
- zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

Nabízíme kvalitní individuální výcvik, po jehož absolvování získáte
řidičské oprávnění a také skutečně budete umět řídit vozidlo.
Výuka a výcvik probíhá podle osnovy dané zákonem, v pohodě a bez
stresu a přizpůsobuje se možnostem a požadavkům každého uchazeče
(včetně určení času a místa začátku jízdy a zajištění odvozu po jízdě).
Výcvik je možno zahájit již před dovršením požadovaného věku
pro jednotlivé skupiny řidičského oprávnění, zkouška se skládá po
dosažení stanoveného věku.
Učebnice autoškoly a výukové CD u nás obdržíte zdarma při zahájení
kurzu.
Kurzovné je možno uhradit i splátkově v průběhu kurzu.
K přihlášení do autoškoly je potřeba vyplnit žádost a předložit posudek od lékaře. V době nepřítomnosti v učebně jsou formuláře k dispozici i v automyčce.
U nás si můžete objednat i kondiční jízdy pro osvěžení správných
návyků při řízení.

CENÍK PRO ROK 2015
SKUPINA

DRUH VOZIDLA

VĚK

CENA

AM

Mopedy a malé motocykly do 45 km/h

15 let

3 200,-

A1

Lehké motocykly do 125 ccm

16 let

3 300,-

A2

Motocykly do 35 kW

18 let

3 500,-

A

Motocykly bez omezení

24 let

4 000,-

B

Motorová vozidla do 3500 kg s nejvýše
9 místy k sezení

18 let

7 500,-

A2+B, A+B sdružený výcvik

9 500,-

RA1/A2+B

Rozšíření ze skupiny A1

8 500,-

RB/BE

Přívěs nad 750 kg (rozšíření ze sk. B)

3 000,-

RA2/A

Rozšíření z A do 25 kW na A neomezené

1 500,-

RA1/A

Rozšíření z A1 na A neomezené

3 000,-

Rozšíření na nákladní automobily

15 500,-

RC/CE

Přívěs za náklaďák

6 000,-

RC/D

Autobus ze sk. C

13 000,-

RB/D

Autobus ze sk. B

21 000,-

RB/C

Kondiční jízdy (90 minut) sk. A nebo B
Zajištění přezkoušení pro vrácení řidičského oprávnění

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)

500,1 500,-

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

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany

INZERCE

Plzeň – Borská pole
NEJŠIRŠÍ VÝBĚR ZA NEJLEPŠÍ CENY!
LED žárovka STAR Classic A

Baterie Titania Neon

výkon 10 W/ E 27, 806 Lumenů,
životnost cca 15 000 hod.,
náhrada 60 W žárovky

449,- !
od

Regál Smarty
4 police,
138 x 70 x 30 cm,
pozink, nosnost
police 50 kg
při rovnoměrném
zatížení

š 75 x v 206 x h 48 cm,
provedení: MDF,
dvířka bílý lak
ve vysokém lesku,
vč. umyvadla,
zrcadlo se dvěmi
halogenovými světly,
vypínačem a zásuvkou,
bez baterie

449,umyv. s výpustí

189,- !
Koupelnový
nábytek Carla 75

umyvadlová

599,sprchová

599,vanová

639,Bílé lakované
interiérové
dveře
šířka:
60, 70, 80, 90 cm,
výška 197 cm,
levé/ pravé
plné

725,2/3 sklo – čirá kůra

od 1.350,-

3.990,- !

289,- !

725,- !
od

ŠIROKÝ VÝBĚR
DALŠÍCH PRIMULÍ
6 mm

98,- !
m2

Laminátová plovoucí podlaha

20,- !
kg

Prvosenka
Primula acaulis
 kv. 9 cm, mix barev

13,- !

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

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

K nákupu nad 500,- Kč získáte
s tímto kupónem plastový kbelík

ZDARMA!

Plzeň – Borská pole, Stavební 1 (u ul. Folmavská)

Platnost kupónu
do 28. 2. 2015

Tato nabídka platí od 1. 2. do 28. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Platí pro obvyklé množství jedné domácnosti. Chyby a změny jsou vyhrazeny.

Dobřanské listy

www.bauhaus.cz
15-01 Dobrany 190x250 CMYK.indd 1

14.01.15 14:01
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INZERCE
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.

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

www.aggeo.cz

Nově
otevřeno
Po-Pá 9:30-13:00 13:30-18:00

9 Vedení účetnictví
9 Daňové poradenství

Ing. Jan Lukeš
Šlovice 94
321 00 Šlovice - Dobřany

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

Náměstí T.G.M. 151, Dobřany

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ
ÚNOR 2015
ÚT

3. 2.

14 - 17

PÁ

6. 2.

9 - 12

PO

9. 2.

14 - 17

ST

11. 2.

9 - 12

ČT

12. 2.

14 - 17

ÚT

17. 2.

14 - 17

PÁ

20. 2.

14 - 17

PO

23. 2.

14 - 17

ČT

26. 2.

14 - 17

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

Řádková inzerce
► Hledám ubytování, alespoň 1 pokoj, jsem sám, s možností
užívání kuchyně a soc. zařízení, nejlépe od března.
Tel.: 702 303 359
►	Břetislav Bartošek - obklady, dlažby, rekonstrukce koupelen, zednické práce. Tel.: 603 457 938, 603 223 187
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
VELKÁ ŠESTKA
7. 2. v 17:00 hodin (3D)
8. a 15. 2. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 108 min, přístupný,
dabing, režie: Don Hall, Chris Williams)

Komediální dobrodružství o malém
geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí
využívat svůj talent. Pomůže mu v tom
jeho neméně nadaný bratr Tadashi
a jejich kamarádi: dívka Go Go Tamago,
vyhledávající adrenalinové zážitky, čistotou posedlý Wasabi No-Ginger, sličná
chemička Honey Lemon a jejich fanda
Fred. Když se parta kvůli katastrofální
souhře náhod ocitne uprostřed nebezpečné hry, kterou kdosi rozehrál v ulicích San Fransokya, Hiro se obrátí na
svého nejbližšího kamaráda – robota
jménem Baymax - a přetvoří svou partu
přátel na high-tech hrdiny odhodlané
vyřešit vzniklou záhadu.
Vstupné: 110 Kč / 145 Kč (3D)

BABOVŘESKY 3
7. a 13. 2. ve 20:00 hodin
8. 2. v 18:00 hodin
(ČR, komedie, 103 min, přístupný, režie:
Zdeněk Troška)

Příběh začíná tam, kde druhý díl skončil:
Horáčková vybíhá z domu naproti mladé
dámě, která přijela do Babovřesek. Místní drbny, které se sběhly na náves, v ní
poznaly sestru Glorii. Ta se (po vzoru
faráře Petra) rozhodla vystoupit z řádu
a zůstat v Babovřeskách. Zápletka se
točí okolo pomsty starosty Stehlíka
a místních chasníků Horáčkové... do
vesnice se vrací kontrolor Dodo. Není
sám, přijíždí s ním jeho manželka, která
Stehlíkovi zajistí dotaci, díky níž starosta
může poslat všech sedm místních drben
k moři... Akce „likvidace bab“ začíná.
Vstupné: 120 Kč

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI
12., 14. a 20. 2. ve 20:00 hodin
(USA, erotický, 124 min, do 15 let nepřístupný, titulky, režie: Sam Taylor-Johnson)

Studentka literatury Anastasia (Dakota
Johnson) je podle vlastních slov nezajímavá a nudná „šedá myš“ s nízkým
sebevědomím, pravý opak tajemného
podnikatele Christiana Greye (Jamie
Dornan), kterého přišla vyzpovídat
pro článek do studentského časopisu.
Přestože se ji Grey svým chladným

a odměřeným chováním snaží odradit,
má ho plnou hlavu, což ještě prohloubí
jejich opakovaná pracovní setkání. Bez
ohledu na to, že ji varuje, jak je komplikovaný a ve zlověstných náznacích
mluví o svém specifickém vkusu, není
Anastasia jeho přitažlivosti schopná
odolat. Ani Grey však není vůči téhle
plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své 13. komnaty.
Vstupné: 130 Kč

SPONGEBOB VE FILMU: HOUBA NA
SUCHU
14. 2. v 17:00 hodin (3D)
21. 2. v 17:00 hodin
22. 2. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 84 min, přístupný,
dabing, režie: Paul Tibbitt, Mike Mitchell)

SpongeBob je mořská houba, která nosí
kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba.
Jeho dalším poznávacím znamením je,
že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke
všemu přistupuje s humorem, někdy
pořádně svérázným.
Vstupné: 125 Kč / 140 Kč (3D)

JUPITER VYCHÁZÍ
15. 2. v 18:00 hodin (3D)
21. 2. ve 20:00 hodin
(USA, sci-fi/dobrodružný, 128 min, do
12 let nevhodný, titulky, režie: Andy
Wachowski, Lana Wachowski)

Rafael, Gard a Rat jsou tři kluci, jejichž
domovem je centrální skládka v brazilském Riu. Na skládce najdou peněženku,
která obsahuje zdánlivě nesouvisející
změť poznámek, výstřižků a jeden klíč.
Když se o ni ale začne zajímat policie
a nabídne jako nálezné značnou sumu,
uvědomí si, že našli asi něco hodně
důležitého. Rozhodnutím nevydat nález
do rukou úřadům se vydají na vzrušující a
dobrodružnou, ale nebezpečnou cestu.
Vstupné: 100 Kč

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA
22. 2. v 18:00 hodin
(USA/VB, akční komedie, 129 min, do 15
let nepřístupný, titulky, režie: Matthew
Vaughn)

Gary „Eggsy“ Price (Taron Egerton)
je obyčejný kluk vybavený vysokým
IQ, nedokončeným výcvikem u mariňáků a oceněný krajskou cenou za
gymnastiku. Nyní ale tráví většinu
času na ulici, je nezaměstnaný a má
nakročeno do kriminálu. V pravou chvíli
mu nabídne novou životní šanci jeden
z agentů Kingsman – superšpión Harry
Hart (Colin Firth), který nejen vypadá,
ale také se chová jako pravý anglický
gentleman. Aspoň většinou. A protože
se jedná nejen o vtipný, ale i napínavý
film, potřebujeme pořádného hlavního
padoucha. Je jím Richmond Valentine
(Samuel L. Jackson)...
Vstupné: 120 Kč

PŘÍBĚH MARIE
26. 2. ve 20:00 hodin
(Francie, drama, 95 min, přístupný, titulky, režie: Jean-Pierre Améris)

Když se pod noční oblohou narodila
Jupiter Jones (Kunis), znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům.
Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách,
ale probouzí se do chladné reality uklízečky toalet a nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine
(Tatum), geneticky upravený bývalý
armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter
sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu - její genetická výbava
ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. Toto neobvyklé
následnictví by však mohlo ovlivnit rovnováhu ve vesmíru.
Vstupné: 100 Kč / 130 Kč (3D)

Marie Heurtinová se narodila nevidomá
a neslyšící a ani ve čtrnácti letech není
schopná komunikovat se svým okolím.
Její otec je skromný řemeslník, svou
dceru miluje a navzdory doporučení
lékaře, který jej přesvědčoval, že je slabomyslná, nedokáže Marii umístit do
ústavu pro choromyslné. Ze zoufalství
nakonec odveze Marii do ústavu Larnay
nedaleko Poitiers, kde se řádové sestry
starají o neslyšící dívky a mladé ženy.
Mladá řádová sestra Marguerite, si i přes
skepsi matky představené vezme toto
„divoké zvířátko“ pod svá ochranná křídla a dělá vše pro to, aby ji vyvedla z hlubin jejího vnitřního vězení a našla cestu
jak s ní komunikovat a jak ji naučit žít.
Vstupné: 90 Kč

ODPAD

TEORIE VŠEHO

19. 2. ve 20:00 hodin

27. 2. ve 20:00 hodin

(USA, dobrodružný thriller, 115 min, do 12
let nevhodný, tit., režie: Stephen Daldry)

(VB, životopisný/drama,123 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: James Marsh)

Výjimečný a neuvěřitelný životní příběh
Stephena Hawkinga, který na svém velmi nemocném těle nosí jednu z nejchytřejších hlav, jakou kdy lidstvo poznalo.
Byť by vám hravě vysvětlil nesrozumitelné zákonitosti fungování vesmíru,
sám možná nechápe, jak je možné, že
jeho vlastní život zachránila tak neobyčejná věc, jakou je láska.
Vstupné: 120 Kč

ZVONILKA A TVOR NETVOR
28. 2. v 17:00 hodin (3D)
1. 3. v 15:00 hodin
(USA, animovaný, 76 min, přístupný,
dabing, režie: Steve Loter)

Veselá a talentovaná víla Chovatelka
Fauna věří, že nelze soudit růži podle
trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý.
A tak se spřátelí se záhadným tvorem,
který je podle prastarých legend známý
jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její
vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich
společný domov zkázu. Fauna musí
poslechnout své srdce a zariskovat, aby
s pomocí svých vílích kamarádek záhadného tvora Netvora zachránila.
Vstupné: 110 Kč / 145 Kč (3D)

NEZLOMNÝ
28. 2. ve 20:00 hodin
1. 3. v 18:00 hodin
(USA, válečný / drama, 137 min, do 12 let
nevhodný, titulky, režie: Angelina Jolie)

Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr,
jeho výhodou bylo, že před následky
svých činů dokázal skoro vždycky
utéct. Toho si všiml jeho starší bratr
Pete, kterého napadlo, že by běžecký
talent mohl využít na závodní dráze.
Dotáhl to až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce 1936,
kde mimo jiných ohromil i Hitlera. O pár
let později ohromoval jeho spojence
jako člen posádky amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku. Když
během jedné záchranné operace jeho
stroj spadl do oceánu, byl Louis jedním
ze tří členů posádky, kteří havárii přežili. Víc než měsíc strávil v záchranném
člunu, než ho zachránila kolem plující
loď. Bohužel, ta loď byla japonská.
Vstupné: 120 Kč
Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00 16.00) nebo v Káčku. Pokladna je otevřena
vždy 1 hodinu před začátkem promítání
(tel.: 733 636 060).
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz
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INFORMAČNÍ PŘEHLED
NOVÉ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Oční optika

Třída 1. Máje 1300

Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Ludmila Horová

kontakt: 377 972 544, ordinace@horovi.cz
Ordinační hodiny:
pondělí
7:00 - 12:00 14:00 - 18:00
úterý
7:00 - 13:00
středa
7:00 - 12:00
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

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

Praktický zubní lékař

MUDr. Lada Cvachovcová

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

MUDr. Leona Hrbáčková
MUDr. Petr Bureš

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

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

Praktický lékař pro děti a dorost

Gynekologie - odborný ženský lékař

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

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

MUDr. Alena Špidlenová

Dnešice
pondělí
čtvrtek

MUDr. Petr Krčál

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

10:30 - 13:00
12:30 - 15:00

Návštěvní služba po domluvě.

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

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 - 18:00
čtvrtek
7:00 - 16:00
pátek
7:00 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:00 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00
Zákonná pauza a návštěvní služba každý den kromě pátku v době od 11:00 do
12:00 hodin.

Diabetologie

MUDr. Jana Prošková
náběry
ordinace

Ordinace očního lékaře

MUDr. Kateřina Košťáková

MUDr. Jitka Šebestová

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková

kontakt: 602 474 583
pondělí, pátek
9:00 - 11:00
čtvrtek
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
Ostatní dny:
úterý, čtvrtek
pátek

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

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

Kino - divadlo - kongresový sál Káčko

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

Městská knihovna

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

Laboratoře EUROCLINICUM s.r.o., ODBĚRY KRVE

Ordinační hodiny (do 31. 12. 2014):
středa
6:30 - 7:30
14:00 - 18:00
Od 1. ledna 2015: 6:30 - 13:30

Praktický lékař pro děti a dorost

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
V pátek odpoledne je operační den.

kontakt: 777 837 387 (v ord. hodinách)
Ordinační hodiny:
volně pro objednané
středa
11:00 - 15:00 15:00 - 16:30
pátek
7:00 - 11:00 11:00 - 13:00

Gynekologická poradna

MUDr. Viola Gottwaldová

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

Veterinární ordinace

MVDr. Tereza Sýkorová

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

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

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

Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00

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

Internet pro veřejnost
8:00 - 17:00
pondělí, středa
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek

12:00 - 15:00
12:00 - 15:00

