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Tříkrálové koupání

Výstavba objektu marketu a zdravotního střediska začne v únoru
V průběhu února bude na
třídě 1. máje zahájena nejočekávanější a největší stavba
letošního roku v Dobřanech,
prodejna řetězce PENNY, nad
níž vyroste v prvním patře
nové zdravotní středisko pro
naše město.
Celý objekt získal všechna
nezbytná stavební povolení
a v první fázi budou prováděny nutné přeložky inženýrských sítí.
Hlavním investorem je developerská společnost vlastně-

ná stejnými vlastníky jako
potravinový řetězec PENNY.
Město Dobřany vložilo pouze
část pozemků a symbolickou
cenu, za kterou odkoupí první patro objektu, do něhož se
přestěhují ze stávajících prostor lékařské ordinace. Stavba, kde každé ze dvou funkčních zařízení bude mít své
vlastní oddělené parkoviště
(parkoviště pro prodejnu bude
dostupné z třídy 1. máje, pro
zdravotní středisko z ulice
Spojovací), by měla být hoto-

va nejpozději do konce prázdnin.
Dle uzavřené dohody
s městem předá investor po
dokončení výstavby do majetku města zdravotní středisko
včetně parkoviště. V průběhu
měsíce ledna investor zdárně
dokončil náročné výběrové
řízení na generálního dodavatele stavby a získal potřebnou
součinnost majitelů dotčené
technické infrastruktury.
Město a především jeho
občané tak získají velmi
důležité nové zařízení, které

bude mít nadmístní význam
a které bylo obyvateli města
vybráno jako jedna z velkých
investičních priorit v názorovém průzkumu v rámci Programu rozvoje města z roku
2007.
O dalším průběhu stavby
vás budu průběžně informovat, i když ji neplatíme, musíme si ohlídat, aby středisko
bylo skutečně tak hezké, jak
nám investor slíbil.
Marek Sýkora
starosta města

SLOUPEK / ZPRÁVY Z RADNICE
Vážené Dobřaňačky, vážení Dobřaňáci,
před 25 lety jsme naposledy povinně slavili začátek nesvobodného období, které po svém prapodivném průběhu zanechalo naši zemi v dosti šedivém stavu. Čtvrtstoletí je dlouhá
doba a určitě by stálo za to ohlédnout se za tím, jak se proměnilo naše město.
Prosím Vás tedy o spolupráci, pošlete fotografie našeho města a okolí z konce osmdesátých let minulého století. Budeme
moci porovnat, co přibylo, zkrásnělo, ubylo či se zeškaredilo.
Od zrcadla se nemají chtít jen dobré či špatné zprávy. Má se
čekat obraz skutečnosti. Uvidíme, zda se sejde dost snímků
na článek, seriál článků či na výstavu, která by mohla pomoci
uctít 25 let od listopadu 1989.
Jestli něco minulému režimu chybělo, bylo to, že se upřímně
nedíval do zrcadla. Nepřipustil opozici a neslyšel tak užitečné
kritické ohlasy na své počínání. Dodnes se potýkáme s tím, že
téměř nikdo v parlamentu a v celé zemi neumí být důslednou,
pracovitou a užitečnou opozicí.
Jsem rád, že my tu máme alespoň nějakou. Dokonce se mi
líbí i to, z jakých morálních zásad vychází, klade i dobré počáteční otázky. Bohužel je potíž s dalšími kroky - chuť pohroužit
se do tématu, porozumět mu, zkrátka si to poctivě odpracovat.
Bez toho hrozí představitelům moci stejné choroby jako kdysi komunistům, začnou se utvrzovat v mylném přesvědčení, že
jsou dobří, lepší než ti ostatní – vyvolení, že to bez nich nejde,
začnou lidi škatulkovat a hodnotit, bořit se do bahna jájínkovství. Až to z nich začne sršet, je pozdě. Jsou za blbce a ztratí
přízeň. Přitom si stále myslí, že jsou něco víc a mohou si leccos
dovolit. Viděli jsme to před 25 lety, i loni při pádu vlády.
Přeji nám, ať se během příštího čtvrtstoletí tu demokracii
naučíme, ať máme trpělivost s opačným názorem, ať nejsme
líní přemýšlet a dokážeme pochybovat. Vybavuje se mi scéna
z filmových básníků - Štěpán a chemikář na kolotoči.
„Jak člověk pozná, že není blbec?“
„Nijak, chytrej se to nedoví a blbec se neptá.“
Největší moudrost se skrývá za tím otravným: „Tatí,
a plóč?“
Martin Sobotka

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 2014 (OZV 4/2012)
Poplatek je splatný jednorázově nejpozději do 30. 4. 2014
(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 jako jediného zdroje příjmu anebo sirotčího důchodu, činí poplatek: ze psa
chovaného v rodinném domě 100 Kč a 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. 2014.

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 19725295379/0800
Pro identifikaci platby je vždy nutné uvést:
1)	pro fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt
 ariabilní symbol - 13371, specifický symbol - rodné číslo
v
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
 ariabilní symbol - 1341, specifický symbol - rodné číslo
v
poplatníka (držitele psa)

Kontakty:
správce poplatku:
MěÚ Dobřany, přízemí č. dveří 7.
tel. 377 195 845, e-mail: benediktyova@dobrany.cz

Kamerový systém opět rozšířen!
S ohledem na velmi dobré zkušenosti a z důvodu
potřeby zvýšení bezpečnosti
a ochrany osob i majetku byla
koncem roku 2013 realizována další etapa rozšíření stávajícího kamerového systému
v našem městě. Vlastníkem
kamerového systému je město Dobřany, provozovatelem
Policie České republiky, konkrétně naše Obvodní oddělení
Dobřany.
Kamerový systém města byl
rozšířen o dva kamerové body.
Místa byla vybrána na základě
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návrhu Policie ČR se souhlasem města Dobřany, a to konkrétně problémová křižovatka tř. 1. máje x Sokolovská.
Jedna z kamer tohoto bodu
směřuje do zmiňované křižovatky a sleduje vjezdy i výjezdy vozidel jedoucích po komunikaci II/180, druhá z kamer
zajišťuje monitorování budovy II. stupně základní školy
včetně přechodu pro chodce.
Projekt byl realizován za podpory programu Plzeňský kraj
– bezpečný kraj pro rok 2013,
z rozpočtu Plzeňského kraje

totiž město Dobřany získalo
dotaci ve výši 200.000 Kč.
Bez dotačních prostředků z vlastních prostředků města
Dobřany - pak byl zřízen druhý kamerový bod a pořízeny
další dva kusy kamer, a to do
ulice Stromořadí, kde je rovněž
problémová křižovatka, veřejné parkoviště a také kamera
sledující prostor před West
Clubem, kde dochází ze strany jeho návštěvníků k páchání přestupků včetně rušení
nočního klidu především ve
dnech pracovního klidu.

Městský kamerový systém
monitoruje jen veřejná prostranství a primárně veřejné
objekty. S ohledem na velikost našeho města patří mezi
největší a nejkvalitnější v celé
České republice a díky němu
se výrazně zvýšila bezpečnost
obyvatel města Dobřany jak
v oblasti prevence kriminality
či přestupkové činnosti, tak
v oblasti objasnění spáchaných přestupků a trestných
činů.
Marek Sýkora
starosta města

ZPRÁVY Z RADNICE

MĚSTO DOBŘANY

Město Dobřany vyhlašuje na základě schváleného
rozpočtu pro rok 2014

„GRANTOVÝ DOTAČNÍ TITUL MĚSTA DOBŘANY“
pro poskytování finančních příspěvků v oblastech využití
volného času dětí a mládeže, sportu a tělovýchovy, kultury a historického dědictví, turistického ruchu, vzdělávání,
environmentální osvěty, výchovy a vzdělávání a ostatních
veřejně prospěšných společenských aktivit v roce 2014
Cílem Grantového dotačního titulu města Dobřany je obohacení kulturního a společenského života obyvatel a veřejnosti ve
městě Dobřany a v jeho místních částech Šlovice a Vodní Újezd
formou podpory, budování a propagace veřejně prospěšných
činností jednotlivců, spolků a spolkových organizací a ostatních
subjektů ve městě Dobřany. Zvláštní zřetel je zacílen na podporu aktivit ve prospěch dětí a mládeže. Podpora je soustředěna
na podporu projektů v šesti oblastech: kultura, sport a tělovýchova, cestovní ruch a turistika, veřejně prospěšná činnost,
environmentální vzdělávání a osvěta a rovněž na podporu mimoškolního vzdělávání dětí a mládeže a dále matek s dětmi na či
těsně po mateřské dovolené a nezaměstnaných.
Žadateli mohou být občanská sdružení, zájmová sdružení, spolky, spolkové organizace, jednotliví občané, podnikající fyzické
osoby či obchodní společnosti při splnění podmínek grantového
dotačního titulu. Žadatelé mohou získat až max. 80 % nákladů
celé akce, výše dotace města Dobřany (grantu) je ohraničena
minimální částkou 3.000 Kč a maximální částkou 40.000 Kč.
Termínem vyhlášení je pátek 14. února 2014 - od tohoto
data je možné podávat žádosti o grant na předepsaném formuláři spolu s požadovanými přílohami. Posledním dnem
pro podání žádostí je pátek 14. března 2014 (nejdéle do
13:00 hodin). Správně vyplněné žádosti se všemi přílohami
se podávají do podatelny Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo (kancelář č. 2).
Formulář žádosti spolu s pravidly grantového dotačního titulu
a ostatními přílohami je možno získat od 14. února 2014 na
internetových stránkách města Dobřany www.dobrany.cz (sekce
Grantový dotační titul města Dobřany na liště vlevo), v podatelně Městského úřadu Dobřany, Náměstí T. G. M. 1, přízemí vlevo
nebo u Bc. Jany Milotové, Městský úřad Dobřany, správa dotací
(tel: 377 195 858, e-mail: milotova@dobrany.cz). Správa dotací
(kontaktní osoba Mgr. Jana Milotová) je rovněž konzultačním
místem, schůzku pro konzultaci je nutné telefonicky domluvit
minimálně dva dny předem.
Na realizaci projektu je možno žádat zpětně i za projekt, který byl realizován před vyhlášením grantového dotačního titulu
(projekt realizovaný v kalendářním roce 2014, tedy po 01. 01.
2014).

Marek Sýkora, starosta města

Vážení čtenáři Dobřanských listů,
rád bych využil této příležitosti a poděkoval nejen za
sebe, ale i za obyvatele Domu
s pečovatelskou službou Dobřany v ul. Sokolovská vedení
města Dobřany, jmenovitě
Dagmar Terelmešové a Marku
Sýkorovi, za vyřešení nepříjemné předvánoční situace
s dodávkou obědů právě klientům DPS.
Před vánočními svátky byli
totiž klienti nuceni přistoupit
na změnu dodavatele obědů
na základě rozhodnutí paní
ředitelky. Byla jim odebrána jakákoliv možnost výběru od více dodavatelů. Po
Dobřanech kolovaly různé
zvěsti. Údajně došlo k tomuto razantnímu rozhodnutí
na příkaz vedení města. Jak
jsem se jako účastník mnoha
následných setkání přesvědčil, nebylo tomu tak. Skutečně se jednalo o špatné rozhodnutí vedení provozovatele

DPS v Dobřanech kombinované s nedostatečnou informovaností. Je nutné ještě upozornit na fakt, že se jednalo o
vyloučení dobřanského podnikatele v oboru pohostinství,
který do poslední chvíle nevěděl, že od nového roku obědy
dodávat nebude.
Někteří obyvatelé DPS se
na mě obrátili s prosbou
o pomoc. V období mezi vánočními svátky a Silvestrem jsem
oslovil pana starostu a paní
místostarostku. Potěšilo mě,
že se postavili k tomuto problému čelem a vyvolali ihned
několik jednání. Výsledkem je
opětovný bohatý výběr jídel od
několika dodavatelů a hlavně
spokojenost klientů DPS v ul.
Sokolovská. Co více si přát?
Snad abychom dokázali řešit
veškeré své problémy v pracovním i osobním životě se
stejným nasazením a razancí.
To vám nejen v roce 2014
přeje
Michal Šašek

Omluva
Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město
Touškov (dále jen CPOS) se velice omlouvá vedení města Dobřany, majitelům restaurace Na Růžku v Dobřanech a všem
klientům CPOS za nepříjemnosti vzniklé rozhodnutím vedení příspěvkové organizace CPOS související s odběrem obědů pro občany odebírající sociální služby (donášku obědů) ve
městě Dobřany v prosinci roku 2013 a lednu 2014.
Za CPOS Město Touškov Lenka Šeflová, ředitelka
Za zřizovatele město Město Touškov
Vilma Kunešová, starostka města

Město Dobřany vyhlašuje aukční řízení prodeje bytové
jednotky č. 6/397 v Sokolovské ul. v Dobřanech o celkové podlahové ploše 116,90 m2 včetně podílu na společných
částech budovy o velikosti 1169/6635 z celku a podílu
na pozemku stp.č. 475 v obci a k.ú. Dobřany o velikosti
1169/6635 z celku (tj. pozemek pod budovou).
Vyvolávací kupní cena činí 499.000,- Kč. Aukce se bude
konat dne 20. 02. 2014 v 15,00 hod. v zasedací místnosti
MěÚ Dobřany.
Bližší informace:
správa majetku města Dobřany, I. patro, č. dv. 11,
pí Grunská, tel. 377 195 861, e-mail grunska@dobrany.cz.
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Změna obkladu se vyplatila
Děkuji panu Weinrebovi
za to, že po delší době přišel s tématem, o kterém lze
debatovat. Jsou čtenáři, které
dohadování zastupitelů nebaví. Najdou se ale i tací, kteří
jsou zvědaví, čím se názory
různí. Je dobře, že po delším
tichu můžeme vyhovět i jim.
Jedna čtenářka mi dokonce
v e-mailu vynadala za to, že
jsme opoziční stránku údajně
zrušili.
Plně se ztotožňuji se závěrem článku pana předsedy, máme krkolomné zákony a těžko se kdokoliv z nás
dokáže domluvit na stejném
výkladu právních předpisů
a jejich dodržování. Trochu
mi vadí jedna věc. Kontrolní
výbor má dohlížet nad tím, jak
ostatní ctí pravidla. Měl by jít
tedy v první řadě příkladem
a přinejmenším dodržovat
svůj jednací řád. Pan předseda se veřejně přiznal, že si ho
ani důkladně nepročetl.
Co sám nerad, nečiň druhému, proto se nebudu pouštět
do sporu o nepodstatné věci.
Oplácel bych stejnou mincí, na článku pana předsedy
zaráží právě to, jak se nezajímá
o podstatu věci a pouze šustí
nejednoznačnými předpisy.
Příběh Káčka není jednoduchý a není to ani příklad
šťastné souhry okolností,
dokonalé předvídavosti a přesné práce projektantů. Není to
nic, co bychom považovali za
vzor řešení podobných investic. Potěšitelné na něm je jen
to, že vzniklo jako splněné
přání občanů, kteří po něm
prahli v názorovém průzkumu před osmi lety. Jinak ale
skýtá spoustu ponaučení do
budoucna a dává za pravdu
Janu Amosi Komenskému, že
veškeré kvaltování, toliko pro
hovado dobré jest.
Začalo se stavět poté, co
městu nezbylo ani jedno
z původních kin. Jedno se
proměnilo v kuželnu, druhé
se muselo zbořit kvůli špatné statice. Zpočátku se velmi
spěchalo, aby byl co nejdříve
sál pro Filmák/Juniorfest.
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Proto se při zadání projektu
dbalo hlavně na to, aby vznikl
skvělý sál pro kino. Až později,
i vlivem nastupující krize, se
začalo více myslet i na ostatní
způsoby využití sálu.
Změn bylo poměrně dost
a část z nich měla i vliv na cenu
i zmíněné obklady. V tom má
pan předseda pravdu. Bylo to
poté, co rada nechala prověřit, zda je původně navržené
řešení vhodné i pro jiné účely než pro promítání. Ukázalo
se, že ne.
Rada stála před rozhodnutím, co s tím. Nakonec jsme
nařídili projektantům a zhotoviteli, aby tento nedostatek
vyřešili. Myslím si, že jsme udělali dobře. Díky této volbě zažilo
Káčko častokrát plný či přeplněný sál při školních akademiích, travestitech, divadelních
představeních.
Dohromady
jde o tisíce návštěvníků, kteří
dokázali, že pestřejší nabídka
přiláká více lidí. Dodnes jsem
osobně vděčný za představení
Vše o mužích, osvěžující byla
i nedávná beseda s Viktorem
Preissem.
Při troše podezřívavosti
můžeme dospět k závěru, že
šlo na začátku o podvod, jak
mezi řádky naznačuje článek
pana předsedy. S vícepracemi
se dá skutečně krást, v předložené nabídce se cena některé položky záměrně započítá velmi nízko a později se
náležitě zdůvodní, proč se
musí zvýšit.
V případě obkladů víme, že
došlo k nárůstu ceny. Navíc
vítězné firmě jsem už v té době
nedůvěřoval ještě více než
jiným. Rozhodl jsem se tedy
zjistit, zda jsem tenkrát jako
člen rady nenaletěl. Vyžádal
jsem si všechny nabídky
uchazečů o výstavbu Káčka
a přesvědčil jsem se o skutečnosti. Těch patnáct minut
práce stálo za to, u obkladů
nemohlo jít o podvod v žádném případě. Vítězná firma
naopak nabízela rovnou takovou jejich cenu, která ji v soutěži naopak znevýhodňovala.
Oproti druhé v pořadí byl v

této položce rozdíl bezmála
čtyřnásobný!!!
Závěr
je
jednoznačný.
Obklady žádný prostor pro
podvod s vícepracemi nevytvořily, díky jejich změně se
ale podstatně rozšířily možnosti využití Káčka.
Kontrolní výbor může také
vyhodnotit, zda se navýšení
ceny obkladu vyplatilo. Je to
poměrně jednoduchá práce
na pár desítek minut. Obávám se, že to neučiní. Jen
o málo obtížnější výpočet jsme
mu jako zastupitelstvo zadali v souvislosti s kontrolou
Technických služeb a později
jsme se dozvěděli, že je to na
výbor moc složité.
Nutno alespoň uznat, že
výstupy z výboru páně Weinrebova vnáší do jinak dosti nudných jednání zastupitelstva
ryzí cimrmanovský humor.
Pan předseda například předložil zprávu, která obsahovala
jednu z nejoblíbenějších vět
tohoto volebního období: „Při
kontrole prostor Technických
služeb jsme zjistili, že garáže
jsou plné techniky.“
Práce kontrolního výboru
sice pobaví, ale dosud jsme
se bohužel nedozvěděli nic
opravdu podstatného. Čestnou výjimkou je jeho výrok,
že u všech větších zakázek
v Dobřanech férově zvítězil
uchazeč, který nabídl nejnižší
cenu. I za to dík.
Martin Sobotka
místostarosta města

!Nový sortiment
palivového dřeva!

Od roku 2014 rozšiřujeme
prodej v kasárnách o ručně štípané palivové dřevo
s možností dovozu za příznivé ceny.
Více informací na tel:
730 152 451

Palivové dřevo
Již více než rok platí nová
pravidla získávání dřeva z lesů
v majetku města Dobřany,
o kterých jsme informovali také na stránkách Dobřanských listů. Ve srovnání
s předchozím relativně volným
nakládáním s majetkem města
došlo k podstatnému zpřísnění
samovýroby a k zavedení prodeje palivového dřeva v prostoru kasáren. Je třeba si však
uvědomit, že zásoba v lesích
není nekonečná a že obnova lesních porostů v souladu
se zákonem přináší nemalé
finanční zatížení pro rozpočet
města. Zvolený kompromis
mezi naprosto volným vstupem
do lesa a úplným vyloučením
užívání dřeva z městských lesů
se osvědčil. V loňském roce se
podařilo uspokojit poptávku
všech obyvatel Dobřan, kteří
o dřevo projevili zájem.
Dalším opatřením pro zabezpečení správného hospodaření
v lesích se staly služby Městské policie Plzeň přímo v terénu a kontrola. Dohled se týká
rovněž samovýrobců a dodavatelů, kteří pro město provádějí výrobu palivového dřeva
pro obyvatele města Dobřany.
Stále se však najdou jedinci, kteří se pokouší tato opatření nějakým způsobem obejít. Jako příklad marnosti
snažení uveďme případ, který
se odehrál před vánočními
svátky v lokalitě ,,Na Kamínku“. Občan Vodního Újezda
zde prováděl nepovolenou těžbu a zejména díky včasnému
upozornění ze strany obyvatel jsme byli schopni spolu se
strážníky městské policie toto
místo nepřetržitě monitorovat
a pachatele z činu usvědčit.
Po zajištění veškerých důkazů byl předvolán na služebnu
Policie ČR, kde obdržel a uhradil finanční pokutu v maximální výši - v řádu tisíců korun
- za vzniklou škodu. Věřme,
že i díky možnosti koupě palivového dřeva a dodržováním
pravidel samovýroby se takové
případy nebudou opakovat.
Milan Loukota

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Dobřanské bábinky
Po podzimní návštěvě v part-

A co dál? Teď nás čeká

nerském městě Obertraubling

tradiční Babský bál, na kte-

jsme splnili slib a uskuteč-

rý srdečně zveme. Určitě zde

nili jsme spolu s představite-

opět s chutí vystoupíme.

li našeho města 19. 1. 2014
návštěvu

V měsíci prosinci oslavila 96. narozeniny paní Anna Pošarová
a v měsíci lednu 93. narozeniny pan Jaroslav Vakeš. Za Sbor pro
občanské záležitosti města Dobřany přejeme do dalších let hodně
zdraví a spokojenosti.

Dne 12. 1. uplynuly 2 roky, kdy nás opustila
paní Marie Jelínková.
Dne 22. 2. uplyne 10 let, kdy nás opustil
pan Václav Jelínek.

slavnostním

me oslavit 10. výročí obnovení

zasedání města Obertraub-

činnosti ženského sborového

ling k zahájení nového roku

zpěvu v našem městě, a také

2014. Zástupci všech spolků

název, který se stal, dá se

a sdružení se sešli v místní

říci, populárním v širokém

sportovní hale a náš sbor byl

okolí. Oslavy za nás organi-

požádán o zahájení. Do znač-

zuje pí Paroubková ve spolu-

ného šumu jsme pod vedením

práci s městem a ZUŠ. Máme

paní Magdy Vozárové a za kla-

pozvané hosty, kteří s námi

vírního doprovodu p. J. Vozá-

rádi spolupracují, a těšíme se

ra začaly zpívat. A ejhle, sál

také na Vaši návštěvu. Chtě-

se ztišil, pozorně nás vyslechl

li bychom důstojně oslavit,

a odměnil naše vystoupení

že jsme to spolu vydržely tak

srdečným potleskem. Po pro-

dlouho, a to je u ženských co

jevech starostů A. Langa a M.

říci. Chceme také vzpomenout

Sýkory jsme vystoupily znovu

na ty, které už si s námi nikdy

a s heligonkou p. F. Boučka

nezazpívají, i na ty, které by si

jsme zatančily a zazpívaly

rády zazpívaly, ale zdravotní

pásmo písní „O pivě“. A zde

stav jim to nedovoluje.

lze

Vzpomínají syn Václav, Milan s rodinou, vnoučata a pravnouče.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.

s

na

Pak 22. března 2014 chce-

klidným

svědomím

No a jak do dalšího deseti-

říci, že potlesk byl bouřlivý

letí? Nebylo by špatné, kdyby

i během tance. No a na závěr

náš sbor obohatilo několik

na návrh pí senátorky Terel-

zpívajících hochů v nejlepších

mešové

„Škoda

letech, a také zpěvačky, které

lásky“. To už celý sál zpíval

jsme

daly

tajně zpívají jen doma v kou-

s námi, i když trochu jiný text.

pelně by si to mohly přijít

Pochvala za naše optimistické

s námi zkusit.

a veselé vystoupení se hrnu-

Zpívání nám přináší radost,

la ze všech stran. Přátelské

tak proč nepotěšit i ostatní

rozloučení pak ukončilo náš

okolo nás?

pobyt v tomto městě.

Za bábinky Zdena B.
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ROZHOVOR S PAVLEM MIČKOU
Rozhovor se vztahuje k plánovanému programu rozvoje města,
k němuž najdete další informace uvnitř tohoto čísla.

Ilustrační foto
K čemu takový materiál
jako program rozvoje města
je?
O tom, co nás do budoucna
čeká, přemýšlí většina z nás.
I doma plánujeme, co učiníme letos, co odložíme na další roky a čeho bychom chtěli
do budoucna dosáhnout. Pro
někoho je snem pořídit si nový
vůz, někdo chce zrekonstruovat bydlení, další by chtěl procestovat celý svět nebo zajistit
svým dětem kvalitní vzdělání.
Mnoho cílů a mnoho způsobů
jak jich dosáhnout. S rozvojem města je to stejné. I město plánuje, jak se bude dále
rozvíjet a co je pro to potřeba udělat. To vše je následně obsaženo v tzv. Programu
rozvoje města. Z něj se každý
dozví, jestli je cílem více podporovat rozvoj průmyslových
zón, nebo bude kladen větší
důraz na kvalitní životní prostředí apod. Program rozvoje
města je důležitý i proto, aby
město mohlo získat různé
dotace. Např. Evropská unie
většinou podporuje hlavně ty
investice, které jsou obsaženy
v rozvojovém dokumentu.
Je obvyklé, že města
v České republice zapojují
veřejnost do tvorby takového programu?
Popravdě to moc obvyklé
není. Naštěstí se ale najdou
příklady měst, pro která jsou
jejich obyvatelé skutečnými
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partnery při diskusi o dalším
rozvoji jejich města. Jsem moc
rád, že Dobřany patří do této
skupiny. Často slyšíme názor,
že běžný člověk je laik, a nedokáže tudíž posoudit rozvoj města v celé své šíři. To může být
pravda, ale neznamená to, že
se lidí nebudeme ptát na jejich
představu a přání do budoucna. Výsledný dokument je pak
kompromisem mezi přáními
a možnostmi všech.
Je mezi ČR a Evropou
v tomto smyslu velký rozdíl?
Jde o to, o jaké Evropě se
bavíme. Na západ od našich
hranic jsou občané vnímáni
jako nepostradatelná součást
rozhodovacích procesů na
místní úrovni. Radnice v těchto zemích vytváří prostor pro
diskusi většiny důležitých
místních témat. Mám ale i
zkušenosti ze zemí bývalého sovětského bloku. Tam
je uvažování úplně jiné. Lidé
svým představitelům vůbec
nevěří, protože oni zpravidla rozhodují bez ohledu na
potřeby a názory běžných
lidí. I když i tam se situace
postupně mění.
Minulý program byl zpracován na 15 let, nyní se
z rozhodnutí města obnovuje. Vidíte pro to také podstatné důvody?
Určitě. Původní Program
rozvoje města vznikl v roce

2006. Od té doby se samozřejmě změnila celá řada věcí,
na které musí město při svém
rozvoji reagovat. Neznamená
to ale, že nyní vznikne zcela
nový dokument. Z původního
dokumentu se bude vycházet
a vše stále platné se objeví
i v novém Programu rozvoje
města.
Stává se, že si město sice
nechá s pomocí veřejnosti
zhotovit takový materiál,
ale ten pak skončí v šuplíku
a přání lidí se nenaplní.
Samozřejmě. Důvodů, proč
tomu tak je, může být mnoho.
Důležité je, aby vedení města s Programem pracovalo.
Zkrátka aby se rozhodování
města neřídilo jen tím, co je
potřeba teď hned, ale i s ohledem na potřeby do budoucna. Dle mých informací se
tak v Dobřanech děje a velká
část Programu rozvoje je už
splněna.
Spousta lidí podceňuje
váhu svého hlasu, proto se
třeba nechce tvorby programu zúčastnit. Jak byste
vyvrátil obavy z toho, že
mne nikdo stejně nevyslyší?
Stačí se podívat pár let
zpátky. Stávající program
rozvoje vznikal ve spolupráci
s obyvateli města. Na veřejné
setkání přišlo opravdu hodně lidí, všichni diskutovali
u jednotlivých stolů. Každý
tak měl možnost říci svůj
názor a všechny podněty byly

Ilustrační foto

zaznamenány. Zajímavé byly
i výsledky z názorového průzkumu, do kterého se zapojily
stovky domácností v Dobřanech. Každý ve městě má dvě
možnosti: buď bude sedět
doma a kritizovat, nebo řekne
svůj názor v rámci přípravy
Programu rozvoje města.
Jste člověk zvenčí, jak
na vás naše město na první
pohled působí?
Dobřany mají velký potenciál dalšího rozvoje. Líbí se mi,
že ačkoliv jsou v těsném zázemí Plzně, ubránily se živelnému rozrůstání a výstavbě
satelitních čtvrtí. Působí na
mě jako sebevědomé město
v zázemí Plzně.
PhDr. Ing. Pavel Mička,
zástupce ředitelky Agory CE,
o.p.s.

O Agoře CE, o.p.s.
Agora CE působí v České
republice již téměř patnáct
let. Byla založena jako česká nevládní a nezisková společnost dvěma holandskými
partnery. Agora CE dlouhodobě usiluje o zlepšení komunikace a spolupráce mezi občany a radnicemi, povzbuzuje
zájem občanů o věci veřejné
s cílem zvýšení politické kultury v ČR. V roce 2006 spolupracovala s městem Dobřany
na přípravě Programu rozvoje
města.
Kontakt: www.agora-ce.cz

KULTURA
KNIHY PRO DĚTI

STRAŠIDELNÉ POHÁDKY
20 nových strašidelných příběhů
Objevte, co číhá ve stínu noci, a nechte se vzrušovat příběhy, z nichž vám bude běhat mráz po
zádech!

BAILEY Gerry; LAW Felicia: Moje peníze
Rozvíjejte finanční gramotnost svých dětí.
Naučte děti zacházet s penězi. Kniha seznamuje
mladé čtenáře sice zábavnou, ale ne na odbornosti ubírající formou s problematikou peněz
a vším, co s nimi v reálném životě souvisí.

ANKETA
pro dětské i dospělé čtenáře
Jaký typ literatury
postrádáte v knihovně?
Svůj názor můžete anonymně vyjádřit vyplněním
a odevzdáním anketního lístku v Městské knihovně
v Dobřanech.
Anketa bude probíhat v oddělení pro dospělé a v dětském
oddělení v období od 6. 1. do 31. 3. 2014.

JANOUŠKOVÁ Svatava; KOUKAL Petr:
Znamení ďábla
a jiné záhady pro mladé chemiky
Využijte svých znalostí chemie k rozluštění
záhad a tajemství – dvaadvacet otevřených příběhů čeká na váš bystrý úsudek!

PROCHÁZKOVÁ Marie: Slovíčka
Ekologie, demokracie, globalizace, mystifikace…a další cizí slova slýcháme denně z televize,
čteme je v novinách, ale umíme je vysvětlit?

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
CLEM Bill: Odvácená tvář
Ošetřovatel Paul se po nástupu do sanatoria Harbol View ocitne uprostřed obludné noční můry.
Série záhadných událostí a nevysvětlitelných
úmrtí ho naplní tušením zlověstného tajemství,
které léčebnu obestírá…

BECKEROVÁ Zdenka: Róziny dcery
Touha po domově a matčině lásce je silnější než
pocit svobody.
Příběh o slovenské rodině Bukovských, jejíž členy
osud odvál do různých koutů světa.

Knihovna Šlovice (Centrum Šlovice)
výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa 16 - 18 hodin

AGUILER Luz: Odhalte svůj osud
10 způsobů, jak nahlédnout do budoucnosti
Stojíte před důležitým životním rozhodnutím a nevíte, kterou cestu zvolit? Neubírá se váš život tím směrem, jaký byste očekávali, a rádi byste zjistili, zda se
to dá změnit? Nová praktická příručka nabízí odpovědi na tyto otázky pomocí astrologie, numerologie,
čtení z ruky či karet nebo práci s kyvadlem…

http://www.dobrany.cz/knihovna-slovice/

Knihovna Vodní Újezd (Vodní Újezd 66)
výpůjční doba a internet pro veřejnost:
středa 18 - 19 hodin
http://www.dobrany.cz/knihovna-vodni-ujezd/
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ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Rekordní výsledek dobřanské Tříkrálové sbírky 2014
S rekordním výsledkem skončila letos 13. tříkrálová sbírka
v Dobřanech. 30 dětí ve věku 5 12 let v deseti kolednických skupinkách vedených rodiči a učiteli z dobřanské Základní školy
nasbíralo v sobotu 11. ledna
rekordních 61.600 Kč. Výtěžek
sbírky je opět určen podpoře těžce postižených klientů střediska
Radost v Merklíně ČCE. Letos
se zástupci koledníků a organizátoři sbírky, Římskokatolická
farnost Dobřany spravovaná
litickou Koinonií Jana Křtitele,
Město Dobřany a ZŠ Dobřany,
domluvili s představiteli Diakonie ČCE – střediska Západní
Čechy, že sbírka podpoří nákup
nového mikrobusu, jenž bude
sloužit ke svozu klientů střediska z jejich bydliště a zpět. Dodáváme, že za třináct let existence
sbírky se v Dobřanech a někdy
i v Chlumčanech, Chotěšově,
Vstiši a dalších okolních obcích
nasbíralo již 621.736 Kč, z nichž
naprostá většina podpořila merklínskou Radost.
Zeptali jsme se starosty
města Dobřany, pana Marka Sýkory, na jeho pohled
na letošní Tříkrálovou sbírku
v Dobřanech: „Tříkrálová sbírka je v Dobřanech již prakticky tradicí. Nejkrásnější na ní
z pohledu jejího efektu je, že
děti pomáhají dětem! Respekti-
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ve děti, které tvoří skupinky tří
králů vybírají finanční prostředky pro různě handicapované
děti z merklínské Diakonie, které je potřebují. A to, že máme v
Dobřanech šikovné děti, je bezpochyby – svědčí o tom letošní
finanční rekord sbírky. Jsem
fakt moc rád a děkuji všem,
kteří se o tento rekord zasloužili! Peníze jdou z dobrých rukou
pro opravdu potřebné.“
Proč katolická charita podporuje „konkurenční“ evangelické
zařízení, na to nám odpověděl
ředitel dobřanské Tříkrálové
sbírky, pan farář Martin Váňa
z litické Koinonie: „Myslím
si, že otázka je trošku špatně
položená. Vysvětlím proč. Slovo ,,konkurenční’’ by se nemělo
používat tam, kde jde o dobré
dílo, a zvláště ne mezi křesťanskými církvemi. Před více než
rokem nám byla svěřena Římskokatolická farnost Dobřany,
v níž tato tradice pomáhat handicapovaným dětem z merklínské Diakonie probíhá již 12 let.
Proto jsme chtěli v této pěkné
iniciativě pokračovat a spolupráci s Diakonií ČCE podpořit.“
S otázkou Čím to je, že se
letos dobřanská sbírka obzvlášť
vydařila? jsme se obrátili na
místního koordinátora sbírky
a zároveň ředitele ZŠ Dobřany,
pana Jaroslava Šedivého: „Dob-

řanská sbírka má dlouhodobě
stabilní výsledky, přičítám to
tomu, že má v Dobřanech tradici a dobřanští občané vědí,
k čemu slouží, a mají k organizátorům důvěru. To, že letos
jsme byli o zhruba 8.700 Kč
„lepší“ než v dosud rekordním
roce 2005 a o zhruba 14.000
Kč „lepší“ než vloni, bych dal na
vrub většímu počtu skupinek,
většímu zapojení motivovaných
rodinných kolednických týmů a
určitě také skvělému počasí. Ani
letos se nepotvrdily naše obavy,
že by dobřanští občané kvůli
„restitučním tahanicím“ odmítly pomoc potřebným organizovanou katolickou charitou.“
Na vyhodnocení letošní sbírky se dobřanští, ale i litičtí
a chlumčanští koledníci sešli
ve středu 22. ledna v litické
Koinonii, kde si při skvělé čokoládě a bábovkách darovaných
Dobřanským pekařstvím mohli vyměnit zkušenosti a podělit
se o zážitky. Jejich setkání se
zúčastnili všichni organizátoři
sbírky v Liticích, Chlumčanech
a v Dobřanech včetně dobřanského pana starosty Marka
Sýkory, který nejúspěšnějším
koledníkům předal již tradičně po deseti volných vstupenkách na letní koupání v biotopu Kotynka. Koledníkům přišla
také poděkovat zástupkyně

obdarovaného
merklínského
střediska Radost paní Barbora
Mikulová.
A kdo si letos zaslouží poděkování?
Všichni, kteří ochotně přispěli do zapečetěných pokladniček
a: „předškoláčci“ Marie Klinkovská, Kryštof Mařík a Pavlína
Wagnerová a dále Adéla Bartoníčková, 1.C, paní Lenka Bartoníčková, Daniel Bouřil, 5.A,
Jan Duban, 1.A, Adriana Halaganová, 5.B, Anežka Hlaváčová,
1.B, paní Petra Hrubá, Lukáš
Hrubý, 5.A, Michal Hrubý, 7.B,
Nicole Ibermajerová, 5.B, Adéla Kabátová, 1.C, Kristýna Klímová, 5.A, Anna Klinkovská,
2.B, paní Gabriela Klinkovská,
Anna Kubešová, 5.A, Šimon
Mařík, 1.C, pan Václav Mařík,
paní Jana Maříková, Kateřina
Matějková, 2.A, Aneta Morová,
5.A, Eliška Pařízková, 4.A, paní
Alena Ratajová, Tomáš Stupka, 5.A, Radovan Sup, 3.A, pan
Jaroslav Šedivý, Petr Škrlant,
5.A, Julie Švarcová, 2.B, Filip
Umner, 4.B, pan Petr Umner,
Anna Umnerová, 1.B, paní
Jaroslava Umnerová, Matěj
Urbanec, 4.B, Zuzana Wagnerová, 2.C, Vojtěch Váca, 5.B, paní
Renata Válková, David Vaníček,
5.A, Klára Weberová, 5.B.
Mgr. Jaroslav Šedivý
ředitel ZŠ Dobřany
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Dokud se nic nestane, tak si toho
snad nikdo nevšimne?

Škola. 1. stupeň. Ráno.
7.30. Vchod do školy.
Každý den kolem toho místa projede, dá se říct, stovka
řidičů. Každý den se opakuje ta samá situace - dokola
a dokola. Nikomu z řidičů to
nepřijde divné. Před budovou prvního stupně se každé
ráno nashromáždí nespočetně aut. Když není volné parkovací místo, tak co bych si
dělal/a horkou hlavu, že? Jen
přibrzdím, dítě vyskočí a já
pojedu dál. Domnívám se, že
tohle si řekne tři čtvrtě řidičů,
kteří vozí své dítko do školy.
Náměstí je odtamtud kousek, dvě nebo tři minuty cesty, proč tedy rodiče nezastaví
tam? Většina rodičů vede své
dítě k nějaké sportovní aktivitě, nějakému koníčku. Najednou se zdá, že ujít pár desítek

K+M+B
Druhá lednová sobota byla v Dobřanech ve znamení tří králů.
Před devátou hodinou ranní se sešlo 30 koledníků a 9 dospěláků,
kteří nám dělali dozor. Každá skupina dostala kasičku a hned
i příspěvek od pana starosty. Pan farář Váňa, pan ředitel Šedivý
a pan starosta Sýkora nám popřáli mnoho úspěchů při výběru
finančních prostředků pro postižené klienty Diakonie Merklín.
Peníze poslouží jako příspěvek na koupi nového mikrobusu.
Po rozchodu od školy šla každá skupina koledovat do svého
rajonu. Z počátku jsme počítali, kolikrát jsme zpívali píseň „My
tři králové jdeme k vám“, ale po poledni už jsme počítat přestali.
Bylo to mnohokrát! Moje skupina skončila po 16. hodině, stejně
jako skupinka mojí sestry. Největší vytrvalci obcházeli domácnosti ještě po 18. hodině.
Ve středu 22. 1. 2014 jsme se téměř všichni potkali v Liticích
v koinonii, kde nám pan starosta s panem ředitelem a panem
farářem oznámili částku, kterou se nám podařilo vybrat. Bylo
to nejvíce v historii dobřanské Tříkrálové sbírky – 61 500 Kč.
Každá skupina koledníků dostala za odměnu jednu stolní hru.
Naše skupina se umístila na 4. místě. V Liticích jsme si prohlédli
celou koinonii a každý rok vylepšovaný betlém v kostele.
Už se těším na příští rok.		
Filip, 4.B

metrů z náměstí je problém?
Prosím vás, zamyslete se.
Zatím to vychází, ale tímto
chováním můžete ublížit nejen
svým dětem, ale i cizím! Dbejte na bezpečnost a popřemýšlejte, jestli právě vy dodržujete
všechna pravidla bezpečnosti
tak, jak se má!
Domča, 9.B a Adam, 6.B

Rozhovor s panem ředitelem J. Šedivým
Jak
byste
zhodnotil
letošní Tříkrálovou sbírku?
Letošní byla asi nejlepší ze
všech třinácti uspořádaných,
získalo se nejvíce peněz,
61 500 korun. To je o 14 tisíc
více než vloni. Kolik se sešlo
na sbírku skupin? Měli jsme
10 skupinek, to je o 2 více
než minulý rok. Je to nejvyšší číslo a jednou jsme ho
v historii už dosáhli. Kudy se
v Dobřanech všude chodilo? Letos jsme zvládli téměř
celé Dobřany včetně Dobřánek a Hvízdalky. Jedna sku-

pinka nestihla dva paneláky
pod nádražím, ale s čistým
svědomím mohu říct, že tento
rok jsme prošli opravdu celé
Dobřany. Kolikátým rokem
naše škola pořádá Tříkrálovou sbírku? Letos to bylo
potřinácté, což je v podstatě
po celou dobu trvání Tříkrálové sbírky v České republice.
Nultý ročník byl pouze v Olomouci, kde se tahle sbírka
rozběhla. Čí nápad byl na
škole uspořádat Tříkrálovou sbírku? Před třinácti
lety mě oslovil pan farář Pro-

kop Bahník, jestli by škola
spolupracovala při organizaci sbírky. Kam se vybrané peníze posílají? Celou
sbírku
organizuje
Česká
katolická charita, takže přes
takzvané diecézní charity se
sbírky posílají do Prahy, kde
po přerozdělení vrací peníze
na místa, pro která koledníci vybírali. Dostávají děti
nějakou odměnu? Jakou?
Letos jsme podpořili skupinky koledníků tím, že včera
při vyhodnocování v Liticích
jsme každé skupince dali

nějakou společenskou hru,
aby si více utužovali vztahy
v kolektivu. Navíc tradičně
již třetím rokem dává náš
pan starosta nejúspěšnějším
koledníkům volné vstupenky na biotop Kotynka. Bude
Tříkrálová sbírka pořádána i příští rok? Slíbili jsme
si najisto, že ano. Dokonce se k nám přidaly i děti
z Chlumčan a předloni jsme
se spojili i s Litickými, takže
to nabývá masivnější charakter a doufám, že to vydrží.
Filip a Sára, 7.A
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Kdo? Hollweg! Kde? U nás!

12. prosince 2013, což bylo
ve čtvrtek, jsme byli uvolněni
z posledních dvou vyučovacích hodin. Šli jsme totiž do
jídelny, kde na nás čekal americký hokejista Ryan Hollweg,
který nyní hraje za HC Plzeň.
Jeho povaha na ledě je malinko agresivní a drásavá, proto
je útočníkem. A to útočníkem,
ze kterého mají soupeři strach.
Je mu 30 let. Má na hrudi tetování a psa Johanku ☺. Také
má českou přítelkyni, se kterou žije v Plzni. Setkání bylo
velmi milé, rozhovor probíhal
v angličtině, proto byla fuška
složit smysluplnou otázku, ale
myslím si, že se vše povedlo.
On rozuměl nám a my jemu.
Jakým zvířetem byste
chtěl být? Rád bych byl medvědem. Může hodně spát. Máte
rád plzeňské pivo? Je to nejlepší pivo na světě. Miluji ho.
Je to velmi dobré pivo. Líbí se
vám české ženy? Mám rád
české ženy. Mám i českou přítelkyni. České ženy jsou velmi pěkné. Jak jste se dostal
k hokeji? Můj dědeček hrál
hokej profesionálně. Když
jsem byl mladý, chtěl jsem
hrát hokej. Miloval jsem ten
sport od začátku, chtěl jsem
se mu věnovat od svých čtyř
let. Proč máte číslo 44? Můj
dědeček měl číslo 44. Je to
pocta mému dědečkovi. Jak
dlouho byste chtěl zůstat
v Plzni? Chtěl bych zůstat
tak dlouho, jak jen to půjde,
záleží to na týmu. Podepsal
jsem smlouvu na dva roky.
Tudíž tady budu s jistotou
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další dva roky. A doufám, že
i déle. Kdo je vaším idolem
v hokeji? Řekl bych, že Joe
Sakic. Nyní je již v důchodu.
Je to Kanaďan, hrál za Colorado Avalanche. Byl výborným hráčem. Vždycky jsem
k němu vzhlížel. Setkal jste
se s ním někdy? Setkal, je ze
stejného města jako já. Kdy
jste začal s hokejem profesionálně? Toto je můj desátý rok. Máte nějaké zvyky,
talismany pro štěstí? V den
zápasu je vždy vše stejné – jídlo ve stejný čas, spánek ve
stejnou dobu, výzbroj si oblékám vždy stejně - levá bota,
pravá bota, levý loket, pravý
loket,… Co je pro vás nejlepší na České republice? Nejlepší? Hokej je vážně dobrý,
těší mě však nejen hokej, ale
i lidé tady, jsou ke mně velmi milí. Výborné je pivo, jídlo, kultura. Kultura je velmi
odlišná, ale líbí se mi. Jsem
tady moc šťastný. Jak odpočíváte? Rád hraji na kytaru,
rád vařím a chodím do sauny.
Slavíte české Vánoce, Velikonoce? Ano, vyrostl jsem
v prostředí evropské mentality. Vždycky slavíme Vánoce
jako vy, 24. 12. Můj dědeček
má kořeny v Německu. Umíte
říct něco česky? Ještě jedno
pivo, prosím. Rozumím mnoha
slovům. Například – když trenér vysvětluje, rozumím dost.
Ale mluvení je pro mě obtížné. Učím se. Moje přítelkyně
mi pomáhá. Máte rád české
knedlíky? Moc. Miluji je. Jíte
odlišné jídlo v den hokejového zápasu? Obvykle máme
stejné jídlo. Kuře s rýží nebo
brambory nebo těstovinami se
salátem. V den zápasu máme
jídlo nahoře v restauraci. Jíme
společně. Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo v České republice? Svíčková s knedlíky.
Spatřujete rozdíly mezi českými a americkými ženami?
Myslím si, že Češky jsou více
tradiční. Starají se o muže.
V Severní Americe tomu tak
není. Kde jste se potkal se
svou přítelkyní? Potkali jsme
se Na Parkánu. Večeřeli jsme

tam na konci play off minulý rok a tam jsme se potkali.
Kolik tréninků máte během
týdne? Trénujeme každý den,
dvakrát denně. Jaká je vaše
nejoblíbenější
písnička?
Elderly woman od Pearl Jam,
což je americká kapela, která je v USA velmi populární.
Jaká je vaše nejoblíbenější
hudba? Rock, klasický rock.
Rock rádio je skvělá stanice.
Jaký je váš oblíbený sport?
Golf, tenis, surf, turistika.
Jakou radu byste dal mladším hráčům? Řekl bych,
trénujte tvrdě, poslouchejte
svého trenéra, protože ten je
zkušenější. Makejte co nejvíc.

Kdybyste nebyl profesionálním hráčem, co byste dělal?
Rád vařím, tak bych byl možná kuchařem. Nebo hasičem.
Postrádáte Ameriku? Někdy,
trošku. Postrádám svou rodinu. Ale miluji to tady, vaši
odlišnou kulturu, odlišné
zkušenosti. Jaký byl váš
první pocit, když jste přijel do Plzně? Byl to kulturní
šok. Je to tady tak jiné. Miluji
nové zážitky. Miluji nové věci.
Bylo to tak úchvatné. Neznal
jsem nikoho. Nick Johnson
a Nicolas St. Pierre mi zpočátku velmi pomohli. Všichni
se snažili, abych se tady cítil
dobře.

Rozhovor vychází na porkačování v angl. jazyce v Podlavičníku.

Dobřanská zabijačka
s panem Kabátem

15. února 2014
na Náměstí T.G.M. v Dobřanech
11:00

zahájení prodeje masných výrobků

14:00 ukázka porcování vepřového masa, výroby jitrnic
a jelit za pomoci pana Kabáta z rádia Kiss Proton

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás pozval k velkému dobrodružství. Město Vám nabízí ojedinělou možnost načrtnout novou podobu Dobřan, Šlovic a Vodního Újezda. Na rozdíl od nedávno schváleného územního
plánu nejde tentokrát jen o to, kolik přírody můžeme ještě při svém rozvoji ukrojit volné krajině či
o uspořádání a návaznostech v nových čtvrtích.
Po osmi letech se opět můžeme sejít nad programem rozvoje města, ovlivnit, co ve městě vznikne,
jak se náš život zlepší a obohatí. Chápu všechny, kteří mají nedůvěru ke všemu, co čpí naftalínem.
Z novin a televize známe spoustu příkladů různých „koncepcí“, „projektů“, „programů“, „strategických
plánů“, které vznikají jen proto, aby se za ně utratily peníze, a pak kdesi ve sklepích čekají na zkázu
hnilobou, hlodavci či plísní.
U nás naštěstí můžeme tyto obavy s klidným svědomím odvrhnout, osm let starý „program rozvoje“ si
osvojila jako bernou minci většina zdejších stran a volebních sdružení. Díky tomu se podařilo ho splnit.
Což znamená, že hlas většiny byl dokonale vyslyšen. Připomeňme si čtyři hlavní přání: obnova náměstí, kino, koupaliště a supermarket. Ze tří už se těšíme dlouho, na čtvrté si počkáme už jen do léta.
Důkaz místo slibů, chlubí se jedna reklama. V našem případě jde „pouze“ o důkaz toho, že zúčastnit se je v případě „programu rozvoje“ totéž co zvítězit.
Prosím Vás tedy o vyplnění tohoto anonymního dotazníku a především o to, abyste se nestyděli přijít na veřejnou debatu, která se bude konat 20. 3. od 18:00 do 20:00 v prostorách hasičské
zbrojnice. Jako zpestření máme připravenou i soutěž o zajímavé ceny. Největším lákadlem je ale to,
že spolu s odborníky můžete narýsovat budoucnost našeho města tak, aby dostálo svému názvu.
V Dobřanech se totiž sluší žít dobře.
Těším se na Vás, přijďte se vyjádřit k tomu, co Vás trápí, v dotazníku vidíte, že témat je hodně.
Doprava, bezpečnost, bydlení, kultura, sport. Opravdu na nic z toho nemáte názor, nic z toho Vás
netrápí?
S úctou
Martin Sobotka, místostarosta pověřený aktualizací programu rozvoje města

Úvodní otázky
1. Jak dlouho v Dobřanech bydlíte?

 méně než 5 let
 5-15 let
 více než 15 let

	upravený vzhled centra města a náměstí
(městská památková zóna)
 vztahy s partnerskými městy
	známost města díky psychiatrické
nemocnici
 jiné (vypište):

2. Ve které části města bydlíte?

 sídliště Pančava
 sídliště Hvízdalka
 Hornické sídliště
 Dobřánky
 centrum města
 Slovany
 Šlovice
 Vodní Újezd
	nová výstavba (lokality u Lomy a Ústavní)
 jiné

......................................................................

 nevím
4.	A naopak, jaké jsou nedostatky? Co
Vám život v Dobřanech znepříjemňuje?
(zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)

 bezpečnostní situace
(např. drobná kriminalita)

 nečistota a nepořádek ve městě
 nízká kvalita některých komunikací
a chodníků

3.

 o považujete za přednosti Dobřan?
C
V čem Vám nabízejí podmínky pro příjemný život?
(zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDI)

	málo příležitostí pro trávení volného času



	dobrá poloha a dopravní dostupnost
(díky dálnici dostupnost Plzně a Prahy)

 činnost spolků a zájmových organizací
 klidné bydlení
	kvalitní zdravotní péče v okolí
(např. Plzeň, Přeštice, Stod)

 možnosti kulturního vyžití ve městě
 nízká míra nezaměstnanosti
	podmínky pro sportování ve městě a okolí
 průmyslová zóna
(možnost investic a práce)

 příjemné přírodní prostředí
 pivovar ve městě
 významní rodáci









dětí a mládeže
nedostatek dětských hřišť
omezené možnosti sportování ve městě
a okolí
omezené možnosti kulturního vyžití
ve městě
nedostatek míst k parkování
vztah obyvatel k městu
zápach ze zemědělské činnosti
špatná dostupnost okrajových částí města
a menších obcí veřejnou dopravou
zhoršené ovzduší v zimě
(vlivem lokálních topenišť)
jiné (vypište):

INSTRUKCE K VYPLNĚNÍ:
Dotazník je anonymní. Každá domácnost
obdržela jeden výtisk. V případě, že by jej
chtělo vyplnit více členů Vaší domácnosti,
mohou si jej vyzvednout na místech pro odevzdání dotazníku.
Po vyplnění vhoďte dotazník do některého ze
sběrných boxů. Seznam míst, na kterých jsou
sběrné boxy k dispozici, je uveden na konci
dotazníku.
Dotazník je také k dispozici k vyplnění on-line
na adrese www.dotaznik.dobrany.cz
Dotazník je možné vyplnit a odevzdat nejpozději do 27. února, kdy bude dotazování
ukončeno!
U každé otázky označte jednu odpověď,
není-li uvedeno jinak! Pokud nedodržíte
instrukce k vyplnění, nebudeme moci Vaše
odpovědi zpracovat. Děkujeme za pochopení
a za spolupráci.

5.	Vezmete-li v úvahu všechny stránky
života ve městě (např. kvalita bydlení,
kulturní vyžití, kvalita životního prostředí, pracovní uplatnění atd.), jak se
v Dobřanech celkově cítíte?
	Pokuste se vyjádřit úroveň Vaší spokojenosti s životem ve městě na číselné stupnici od
0 do 10 ( 0 = velice nízká spokojenost, 10 =
maximální spokojenost):
 Vaše hodnocení:
......................................................................

 nevím/neumím posoudit
Doprava ve městě
6.	Jaké jsou podle Vás největší dopravní
problémy v Dobřanech?
(zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)

	bezpečnost silničního provozu, můžete
uvést i konkrétní nebezpečné místo:
......................................................................

	kumulace dopravy u ZŠ, ZUŠ a MŠ během
dovozu/odvozu dětí

 stav chodníků
 stav komunikací
	nedostatečná veřejná doprava
do okrajových částí města, vypište kterých:
......................................................................

 nedostatek přechodů pro chodce
	problémy s parkováním, vypište kde
......................................................................

......................................................................
 nevím

	špatné spojení veřejnou dopravou
do menších měst v okolí (např. do Stodu)






veřejná doprava do Plzně
zatížení tranzitní dopravou
doprava nepůsobí žádné větší problémy
jiné (vypište):
......................................................................

Čistota a péče o veřejná prostranství
12.	Domníváte se, že péče o veřejná prostranství ve městě je dostatečná?

 diskotéky, rockový klub
 filmová představení v „Káčku“
	zájmovou činnost

 ano
 ne
 nevím

	další vzdělávání (kurzy, univerzita 3. věku…)
	akce pořádané ve veřejném prostoru

(spolky, zájmové kroužky atd.)

přejděte na otázku č. 14
přejděte na otázku č. 14

 nevím
7.	Jaká opatření by pomohla řešit dopravní problémy, které jste vybral/a v předchozí otázce?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

 budování kruhových objezdů
	omezení rychlosti na vybraných úsecích
ve městě

 důsledná kontrola dopravy Policií ČR
 budování pěších zón
 budování cyklostezek v okolí města
 budování cyklostezek v rámci města
	posílení veřejné dopravy do okolních
menších měst a obcí

 zjednosměrnění některých komunikací
 vybudovávání obchvatu kolem města
 jiná (vypište):

(slavnosti, jarmarky atp.)

13.	Co Vám nejvíce vadí?
(zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)

 nedostatečná údržba veřejné zeleně
 není zajištěna obnova veřejné zeleně
 není zabezpečen pravidelný úklid ulic
 málo odpadkových košů v ulicích
 problémy s psími exkrementy
 vandalismus (ničení zeleně, laviček atp.)
 odpadky nejsou pravidelně odváženy
 málo kontejnerů na tříděný odpad
 nedostatečný úklid v okolí kontejnerů
	nedostatečný úklid centra (zejména během
letních měsíců)
	nedostatečný úklid v okolí restauračních
zařízení
	vzhled některých částí města (zanedbanost
staveb a veřejného prostoru), vypište kde:

......................................................................

 nevím
Bezpečnost ve městě
8.	Jsou ve městě nějaké problémy související s bezpečností, které je třeba
akutně řešit?

 ano
 ne
 nevím
9. Které problémy to jsou konkrétně?













nevhodné chování mladistvých
agresivní chování mladistvých
špatné (nedostatečné) pouliční osvětlení
nedostatečná činnost Policie ČR
nedostatečná činnost Městské policie
nedostatečný kamerový systém ve městě
drobná kriminalita
chování minorit
dostupnost drog ve městě
blízkost psychiatrické nemocnice
jiné (vypište):
......................................................................

 nevím
10.	Považujete některou část města, příp.
některé konkrétní místo za opravdu
nebezpečné?

 ve městě takové místo není
 ano, místo vypište:



....................................................................
nevím

11.	Cítíte se Vy osobně ve městě
bezpečně?

 ano
 ne
 nevím

....................................................................

 jiné (vypište):
....................................................................

 nevím
16.	Které obchody či komerční služby
Vám v Dobřanech nejvíce chybí?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)

 drobné obchody v různých částech města
 obchod s širší nabídkou kvalitního zboží
	některé specializované prodejny, případně
vypište které
....................................................................

	zcela chybí některé služby, vypište jaké:
....................................................................

 obchody ani služby mi ve městě nechybí
	obchody ani služby mi nechybí, jsou

 jiné (vypište):

dostupné v Plzni

 nevím
....................................................................

 nevím
Život ve městě
14.	Jaká zařízení určená ke sportovním či
různým oddechovým aktivitám Vám
v Dobřanech a jeho okolí chybí?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	volně přístupná víceúčelová hřiště
pro různé druhy sportů

	sportovní hala s dostatečnou kapacitou
pro všechny halové sporty
 dětská hřiště, místa pro hraní dětí
	prostor pro netradiční sporty, případně
vypište které:

17.	Představte si, že by se Vám v budoucnu naskytla možnost odstěhovat se
z města. Využil/a byste jí?







určitě ne
spíše ne
spíše ano
určitě ano
nevím/nedokážu posoudit

Práce radnice a komunikace s radnicí
18.	Jestliže potřebujete získat informace
o dění ve městě, z jakých zdrojů tyto
informace získáváte?
(zaškrtněte MAX. 4 ODPOVĚDI)

	informační středisko města
....................................................................
 cyklostezky
 hipostezky
 trasy pro in-line bruslaře
 pěší a běžecké trasy v okolí města
	volně přístupné plochy pro odpočinek
(např. městský park s lavičkami)
	místa k rekreaci v okolí města
(vyhlídky, pikniková místa atd.)
 jiné (vypište):
....................................................................

 nic mi nechybí, stávající stav je dostatečný
 nevím

(na náměstí vedle kostela)

 Dobřanské listy
 úřední deska Městského úřadu
 besedy se zástupci města
 účast na jednání zastupitelstva města
 městský rozhlas
 internetové stránky radnice
 profil Dobřanských listů na facebooku
 telefonický dotaz na radnici
 osobní návštěva na radnici
 z doslechu
 od přátel, známých
	informace nevyhledávám, nemám
o ně zájem

 odjinud (vypište odkud):
15.	Jaké společenské a kulturní akce
v Dobřanech rád/a navštěvujete?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)






divadelní představení
koncerty
výstavy
taneční zábavy

....................................................................

 nevím
19.	Co by měla radnice udělat pro zlepšení komunikace a informovanosti obyvatel města?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)

 více informací v městském rozhlase
	podrobnější informace v Dobřanských
listech
 důležité informace posílat jako SMS
 informace na vývěskách
 zlepšit podobu webových stránek
 informace posílat e-mailem
	není potřeba nic nového dělat, komunikace
je dobrá
 něco jiného (vypište co):
....................................................................

Tabulka k otázce č. 21
Oblast

doprava
sport
kultura

bezpečnost

Následující otázky se zabývají budoucností
města. Máte zde možnost vyjádřit svoji představu o tom, jak by měly Dobřany vypadat v roce
2025 a co je pro to třeba udělat.

čistota města a péče o zeleň

20.	Čím by se podle Vás měly stát Dobřany v budoucnu?
(zaškrtněte MAX. 2 ODPOVĚDI)

činnost spolků a zájmových organizací

....................................................................

21.	Kdybyste se ocitl/a na místě starosty
města, kterou z následujících oblastí
byste ve městě dlouhodobě podpo-

ochrana a zlepšování životního prostředí
cestovní ruch

technická infrastruktura (vodovod, plyn...)
péče o historické památky
podpora vytváření pracovních míst
jiné: ..........................................................................

roval/a více a kterou méně než doposud?
Vezměte v úvahu, že rozpočet města je
omezený a v případě, že chcete více podpořit jednu oblast, musíte u jiné ubrat
(odpověď označte křížkem v odpovídajícím
sloupci).

22.	Jakým směrem by se měl ubírat ekonomický rozvoj města?
(vyberte MAX. 2 ODPOVĚDI)

 rozvoj průmyslové výroby
 rozvoj služeb pro podnikatele a investory
 rozvoj služeb pro občany

Vyplněné dotazníky je možné odevzdat do boxů umístěných na následujících místech:

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

nevím

zdravotnictví

Rozvoj města

 nevím

méně

sociální služby

bydlení

skupině
	městem s bohatým kulturním a společenským životem
	městem otevřeným podnikatelům
a investorům
	městem s kvalitním bydlením a službami
místním obyvatelům
	městem pečujícím o vysokou kvalitu
životního prostředí
 jiné (vypište):

stejně

školství

 nevím

 sebevědomým městem v zázemí Plzně
	vůdčí obcí v mikroregionu či místní akční

více

Městský úřad Dobřany, Náměstí T.G.M. 1, podatelna
Informační centrum v Dobřanech, Náměstí T.G.M. 5
Městská knihovna Dobřany, Stromořadí 439
Mateřská škola, ul. Loudů
Mateřská škola, ul. Stromořadí
Lékárna Devětsil, Sokolovská 967
Lékárna BENU, Náměstí T.G.M.
Spolkový dům Dobřany, MC Budulínek, ul. U Trati
Zdravotní středisko Dobřany, Nová 956, čekárna praktických lékařů
Potraviny Dobřanka (Večerka), Plzeňská 446
Prodejna COOP TUTY, čp. 858 (Stará Pančava)
Drogerie TETA, Přeštická 1062
Psychiatrická nemocnice – vrátnice, ul. Ústavní
Šlovice – Centrum Šlovice
Vodní Újezd – knihovna

!POZOR! Poslední sběr dotazníků bude ve čtvrtek 27. 2. 2014.

 rozvoj cestovního ruchu
 podpora drobného a středního podnikání
	rozvoj oborů založených na informačních
technologiích

	rozvoj technologií šetrných k životnímu
prostředí

 jiné (vypište):
....................................................................

 nevím
23.	Zamyslete se nad budoucností města
do roku 2025. Co podle Vás představuje největší ohrožení jeho rozvoje?
(zaškrtněte MAX. 5 ODPOVĚDI)

 málo pracovních příležitostí přímo ve městě
 odchod mladých lidí z města
 pouhá „noclehárna“ pro Plzeň
 růst kriminality
	větší výskyt sociálně nepřizpůsobivých
obyvatel

 nízká kvalita obchodů a služeb
	zánik úřadů ve městě
(přesunutí do jiné obce)

 intenzivní tranzitní doprava
 nedostatek parkování ve městě
	nedostatek ubytování ve městě (pro turisty)
	zhoršení dopravní obslužnosti do okolních
měst a obcí

 ohrožení povodněmi a záplavami
	znečištění nebo poškození životního
prostředí

 neúměrný rozvoj areálu letiště Líně
 neúměrné rozšiřování zástavby
 jiné (vypište):
....................................................................

 nevím

24.	A naopak, jaké příležitosti může město pro další rozvoj využít?
(zaškrtněte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	rozvoj vztahů s Plzní (cestovní ruch, rekre-

 manželé žijící v domácnosti bez dětí



(příp. děti jsou starší a žijí jinde)
vícegenerační domácnost
jiný typ

ace, služby např. sociální, investice apod.)

 dostupné pozemky pro výstavbu bydlení
 revitalizace sídlišť
 růst počtu obyvatel
	propojení města s využitím areálu letiště
Líně
 dostupné lokality pro podnikání
	rozšiřování zázemí pro volnočasové aktivity
(sport, kultura)
 kvalitní životní prostředí
 vyšší účast spoluobčanů na řízení města
	rozvoj spolupráce s městy a obcemi
(např. v rámci svazku obcí)
 jiné (vypište):
....................................................................
 nevím

25.	Představte si, že můžete rozhodnout
o velkých investicích ve městě a jeho
okolí. Co byste chtěli ve městě vybudovat či podporovat?
(vyberte MAX. 3 ODPOVĚDI)

	rekonstrukce sportovního areálu města
u nádraží ČD

	rekonstrukce sportovních areálů
TJ Dobřany za podpory města Dobřany

	výstavba mezinárodní cyklostezky podél
řeky Radbuzy zajíždějící do města

27. Jaké je Vaše zaměstnání?









pracující, zaměstnanec
student/ka
podnikatel/ka
nezaměstnaný/á
důchodce/důchodkyně
v domácnosti
v invalidním důchodu/práce neschopný/á

28. Jaký je Váš věk?











méně než 15 let
15 - 19 let
20 - 24 let
25 - 34 let
35 - 44 let
45 - 54 let
55 - 64 let
65 - 74 let
74 let a více

29.	Jaké je Vaše nejvyšší dokončené
vzdělání?







nedokončené základní vzdělání
základní
střední bez maturity, vyučen/a
střední s maturitou
vysokoškolské

	síť menších cyklostezek pro dopravu
po městě a okolí

	výstavba přestupního terminálu vlaku
a autobusu u nádraží ČD
	využití objektu jízdárny pro koně či jiné aktivity
	kompletní rekonstrukce chodníků a komunikací
	výstavba areálu pro drobné služby
	podpora vybudování velké průmyslové zóny
nad Vodním Újezdem u letiště Líně
	vybudování cyklistického (in-line atd.) okruhu kolem města jako doplněk mezinárodní
cyklostezky;
 nové byty
 lokality pro výstavbu rodinných domů
 zařízení pro seniory
	využití náspu železniční trati po její přeložce k přímému propojení jižní části města
 revitalizace bývalých vojenských areálů
 revitalizace a využití Šlovického Vrchu
 revitalizace a využití parku Martinská stěna
 jiné (vypište):
....................................................................
 nevím

Závěrečné otázky
Pro účely zpracování a vyhodnocení dotazníků
prosíme, odpovězte na následující otázky. Uvedené odpovědi slouží k čistě statistickým účelům
a nebudou spojovány s Vaší osobou!!

26. Jaké je složení Vaší domácnosti?

 jednotlivec
 oba rodiče s dítětem (dětmi)
 jeden rodič s dítětem (dětmi)

 ano		
 ne
 nevím
32.	Byl/a byste ochoten/ochotna strávit
večer diskusí se zastupiteli města,
pracovníky radnice a dalšími občany
o dalším rozvoji města?

 ano
 ne
 nevím
33.	Pokud ano, která oblast života města Vás nejvíce zajímá a o které byste
chtěl/a diskutovat na veřejném setkání? (Vyberte pouze JEDNU oblast!)












ekonomická situace a nezaměstnanost
doprava
služby
bydlení
podoba a údržba veřejných prostor
školství
zdravotnictví a sociální služby
životní prostředí
cestovní ruch
jiné (vypište):
....................................................................

 nevím

Využijte zbývajícího místa a sdělte radnici Vaše
další náměty a připomínky:

30. Pohlaví:

 muž

 žena

Příprava Programu rozvoje města
31.	Myslíte si, že by radnice měla přizvat
občany, když plánuje zásadní rozhodnutí, změnu, úpravu či zlepšení některých částí města?

............................................................................
............................................................................
............................................................................
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku!



Pokud máte zájem podílet se svými nápady a připomínkami na změnách ve Vašem okolí
a rozvoji celého města, přijďte ve čtvrtek 20. března 2014 od 18.00 hod. na velké veřejné
setkání, které se koná v prostorách hasičské zbrojnice. Setkání se bude konat za účasti
zastupitelů města a pracovníků radnice a bude je řídit nezávislý moderátor.

Uveďte zde prosím svoji adresu, abychom Vám mohli zaslat pozvánku. (Vyplněný dotazník bude zpracován anonymně. Po vyplnění můžete tento ústřižek oddělit od dotazníku a vhodit do připravených boxů. V žádném případě nebudou údaje Vámi uvedené
v dotazníku spojovány s Vaší osobou!)
Jméno a příjmení: …………………………..........………………………..........................
Ulice: ……………………………………………...............................................................
E-mail (čitelně!): ...........................................................................................................
Zaškrtněte pokud:
 Chcete dostávat průběžné informace o přípravě strategie
 Účastnit se podobných anket k aktuálním otázkám života v Dobřanech
Každý, kdo vyplní a odevzdá tento ústřižek, bude zařazen do slosování o zajímavé
ceny. Losování proběhne na konci veřejného setkání.

ŠKOLSTVÍ, SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Zahrádkářské rady a zajímavosti
V únoru je již určitě čas pro
předpěstování sazenic zeleniny. Doma vypěstovaná sadba
může být stejně kvalitní jako
kupovaná. Vyžaduje to jen
trochu práce a starosti. Nejčastěji si na okenním parapetu pěstujeme papriky, rajčata a okurky. Kdo však má
dostatek místa, může přidat
raný salát, kedlubny, brokolici, květák a další zeleninu. Pro
jarní sadbu provádíme výsev
od poloviny ledna do března.
Sejeme do truhlíků s dobrým
substrátem, který byl zbaven
zárodků houbových nemocí.
Mladým rostlinkám dopřeje-

me co nejvíce světla, a jak je to
možné, otužujeme je v chladnějším prostředí, aby nevytahovaly. Vzrostlé přepichujeme
jednotlivě do kalíšků a čekáme
na vhodnou dobu k vysazení
do skleníku, pod kryt, či na
volný záhon.

Brambory jsou pro nás hodnotnou a oblíbenou potra-

vinou. Nejvíce však fandíme
bramborám
raným,
neboť
v době, kdy ve sklepě máme již
jen seschlé a prejchovaté hlízy z loňské sklizně, můžeme
si pochutnat na svěží a zdraví prospěšné úrodě z vlastní
zahrádky. Vařené na loupačku, polité máslem a posypané
tvarohem jsou nenapodobitelnou lahůdkou, kterou již od
června můžeme obohatit stolování. Pro vaši informaci uvedeme několik raných odrůd
z posledních let: Anuscha,
Collete, Impala, Magda, Monika, Suzan, Primarosa, Rosara
a další.

Kdy a jak chránit rostliny proti nemocem
nemoc

postřik

termín

poznámka

strupovitost jádrovin

Kuprikol,Champion, Syllit,
Baycor, Delan

od poloviny dubna do srpna dle
výskytu nemoce a počasí

jarní postřiky provádíme
vždy jako prevenci

padlí jabloňové

Discus, Baycor

před květem a po něm

jarní postřik a je-li teplý
a suchý rok

padlí na angreštu

Baycor, Discus, Champion

před květem, po něm a po sklizni

po sklizni odstříháváme
konce větviček

monilióza peckovin

Horizon, Teldor

před a po květu, před dozráváním

kadeřavost broskvoně

Rovral, Syllit, Delan, Kocide

po opadu listí a koncem února

dírkovitost peckovin

Talent, Dithane

před květem a dle výskytu nemoci

spála na meruňce

Horizon,Baycor, Talent

postřik na květní poupě a po
odkvětu

není zaručeno

padlí révové

Sulikol, Quadris, Discus,
Baycor

před květem, při zaměkávání
bobulí

Sulikol před rašením

plíseň na révě

Champion, Quadris, Delan,
Baycor

před květem a po květu

při chladu a vlhku i v létě

Spála – náhlé odumírání
meruněk.
Meruňka je domovem v Asii,
u nás nemá odpovídající klima.
Proto trpí nemocí, kdy houba
napadá celý strom. Při kvetení
prorůstá mycelium přes bliznu
do semeníku, ničí květ a pak
i plodonoše a jednoleté výhony,
které vadnou a usychají. Co
proti tomu?
-	Na podzim hnojit vápnem
a draslem.
-	Na začátku kvetení stříkat

Baycor, Horizon, Talent.
-	Měsíc před sklizní stříkat
Dithane.
-	Vše napadené spálit, klejotok desinfikovat.
-	Zamezit mravencům přístup
do stromu.
Angreštového padlí se zbavíme uskutečňováním těchto
dvou opatření:
a)	Řezem – hlavní ramena
zkracujeme na 6 pupenů,
postranní na 2-3 pupeny,

výhony zahušťující korunu
a mladé listy v okolí vegetačního vrcholu odstraníme
dříve než opadnou. Tento
řez děláme každoročně ihned po sklizni.
b) 	Chemickým
postřikem
– každoročně před květem
a po něm a také po sklizni.
Vhodný je Discus a jiné fungicidní přípravky.
Mnoho úspěchů přeje
Český zahrádkářský svaz

Travesti revue Techtle
Mechtle míří do našeho
města s nadčasovým
zábavným pořadem ,,2106“!

Lukáš, Honza a Alex - tři
muži, kteří se téměř každý
večer změní v krásné ženy
na prknech divadel a kulturních domů v celé České
republice i na Slovensku!
Dvakrát do roka tato známá travesti formace připravuje zbrusu nový zábavný
pořad s výpravnou divadelní
scénou a řadou jevištních
kostýmů.
Jejich
pořady
jsou postavené na parodii,
nadsázce, humoru a hlavním cílem jsou rozesmáté
tváře publika, které tvoří
převážně ženy.
Kromě zpěváků a zpěvaček s oblibou parodují také
politiky, aktuální dění ve
společnosti a známé zábavné
scénky od 80. let až po současnost. V pořadu s názvem
„2106“ se můžete těšit na
náhled do budoucnosti očima slečen Dolores, Stacey
a mistra Alexe. Co nás čeká?
Jak bude vypadat budoucnost dalších generací? Věřte, že bude zatraceně pestrá,
barevná, veselá, rozesmátá
... Tedy alespoň u nás!
Těšit se můžete na Halinu
Pawlovskou, Karla Gotta, Rickyho Martina, Šíleně smutnou princeznu a řadu dalších
včetně speciálního hosta večera! Více informací na internetových stránkách www.techtlemechtlerevue.cz, facebooku:
techtle mechtle revue

31. 5. 2014 od 19 hodin
Káčko Dobřany
vstupné:
240,- Kč předprodej,
na místě 260,- Kč
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Rybáři
Hned při prvním výdeji
v lednu jsem si vyzvedl povolenku na r. 2014. Na leden
poměrně teplo, po ledu ani
stopa. Nedalo mi to a vyrazil
jsem k vodě. Nejprve jsem to
zkoušel na hloubce, ale bez
úspěchu. Obhlížel jsem, jak
majitel mlýna čistí náhon. Na
soutoku jsem nahodil a ulovil
tři malé tlouště. Další výpravu jsem podnikl pod houpací
lávku, kde prý jsou okousané stromy od bobrů. O tom
jsem se přesvědčil na vlastní
oči. Bylo mi ale smutno, když
jsem viděl, jak je řeka v tomto
úseku zdevastovaná.
Dříve tu bylo plno krásných
míst na chytání. Zkáza řeky
začala vysazením rychle rostoucích topolů. Když vyrostly,
začaly se při silných větrech
vyvracet a s tunami zeminy padat do řeky. Po r. 1989
nechalo Povodí Vltavy navozit po obou březích kámen
s úmyslem zpevnit břehy. Již
při sklápění z aut se značná část kamenů skutálela
do řečiště. Během let velké
vody většinu kamení z břehů
spláchly do koryta. Zmizely
hlubší tišiny při březích. Dříve
hluboké zátoky s tišinami, kde
se ryby držely i v zimě, jsou
zanesené a tvoří se v nich ostrůvky, které vyčnívají nad hladinu. Z krásné řeky se stala
mělká strouha s rychle proudící vodou, většinou je vidět
na dno. Tady ryby nemůžou
být, sem už nepůjdu.

Chtěl jsem nechat pruty
odpočinout, ale pak mi volal
bratr a chlubil se, že v neděli
12. 1. byl na rybách pod mostem a že chytil čtyři kapříky.
To mě vylákalo, a tak jsem
v týdnu zase vyrazil. Začal
jsem v hloubce pod topoly, ale
když jsem během hodiny neviděl ťuknout, přesunul jsem se
pod most. Během hodiny a půl
jsem chytil dva cejnky a čtyři
kapříky. Za dva dni jsme tam
jel znovu a zase jsem si zachytal. Chytal jsem na těžko, ale
s malými a lehkými čiháky,
menšími háčky a na malou
nástrahu. Záběry následovaly
většinou hned po nahození,
nebo do pěti minut. Ale projevovaly se jen zachvěním špičky prutu a popojetím čihátka,
které jenom málokdy vyjelo až
k prutu. Zasekával jsem spíše
podle chvění vlasce. Většina
záseků šla ale mimo. Úlovkem
byly menší ryby – cejnek, jesen,
podoustve a malí kapříci.
Ve čtvrtek 16. 1. se sešel
letos poprvé dětský rybářský
kroužek. Dorazilo 16 dětí.
Vedoucí
ukazovali
dětem
různé druhy prutů, navijáků
a dalších rybářských potřeb
a promítli jim film „Pod hladinou“.
Výbor MO začal s přípravou rybářského plesu, který
se bude konat 21. 2. Plakáty jsou již vyvěšeny v našich
i ostatních vývěskách v různých částech města.
Vladislav Šefl

OBRAZY
 Soňa Hlaváčková  Hana Uksová
 Jitka Kabátová

17. února - 31. března 2014
Dobřanská galerie
Otevírací doba:
po - pá

9:00 - 12:15

13:00 - 16:00

Městské kulturní a informační středisko Dobřany, Náměstí T.G.M. 5

Omlouváme se našim návštěvníkům
za chybu v lednovém čísle DL v přehledu aktivit MC Budulínek pro stávající pololetí a uvádíme na pravou
míru:
Klub Budulínek I s Věrou Kulovou
– úterý dopoledne
Klub Budulínek II s Luckou Štychovou
– pátek dopoledne
čtvrteční cvičení
– předškoláci 16 – 17 hodin, rodiče + děti 17 – 18 hodin
Upozornění: středeční odpolední Klub lištiček s Olinou Malánovou dočasně pozastaven, v případě zájmu
o odpolední klub volejte na tel. 776 043 377.
Celkový přehled aktivit vč. kontaktů na

www.mcbudulinek.webnode.cz
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TJ Dobřany – oddíl BADMINTON
Vážení čtenáři Dobřanských

Doubravka, Bílé Hory, USK

ských listech, což významně

přispěl k celkové propagaci

listů, příznivci sportu a bad-

a BKV Plzeň, Slovanu Karlo-

přispělo k propagaci města

města Dobřany v nadregionál-

mintonu zvlášť, dovolte, aby-

vy Vary, Jiskry Nejdek, Astry

Dobřany.

ních souvislostech a přesáhl

chom Vás seznámili s vyhod-

a SK Proseka z Prahy, Baníku

nocením

Most,

série

„Otevřených

turnajů badmintonu pro děti

BK93 Hořovic a BaC

Kladno

– 2013“ podpořených z Gran-

„Rodič a žák“- 8. 6. 2013

tového dotačního titulu města
Dobřany 2013. Pro dobřan-

U prvních 2 turnajů se hrálo

svým významem rámec města

v kategoriích: smíšená čtyřh-

Dobřany.

ra, dvouhra chlapci, dvouhra

Přínosem

těchto

obohacení

turnajů

dívky, čtyřhra chlapci a čtyř-

bylo

kulturního

– pro děti do 15 let a jejich

hra dívky

vyřazovacím způ-

a společenského života obyva-

rodiče, celkový počet zúčast-

sobem na 1 porážku, poražení

tel a veřejnosti ve městě Dob-

skou veřejnost se konaly tyto

něných 24, z toho dětí 12,

v 1. kole dvouher

hráli ješ-

řany a jeho místních částech

turnaje:

(7 chlapců a 5 děvčat), kro-

tě další zápas o pořadí a ve

Šlovicích a Vodním Újezdu,

„Radbuza Cup“ – 23. 2.

mě dobřanských soutěžících

všech kategoriích o 3. místo.

propagace veřejně prospěšné

2013 – pro děti do 13 let, cel-

se zúčastnily i děti s rodiči

U dalších 2 turnajů se hrálo

činnosti TJ Dobřany, oddílu

kový počet zúčastněných dětí

z Chlumčan, Vlaštovky Plzeň,

ve skupinách podle výkonnos-

badmintonu a zejména města

44, z toho 25 chlapců a 19

Nejdku a Karlových Varů

ti systémem každý s každým.

Dobřany.

děvčat, zúčastnily se i děti ze

„Mikulášský turnaj“ - 7. 12.

Každý

účastník

turna-

Sokola Doubravka, USK, BKV

2013 – pro děti do 15 let,

je obdržel malé občerstvení

a Bílé Hory Plzeň, Slovanu

celkový počet zúčastněných

a diplomy a vítězové na 1. až

Karlovy Vary, Jiskry Nejdek,

dětí 33, z toho 20 chlapců

3. místě medaile či poháry

Baníku Most, Astry a SK Pro-

a 13 děvčat, zúčastnily se

a věcné ceny, vše spolufinan-

seka z Prahy, BK93 Hořovice

i děti z Chlumčan a Vlaštovky

cované z grantového progra-

a BaC Kladno

Plzeň

mu města Dobřany

PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO
DOTAČNÍHO TITULU MĚSTA

„O pečeť purkmistra města

Otevřené turnaje byly pořá-

Tím, že se těchto otevřených

Dobřany“ - 4. 5. 2013 – pro

dány pro děti z Dobřan, Šlo-

turnajů účastnily i děti a jejich

děti do 15 let, celkový počet

vic, Vodního Újezda. Informa-

doprovod z Plzeňského a Kar-

zúčastněných dětí 42, z toho

ce o turnajích byly zveřejněny

lovarského kraje a z dalších

23

děvčat,

hlášením městského rozhla-

měst a obcí celé České repub-

Zdeněk Linda

zúčastnily se i děti ze Sokola

su, na vývěskách a v Dobřan-

liky, tento projekt významně

a Ing. Josef Malý

chlapců

a

19

DOBŘANY

Za pořadatele Badmintonový oddíl TJ Dobřany

Bára Rutkovská vyhrála turnaj PMN ČKA
Dalším turnajem pokračoval pohár mladých nadějí
České kuželkářské asociace
(PMN ČKA) v Plzni na Škodovce. Účast naší mládeže
byla znovu slušná a dočkali
jsme se i medailových umístění. Toho největšího úspěchu dosáhla Bára Rutkovská
(241), když v Plzni nenašla
přemožitelku a vyhrála kategorii mladších žákyň. Druhého velice slušného úspěchu
jsme se dočkali od Šimona Tomana (244), který se
v PMN ČKA umístil premiérově na stupních vítězů, a to
na třetím místě. Bez medaile
jsme nebyli ani v kategorii
starších žákyň, a to díky tře-

tí Karolíně Eichlerové (217)
a druhé Michaele Mafkové
(234).
O této kategorii mladých
kuželkářů píšu stále a zapomínám na ty nejmladší a na
ty, co chtějí pro kuželky udělat více, než si „jen“ zahrát.
V našem klubu trénuje
i přípravka, kterou zápasy
a turnaje teprve čekají. Aby
však nejmladší děti získaly
nějakou zkušenost a do seriálu turnajů naskočily připravení, založili jsme oddílový pohár. Oddílový pohár
nevznikl jen pro získávání
zkušeností po stránce herní,
ale také po stránce organizační. Pohár se skládá z několi-

ka turnajů, které děti odehrají na tréninku a zpestří si tím
tréninkový stereotyp. Jelikož
má náš oddíl nedostatek trenérů a lidí, kteří by rádi udělali něco pro klub, tak jsme
vsadili na to, že si turnaj
budou děti organizovat samy
a zhostí se i role rozhodčích.
Pohár má za sebou dvě kola
a ta proběhla velice úspěšně. V prvních dvou kolech
se role rozhodčích a organizátorů zhostily mladší žákyně Michaela Provazníková
a Kateřina Filová. S novou
rolí se popraly velice dobře
a s nadšením. V poháru si
přípravka zahraje 60 hodů
sdružených s dorážkou na

tři hody. Mladší žáci a žákyně hrají rovněž 60 hodů, ale
hra je složena z figur, proto
nedosahují taková čísla jako
přípravka. Hra do figur je
dobrým tréninkem dorážky
a zároveň i do plných.
Po dvou kolech si z přípravky nejlépe vede Anna Marie
Gubischová s náhozy 178
a 209 bodů. Druhé průběžné místo patří Denisi Mrňovi (178, 191) a třetí místo
Josefu Černákovi (178, 184).
V kategorii mladších žáků si
zatím nejlépe vede Michaela
Provazníková, druhé místo
patří Kateřině Filové a třetí
Šimonu Tomanovi.
Martin Provazník
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„Slávista, Ípeesák, ale také Zenkl“
začátků hokejbalu v Dobřa-

nebo vlastně pořád, včetně

nech?

dětí, z kterých jsou dnes již

Co k tomu asi tak mohu

dorostenci, a jádro válčí i mezi

říct, mantinely vyměnila fir-

muži v ,,národce“. Z této par-

ma

asfalt

ty vlastně vznikly pro Dobřa-

tehdy tuším Strabag. S Jar-

ny další medaile. Za poslední

dou Poláčkem jsme asistovali

pětiletku dvě zlaté, jedna stří-

u této renovace a o to více to

brná a jedna bronzová, věřím,

tu mám rád. Plast je moder-

že budou ještě další a snad

na a hokejbal se tím posouvá

to nezakřiknu, ale teď jsem

stejně jako všechny sporty.

zase spokojen a práce s dětmi

Uher

Company,

a s klubem mého srdce mne
Pojďme k současnosti, jak

baví.

hokejbal vidíš dnes, především ten náš, dobřanský?
Ovšem pozor, také bývalý
ligový

rozhodčí

Myslím, že kroutím plus

Jen taková vsuvka pro

Hra se změnila, ubylo na

tebe jako sportovce s vel-

kráse, přibývá na síle a sou-

kým a komplexním přehledem - Sparta nebo Slavie?

basketbalu.

mínus s drobnými pauzami

bojích.

Klubový matador, bez něhož

nějakou patnáctou sezónu.

pamětníkem

si hlavně ty současné Šne-

Pepa Hájek a Jarda Poláček

a ten byl hezčí. Teď se hraje

dím ,,sešívkám“.

ky asi ani nelze představit.

byli přede mnou, já tehdy

v pěti a hřiště zůstala stejná,

když se daří, prostě pořád!

Jednou skončí, dokonce vrátí

dostal nabídku a přidal jsem

takže víc asi říkat nemusím.

Takových těch, kteří fandí, jen

i věci, pak zase začne.... Také

se k nim.

Chytrý hráč se ale prosadí

když se vyhrává, těch znám

všude, to taky není nic nové-

hodně....

někdy používá slůvko já, ale
kdo z nás to nedělá???? Hlav-

Vzpomeneš

na

úplné

ně mezi dětmi je ,,Bohoušek“

začátky v klubu, jak bys je

velmi populární, a nejen mezi

hodnotil?

Jsem

samozřejmě
,,čtyřkového“

Tak

to

je

jasný,

fan-

A nejen

ho.
Asi odpovíš spoustě zvídaA ten náš dobřanský?

vých, ale v době, kdy je nou-

Proslulá je jeho pila

Sice jsem toho v té době

Po úspěšném období, které

ze o každé dítě, mají šestiti-

neboli člunkový běh a mohl

měl hodně, např. pískání bas-

jsem už zmínil, přišlo tako-

sícové Dobřany zastoupení

bych

Fotbalisté

ketu mi zabralo moře času,

vé mrtvé. Paradoxně v době,

téměř ve všech mládežnic-

TJ Družstevník Vstiš také jistě

ale rád vzpomínám na partu

kdy tu byla extraliga mužů.

kých kategoriích. Kde se tu

vzpomínají na letní ,,záhul“ či

okolo Martina Fořta, Vaška

To jsem někdy ani nechodil,

tedy děti berou?

galeje od Zenkla, když domů

Šlehofera, bratrů Tolarových,

spíš jsem nechtěl chodit...

Vidím to asi takhle: úspěchy

z tréninku od něj doslova odpaj-

Dana Kováříka, Míši Pokor-

Znovu jsem ožil, když se tu

a poctivá práce zapálených

dali. Před domácími zápasy se

ného a dalších. Určitě mi

rozjela nová éra práce s dět-

v klubu zafungovala i v okolí,

nebojí ujmout moderátorské

nějaká jména vypadla a za to

mi a parta Jarda Voler, Vašek

Chlumčany jsou jasné, okolní

role a hráče včetně soupeřova

se omlouvám, ale tohle byli

Šlehofer, Dan Kovářík, Stan-

vesnice Vstiš, Lukavice, ale

týmu pěkně jméno po jménu

chlapi, kteří moc dobře věděli,

da

Průcha,

také třeba klatovský hokej.

vyhlašuje - ať mají děti záži-

proč a za koho hrají. Postup-

Richard Hamet a další, teď se

Na pár kluků odtud nedám

tek, to jsou jeho slova. Tak to

ně se přibalovali další a tam

to rozšiřuje, Honza Matoušek

dopustit. Respektují se věci

je prostě celý on. Jedno je však

vzpomenu na ,,Steva“ alias

st., Péťa Úbl, předseda Petr

navzájem. Pravidla jsou daná

jisté, jeho postava je pro náš

Petra Kůrku, ,,Mušláka“ alias

Chvojka a to je super..... Prv-

a musí fungovat oboustran-

klub neodmyslitelná a je velmi

Radka Mužíka, tihle a ještě

ní naší velkou akcí byla teh-

ně. Bratři Kaňákové, Brtník,

oblíben, i on svojí rolí přispěl

další navýšili už tak velikou

dy Karviná, kam jsme vyrazili

Ulrich, Mužíkové a další. Tih-

k novodobým mládežnickým

kvalitu.

s mladšími žáky na Mistrov-

le také naši laťku zvedají výš.

nimi.

pokračovat.

úspěchům z poslední pětiletky,

Drnec,

Franta

ství ČR. To nás všechny straš-

Kdybychom to tu dělali špatně,

staré-

ně chytlo, a i když jsme teh-

asi by sem těch 35 kilometrů

ho hřiště s pogumovaný-

dy skončili pátí, cítili jsme se

nedojížděli. O Mírovi Vísnerovi

ale dobrá škola, pan ,,Bóža“

mi

následova-

jako vítězové. Tam to prostě

z ještě vzdálenějších Domažlic

Bohuslav Havránek.

la výstavba nových, nový

všechno začalo, vytvořila se

tu mohu psát jen pochvaly.

asfalt, nyní dokonce plast.

funkční parta - trenér, hráč,

Trošku mne mrzí domorodci,

Co tomu říkáš jako šnečí

rodič. Všichni na tu dobu

ale to se začíná pomalu obra-

patriot a pamětník takřka

budou

cet. Dělají se nábory a hráči

pro náš klub doslova žije.
Pro DL odpovídá

stará,

Jak dlouho pracuješ ve
Šnečích barvách?
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TJ Snack Dobřany – hokejbal

přibývají i odsud a to je jedině
dobře. Začala nám přípravka, hodně to zvedl trenér Petr

Dobřanští Šneci vstoupili

v Č. Budějovicích, 22. 2. pak

Úbl a rozšířil tak trenérské

do nového roku 2014 s nároč-

turnaj v Berouně, v obou pří-

šnečí řady. Hráči jako bratři

nou

Jak

padech by měli nastoupit naši

Duchkové, Vašík Bartovanec,

jsme dříve avizovali, prioritou

dorostenci, možná i doplněni

Matýsek Úbl a další jsou naši-

pro náš klub zůstává prá-

muži (není jisté, ještě zváží-

mi perličkami.

ce s mládeží a podle toho je

zimní

přípravou.

me...), neboť se jedná o zápa-

i sestavený plán přípravného

jsme vyrazili i v hojném počtu,

sy právě mužské kategorie. Na

Působíš ve Snacku jako

období pro jarní sezónu. Začá-

když soustředění absolvovalo

7. únor je domluven přátelský

atletický či kondiční tre-

tek jsme stanovili na 6. leden

26 hráčů, 4 trenéři a hlavní

zápas v Plzni pro starší žáky,

nér, sice jsi míval trenérské

a poté takřka denně trénuje-

vedoucí klubu pan Miroslav

pro tuto kategorii je v jedná-

,,béčko“, ale nyní jsi oprášil

me rozděleni do jednotlivých

Vísner. Na dnešní dobu tedy

ní ještě další utkání. Naší

,,céčko“, co našemu klubu

mládežnických

kategorií.

velmi slušné účastnické čís-

snahou je, aby příprava pro

nabídneš?

V rámci tohoto, mezi hokej-

lo.... Samozřejmě je jasné, že

hráče byla náročná a tvrdá,

balisty

oblíbeného,

na tuto akci je třeba navázat

ale zároveň pestrá. Nejedeme

už jsem řekl. Zažil jsem toho

období jsme zavítali na krát-

pravidelnou účastí v trénin-

podle starých, zaběhlých zvy-

tady moc, to se budu taky

kodobé kondiční soustředění

cích, jak to říká plán přípra-

ků a stereotypů, i my se učí-

opakovat, dokonce jsem musel

na Přimdě, jehož vrcholem

vy a nepsaný zákon každého

me a snažíme se o nové věci

,,sundat“ knír po skoro 25ti

byly modelové zápasy v naší

sportu, ale dnes to už u nás

tak, aby to hráče oslovilo, to je

letech, když starší žáci vydřeli

Snack aréně. Přimda nabízí

ví

přípravky.....

a bude klubový cíl všech šne-

na republice bronz. Sázka je

opravdu širokou škálu spor-

Po tzv. hrubé fázi přípravy

čích trenérů. Vše nám zhod-

holt sázka.... Co bych pro ty

tovního vyžití, a i proto sem

nastává fáze herní a tu mají

notí zápasové jaro.

kluky neudělal, makali teh-

jezdíme již několik let. Čerstvé

všichni

dy s Opavou, Poličkou, Kar-

lesní ovzduší, skvělé běžecké

raději. Domluvili jsme a stále

týmů, pak do jarních bojů

vinou,

Tento klub mám v srdci, to

nepříliš

i

kluci

z

hokejbalisté

určitě

Co

se

týká

realizačních

tratě s kopcovitým terénem ...,

domlouváme přípravné zápa-

půjdeme téměř v nezměně-

jako

sportovní hala, bazén – zkrát-

sy, opět prioritně pro mládež-

ných sestavách.

o život, ale to makají pořád.

ka k načerpání fyzické kondice

nické kategorie. 15. února by-

Václav Šlehofer

Jsou k tomu vedeni a hodně

ideální prostředí. Tentokráte

chom měli odehrát dvojzápas

TJ Snack Dobřany

Vsetínem,

Kladnem,

Vlašimí, Mostem atd.

dobře. Ale k věci, rád splním
jakýkoli trenérský úkol a pro

Realizační týmy TJ Snack Dob-

klub pomůžu čímkoli, přede-

řany pro jarní část sezóny 2014:

vším s dětmi, ty jsou tvárné
Muži

a chtějí. Oblíbenou pilu však

1. NÁRODNÍ HOKEJBALOVÁ

budu ordinovat dále.

LIGA:
Trenér: P. Chvojka

O Bohouškovi: Co se na-

Hrající asistent: V. Šlehofer

psalo sedí, je to takový táta
klubu, bez něhož by to nebylo ono. Nezkazí žádnou leg-

Dorost – Extraliga:

raci a nevadí mu, že kolikrát

Trenéři:

i na jeho účet, je to správný

V. Šlehofer, J. Matoušek
Kondiční trenér: B. Havránek

parťák, je starší a osobně

Vedoucí: M. Vísner

k němu chovám úctu, minimál-

Kustod: J. Voler

ně ve stylu odsud - posud. Na
letním soustředění ve Vstiši
Modelové

měli „huby“ od ucha k uchu,

Stojící zleva: Babor, Kopta, Šlehofer V., Görges, Kovářík J.,

Mis. ČR, sk. Západ:

zejména, když ordinoval tré-

Zrna, Dušek, Ulm, Průcha, Vísner (hl.vedoucí) a Úbl (trenér)

Trenéři:

ninkové dávky místním fotba-

Pod nimi zleva přikrčeni: Šlehofer st., Matýs, Úbl, Matoušek

J. Matoušek a V. Šlehofer

listům! Jo, a pak ta jeho pila je

(trenér), Hůrka, Vild ml., Lór, Šlehofer O., Matoušek ml., Bel-

Kondiční trenér: B. Havránek

vyhlášená.... Prostě patří mezi

fín a Čech

nás - Šneky!!!!

V podřepu zleva: Sedláček, Ulrich, Košňar, Vísner ml. a Voler

Mladší žáci a přípravka

Ležící: Vild st. (trenér)

Mis. ČR, sk. Západ:

Šlehy st. alias
Václav Šlehofer

utkání

po

návratu

z

Přimdy

absolvovali:

Starší žáci

jsme všichni včetně mladých

Trenéři: P. Úbl a R. Vild
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TIPY NA VÝLET

Turisté vás zvou
11. února
ROZHLEDNA DLAŽOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 9:17 hod. do Pocínovic. Půjdeme po zelené tz směrem na Dobrou
Vodu. Odbočíme na žlutou tz., která nás dovede na rozhlednu Sv. Markéta. Zpět půjdeme
po silnici do Libkova a Loučimi na vlak. Odjezd
v 14:43, nebo v 16:03 hod. Vedoucí Jindra Šmatlák.

Bayerisch Eisenstein
(Bavorská Ruda) – Salvador
Dalí – mimořádná výstava

15. února
KOLEM MŽE NA KOSÍ POTOK
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7:28 hod. /z Plzně v 8:35 hod./
do Ošelína. Vyjdeme po zelené tz., přejdeme na červenou, která nás dovede do osady Kosí Potok. Zde přejdeme na zelenou
tz. a kolem Kosího potoka půjdeme do místa Pod Třebelí. Zde
odbočíme na žlutou tz., dojdeme do Třebel, kde je rozhledna.
Zpět se vydáme lesem do míst Nad Záhořím, přejdeme na zelenou tz., která nás dovede do Ošelína na vlak. Délka vycházky
14 km. Odjezd vlaku v 16:29 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
18. února
Z HOLOUBKOVA DO ROKYCAN
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7:28 hod. /z Plzně v 8:31hod./ do
Holoubkova. Půjdeme po červené tz. do Hůrek, kde je výtečné
občerstvení, na vrchol Žďár a do Rokycan. Bude-li nepříznivé
počasí, sejdeme z Hůrek do Nové Hutě na vlak.
Délka vycházky 15 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
22. února
KOUZLO ZIMNÍHO LESA
Akci pořádá odbor KČT Líně na trasách 12, 21 a 31 km. Cíl
vycházky Nýřany, restaurace Tesla od 11:00 do 16:00 hod. Sraz
zájemců o vycházku u „kulaťáku“ v 8:00 hod. Půjdeme přes
Novou Ves, Líně, Uherce do Nýřan.
Délka vycházky 15 km. Vedoucí Karel Bohmann.
25. února
ZE ŠVIHOVA DO KLATOV
Odjedeme z Dobřan vlakem v 8:28 hod. do Švihova. Půjdeme
po červené tz. kolem zříceniny hradu Kokšín směrem na osadu
Výrov, Komošín, Skrýt a do Klatov, kde je cíl našeho putování.
Délka vycházky 14 km. Vedoucí Jindra Šmatlák.
1. března
OKOLO DOBŘAN
Sraz u „kulaťáku“ v 9:00 hod. Půjdeme kolem řeky do Vodního Újezda a lesní cestou do Červeného Újezda. Dále přes Líně
dojdeme do Nové Vsi a po zelené tz. do Dobřan.
Délka vycházky 15 km. Vedoucí Karel Bohmann.
4. března
Z PLEŠNICE DO KOZOLUP
Odjedeme z Dobřan vlakem v 7:28 hod. /z Plzně 8:35 hod./ do
Plešnice. Půjdeme po modré tz a po jednom km přejdeme na
červenou tz. na Hracholusky. Vydáme se kolem přehrady k hrázi, přejdeme na zelenou tz. a po ní na hrad Buben. Kolem řeky
Mže dojdeme do Bdeněvsi a Kozolup na nádraží ČD.
Délka vycházky 12 km.
8. března
HORNOBŘÍZSKÝ PUCHÝŘ
Akci pořádá KČT TJ Tatran Třemošná na trasách 5 – 50 km.
Start: Masarykova základní škola v Horní Bříze. Odjezd z Dobřan vlakem v 7:28 hod. /z Plzně v 8:18 hod/ do Horní Břízy.
Cíl vycházky v místě startu. Odjezdy zpět: autobus ve 14:22
a 16:22, vlak v 15:10 hod. Vedoucí Luboš Kučera.
Přijďte se s námi projít zimní přírodou. Jdeme za každého počasí.
Případné změny v plánu zveřejníme ve vývěsní skříňce vedle KB.
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Celkem 300 originálně
signovaných prací umožňuje detailní náhled na
nenapodobitelné
umění
Salvadora Dalího, který
do těžiště své tvorby kladl myšlenky zabývající se
odhalením světa iluzí, snů
a přání a koneckonců i hluboké sebepoznání. Právě
motivy Dalího olejomaleb,
jako například „rozplývající
se čas“, se pro mnohé staly
pojmem a byly již nesčetněkrát reprodukovány.
Výstava v umělecké galerii
Kuns(t)räume se ale věnuje jinému, méně známému
aspektu Dalího tvorby, a to
jsou grafiky. Zde vystavené, z velké části barevné
tiskové litografie, dřevoryty
a rytiny, představují zcela
ojedinělý komplex v rámci
jeho souborného díla. Při
tvorbě grafických prací se
Dalí často pomyslně obracel ke klasikům světové
literatury, čímž vznikly jeho
velké cykly, obsáhlé soubory grafických listů a náročně ilustrované knihy.
Mimořádná
výstava
v
Bayerisch Eisenstein
potrvá do 23. března 2014
a otevírací doba je středa
– neděle od 11:00 do 17:30.
Více informací na www.kunstraeume-grenzenlos.de/cz.

Švihov – výstava
„Po stopách Popelky“
Chcete poznat místa,
kde oblíbená Popelka bydlela s macechou a sestrou
Dorou, kam chodila za svou
sovou Rozárkou a kde se
macecha s Dorou převrátily
do rybníka? Chcete poznat,
kde se natáčela velká část
filmu Tři oříšky pro Popelku? Pak byste měli navštívit výstavu ke 40. výročí
natočení pohádky na vodním hradě Švihov! Výstava
je součástí mezinárodního
projektu „Tři výstavy pro
Popelku“, která spojuje zámek Moritzburg, vodní hrad
Švihov a zámek Ctěnice.
Výstava je určena nejen pro
malé návštěvníky, ale pro
každého, kdo má tuto tradiční českou pohádku rád.

Otevírací doba: úterý pátek od 10:00 do 15:00,
sobota a neděle od 10:00
do 16:00 do 2. března 2014
ve výstavním sále vodního
hradu.
Na hradě na vás čeká
výstava kostýmů z filmu,
kulisy a scény z natáčení, informace a zajímavosti
o natáčení pohádky a medailonky o tvůrcích. Nechybí
ani interaktivní zastavení
a hry pro děti nebo živá zvířátka, sova Rozárka a kůň
Jurášek. Výstavu doplňuje
pohádková stezka „Po stopách Popelky“, která vás
zavede na místa natáčení
v okolí hradu. Například do
sadu, kde měla popelka svou
sovu Rozárku, nebo k rybníkům, kde macecha s Dorou
vyzkoušely studenou vodu
při převrhnutí kočáru.

INZERCE
U Lomy 1069
334 41 Dobřany, ČR
tel. 377 183 848

Nadnárodní společnost INSTRON, dodavatel vysoce
přesných obráběných součástí, sídlící v nově postaveném
závodě v Dobřanech, hledá pracovníky na pozici:

CNC OPERÁTOR/KA OBRÁBĚCÍCH STROJŮ (více míst)
Požadavky: • orientace v systému FANUC (HAAS, MoriSeiki), případně
jiný CNC systém • znalost používání základních měřidel • čtení výkresů,
orientace ve výrobní dokumentaci

Pracovní náplň: • obsluha 3-os. frézovacího centra • obsluha 5-os.
obráběcího centra (soustružení+frézování) • výroba vysoce přesných dílů
z jakostních materiálů a slitin

Nabízíme: • zázemí dynamické zahraniční společnosti • 2 / 3 směnný provoz • firemní školení, firemní benefity • know-how nadnárodní skupiny ITW

Benefity: dovolená 5 týdnů, příspěvek na penzijní/životní pojištění, stravenky/příspěvky na stravování, vzdělávací kurzy, závodní stravování, příspěvek
na dopravu
SMLOUVA NA DOBU NEURČITOU
Kontaktní osoba: Ing. Gustav Bulín, e-mail: gustav.bulin@loma.com

Instalatérství, topenářství
Nabízíme:
•	instalatérské a veškeré topenářské práce
•	výměny všech typů radiátorů

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

PONOŽKY VOXX
A PUNČOCHOVÉ ZBOŽÍ
(prádlo, kapesníky)

Veselý Luboš

Tel.: 732 186 994

Jindřiška Vávrová
Náměstí T.G.M., Dobřany
(bývalý stánkový prodej)

CENTRUM OASIS
již 22 let jsme tu pro Vás

AUTOSERVIS
Plajner
AUTOSERVISJindřich
Jindřich Plajner
Lipová
826
Lipová 826
Dobřany
Dobřany
334 41
334 41

tel.

777 146 125

777 146 125
e-mail.tel.
autoplajner@seznam.cz

e-mail: autoplajner@seznam.cz
Autoservis
∙ Pneuservis
Karosárna
Výkup a prodej vozidel ∙ Odtahová služba
Nabízíme
:
∙ servis∙ vozidel
všech∙ značek
∙ servisní prohlídky (i v záruční lhůtě vozidla), např.výměny
olejů, filtrů, rozvodů motoru, atd.
∙ opravy brzd a podvozkových částí, např. čepy, ložiska,tlumiče

Nabízíme masážní a ezoterické služby. Prodej léčivých bylinek, vonných
aroma lampiček, svíček, kamínků a mnoho dalšího. Přijďte nás navštívit
a poznáte, že náš cíl je Vaše pohoda. Těšíme se na Vás.

Jana Seidenglanzová - 723 456 818 (masáže)
Irena Cibulková-Martínková - 733 374 995 (ezoterické služby)
Objednávky na veškeré služby přijímáme na obou telefonních číslech
a na čísle pevné liny centra - 377 970 390.

Otevírací doba: pondělí-pátek 9:00 - 17:00
Najdete nás v Pobřežní ulici 1027 v Dobřanech (krámek u myčky).
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INZERCE

Řádková inzerce

►	Prodám cihlový byt 2+1 v 2. patře v Chlumčanech.
Cena dohodou. Tel.: 602 697 596
►	Nabízím k pronájmu byt 1+1 v Dobřanech.
Tel.: 603 441 628
►	Nabízím koňský hnůj za odvoz. Po dohodě můžu i přivézt
– Dobřany a okolí. Tel.: 774 106 588
► K
 do daruje staré knoflíky, třeba po babičce? Staré či
nové kartičkové kalendáříky? Osobně vyzvednu. Stačí
zaslat sms (zaplatím). Tel.: 775 656 857
► P
 rodám psací stůl, světlé dřevo (100 Kč), stojací
pokojovou lampu (150 Kč), 2 peřiňáky (á 250 Kč),
2 starožitné květinové stolky, hnědý a bílý (á 150 Kč),
pokojový lustr (100 Kč). Tel.: 607 603 054 (Chlumčany)
► P
 ronajmu byt 1+1 v Dobřanech, ul. F. X. Nohy, 1. p.,
dle dohody. Tel.: 605 313 058

Na problémy nejste sami
Otevírací doba poradny v Dobřanech
Středa: 9.00 – 12.00
Čtvrtek: 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.45
Náměstí T. G. M. 5, Dobřany
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)

PRACOVNÍ DOBA OPRAVNY OBUVI A VÝROBY KLÍČŮ - ÚNOR A BŘEZEN 2014
ST

5. 2.

9 - 12

ČT

20. 2.

9 - 12
9 - 12

PÁ

7. 2.

14 - 17

ST

26. 2.

ÚT

11. 2.

14 - 17

ČT

27. 2.

14 - 17

ČT

13. 2.

PO

3. 3.

14 - 17

ÚT

18. 2.

ST

5. 3.

9 - 12
14 - 17

9 - 12

Výrobu klíčů mimo pracovní dobu
lze domluvit na telefonním čísle: 773 478 883.

Vydalo Městské kulturní středisko Dobřany, IČ 712 09 336
Redakce: Městské kulturní středisko Dobřany, telefon: 739 643 219
E-mail: listy@dobrany.cz
Typografie: Kalous & Skřivan
Předseda redakce: Bc. Martin Sobotka
Odpovědná redaktorka: Lenka Šašková
Vychází 1x za měsíc v nákladu 2 700 ks.
Uzávěrka vždy do 20. dne v měsíci.
Redakce si vyhrazuje právo na úpravu zaslaných textů.

Kontaktní místo Občanské poradny Plzeň v Dobřanech
je financováno městem Dobřany
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KINO – DIVADLO – KONGRESOVÝ SÁL KÁČKO
BLÍZKO OD SEBE
12. 2. v 19:30 hodin
(USA, komedie/drama, 130 min, přístupný od 12 let, titulky, režie: John Wells)
Celá rodina Westonových se sjíždí do rodného domu v Oklahomě na pohřeb otce
(Sam Shepard), básníka a opilce, který
spáchal sebevraždu. Jeho žena, cynická a celoživotně konfliktní Violet (Meryl
Streep), takřka s potěšením rozdmýchává spory se svými třemi dcerami (Julia
Roberts, Julianne Nicholson a Juliette
Lewis). Ani jedna z nich to nemá jednoduché: jedné se hroutí manželství, další tutlá
aférku se svým bratrancem, třetí se právě
zasnoubila a ani na pohřbu není schopna
mluvit o ničem jiném než o nadcházející
svatbě. Přičemž každému kromě ní je jasné, že její snoubenec (Dermot Mulroney)
je slizký parchant.

Vstupné: 100 Kč

ŽIVOTNÍ ŠANCE

přístupný od 12 let, titulky)
Režie: Akiva Goldsman
V mýtickém prostředí New York City se
více než jedno století odehrává příběh
plný zázraků, neblahých osudů a odvěkého konfliktu dobra a zla.

odejdou, ukradnou pár bezcenných věcí,
ale také dvě značkové pušky. Když se
majitelka vily vrátí z Paříže, ohlásí krádež svému známému, místnímu bossovi,
který se rozhodne celou situaci řešit po
svém.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 90 Kč

LEGO PŘÍBĚH

KRÁSNO

16. 2. v 15:00 hodin

21. 2. v 19:30 hodin

(USA, animovaný, 100 min, přístupný,
dabing, režie: Phil Lord, Chris Miller)
Příběh sleduje osudy Emmeta, obyčejné,
pravidel dbalé a dokonale průměrné minifigurky LEGO, která je omylem považována za nejvýjimečnější osobu. Ta jediná
může zachránit svět. Je odveden do
společenstva cizinců, kteří se vydali na
velkolepou výpravu proti zlému tyranovi.
Emmet je na takovou cestu až k popukání
zoufale nepřipraven.

(ČR, krimi/komedie, 119 min, přístupný
od 12 let, režie: Ondřej Sokol)		
Osobitá černá komedie ve stylu bratří
Coenů.
Krásno je jezero nad městem Šumperk.
Příběh začíná příjezdem dvou hlavních
hrdinů do rodného Šumperka. Následuje
zjišťování rodinné historie jednoho z přátel, zápletky kolem dědictví a nevyjasněných úmrtí rozjíždí spirálu cynických,
vtipných a zamotaných situací.

Vstupné: 100 Kč

Vstupné: 110 Kč

14. 2. v 19:30 hodin

VEJŠKA

BELLA A SEBASTIÁN

(VB/USA, životopisný/komedie, 103 min,
titulky, režie: David Frankel)
Příběh, který poslal celý svět do kolen
a dal naději všem, kterým život rozdal jen
nízké karty. V historicky první sérii televizní show „Británie hledá talent“ předstoupil před krutou porotu a nepřátelské
obecenstvo Paul Potts (James Corden).
Nevzhledný, jako exot ohlásil, že zazpívá operní árii, a ve svých čtyřiceti letech
sklidil to, co doposud od života – výsměch
a kopance. Naposledy. Paul Potts začal
zpívat árii z Pucciniho opery Turandot
a jeho život se v té vteřině navždy změnil.

16. 2. v 18:00 hodin

22. 2. v 16:30 hodin
23. 2. v 15:00 hodin

Vstupné: 100 Kč

NĚŽNÉ VLNY
15. 2. v 16:30 hodin
(ČR, komedie, 96 min, přístupný, režie:
Jiří Vejdělek)			
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina
praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi
nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce
mít závodního plavce a milující maminka,
bývalá hvězda dětské lední revue, vidí
v synovi talentovaného pianistu. Jenže
Vojta má docela jiné priority – především
rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující
akvabelu, která už v listopadu odjede do
Paříže.
Jestli Vojta rychle nepodnikne něco
opravdu zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou oponou. Píše se totiž rok
1989...

Vstupné: 120 Kč

ZIMNÍ PŘÍBĚH
15. 2. v 19:30 hodin
(USA, drama/fantasy/romantický, 118 min,

(ČR, komedie, 85 min, přístupný od 12 let,
režie: Tomáš Vorel)
Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí
na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho
nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák)
je nekompromisní. Na školu se hlásí
i krásná Julie (Eva Josefíková), do které
se Kocourek bezhlavě zamiluje. Michal
Kolman (Jiří Mádl) studuje VŠE, ale místo
přednášek a seminářů ho zajímají jen spolužačky a rychlá auta. Zkoušky a zápočty
řeší podvodem nebo úplatkem či pomocí svého vlivného otce (Jan Kraus).
Kocourkova matka (Zuzana Bydžovská)
se dávno vzdala představy, že její syn
bude studovat něco pořádného, zatímco
paní Kolmanová (Ivana Chýlková) svého
synka neustále vydržuje a hýčká. Oba
kluky spojuje už od gymplu ilegální malování graffiti. Na pražských střechách,
nádražích a v podchodech zažívají divoká
dobrodružství. Při jedné noční honičce je
Kocourek dopaden...

Vstupné: 120 Kč

APAČI
19. 2. v 19:30 hodin
(Francie, drama, 93 min, do 12 let nevhodný, titulky, režie: Thierry de Peretti)
Vítězný film Fresh Film Festu 2013 nás
zavede na exotickou Korsiku. Zatímco tisíce turistů zaplavují pláže, kempy a kluby,
pět teenagerů se jen tak poflakuje. Jednoho večera jeden z nich zavede zbytek party do prázdné luxusní vily, ve které stráví
noc plnou alkoholu, polonahých radovánek v bazénu a zbrklých rozhodnutí. Než

(Francie, dobrodružný, 95 min, přístupný,
dabing, režie: Nicolas Vanier)
Sebastián žije v horách u svého adoptivního dědečka a jednoho dne se tajně
spřátelí s divokou fenkou Bellou, velkým
horským psem. Uprostřed polodivoké přírody na alpských svazích spolu zažívají
nejedno dobrodružství a brzy přijde čas
na to největší z nich. To, které jim přinese
svět dospělých v období 2. světové války.

Vstupné: 110 Kč

DĚDICTVÍ ANEB KURVA SE NEŘÍKÁ
22. 2. v 19:30 hodin
23. 2. v 18:00 hodin
(ČR, komedie, 106 min, do 12 let nevhodný, režie: Robert Sedláček)
Na plátno se opět vrací hlavní hrdina
Bohuš v podání Bolka Polívky a spolu
s ním další divákům dobře známé postavy, například Bohušův věrný přítel Arnošt
(Arnošt Goldflam), který tentokrát zastává funkci Bohušova tajemníka a účetního, nebo JUDr. Strážný (Jiří Pecha). Před
kamerou se Bolek Polívka opět sešel také
s Dagmar Veškrnovou-Havlovou, Miroslavem Donutilem, Ivanou Chýlkovou,
Břetislavem Rychlíkem. V rolích nových
postav, které vstoupily do děje, se objeví
například Anna Polívková, Karel Heřmánek, Jitka Čvančarová či Marián Roden.

Agnieszka Hollandová nastoupila na FAMU
v roce 1966 a zažila tak v Praze jak srpen
1968, tak upálení Jana Palacha, kterému
věnovala sérii Hořící keř. V roce 1971 se
dokonce ocitla ve vězení. Zažila radostné období Pražského jara i plíživý nástup
normalizace. Její vzpomínky nám tu dobu
velmi silně připomínají a také odkazují
k době, kdy na pražské FAMU studovali
její nejúspěšnější absolventi - od Miloše
Formana po Věru Chytilovou. Portrét Agnieszky Hollandové je kromě osobní historie i svižným a odlehčeným pohledem na
českou společnost, která je k sobě někdy
až moc kritická, ale která se tak ráda vzdává ideálů, za něž ještě před pár dny byla
ochotná položit život.

Vstupné: 90 Kč

ANGELIKA
28. 2. v 19.30 hodin
1. 3. v 16:30 hodin
(Francie, romantický/dobrodružný, 113
min, do 12 let nevhodný, dabing, režie:
Ariel Zeitoun)
Nové zpracování nesmrtelného příběhu
lásky, který okouzlil milióny diváků po
celém světě.
Markýza Angelika Sancé de Monteloup je
nejen mladá a okouzlující, ale také neústupná a svéhlavá. Proti své vůli je provdána za bohatého muže, který je o mnoho let
starší než ona. Hrabě Joffrey de Peyrac je
zjizvený a má pověst mocného čaroděje
a temného kacíře. Přes počáteční odpor
Angelika poznává Peyracovu skutečnou tvář vzdělaného a něžného člověka
a zamiluje se do něj. Peyracovo nesmírné bohatství, přepych a svůdná krása
jeho manželky Angeliky vyvolá žárlivost
a závist v králi Francie, Ludvíkovi XIV. Na
jeho rozkaz musí být Peyrac odstraněn.

Vstupné: 120 Kč

PAMÁTKÁŘI
1. 3. v 19:30 hodin
2. 3. v 18:00 hodin
(USA, válečný, 112 min, do 12 let nevhodný, titulky)
Režie: George Clooney
Památkáři nejsou žádní nudní patroni, ale
unikátní vojenská jednotka, která nasazovala vlastní krky, aby z rukou nacistů
vyrvala skvosty, které za trvání Druhé
světové války nakradli.

Vstupné: 120 Kč

Vstupné: 120 Kč

NÁVRAT AGNIESZKY H.
26. 2. v 19.30 hodin
(Polsko/ČR, dokument, 77 min, přístupný,
režie: Krystyna Krauze, Jacek Petrycki)

Předprodej vstupenek v MěKS Dobřany
(pondělí - pátek 9.00 - 12.15 a 13.00
- 16.00) nebo v Káčku vždy 1 hodinu před
začátkem promítání.
Online rezervace a prodej: www.kacko.cz

INFORMAČNÍ PŘEHLED
Městský úřad Dobřany

Triumfa s.r.o.

Správa bytového a nebytového fondu města Dobřany
Zákaznické centrum 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

náměstí T.G.M. 282
kontakt: 377 972 582, 725 230 021
e-mail: dobrany@triumfa.cz
Provozní doba:
pondělí a středa
čtvrtek

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

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

Nabízíme:
- faxové služby, kopírovací služby
- kroužková vazba, laminace
- internet pro veřejnost, pronájem jednacího sálu
- prodej zájezdů smluvních CK

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
pátek
9:00 - 12:30

13:00 - 16:00
13:00 - 15:00

Městská knihovna

Stromořadí 439
kontakt: 377 972 942
e-mail:
knihovna@dobrany.cz - dětské oddělení
umnerova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
- region

satrova@dobrany.cz - oddělení pro dospělé
Výpůjční doba
Oddělení pro dospělé
pondělí
7:30 - 12:00
úterý
7:30 - 11:00
středa
7:30 - 12:00
pátek
7:30 - 11:00
Oddělení pro děti
pondělí
úterý, čtvrtek
středa
9:00 - 11:00
Internet pro veřejnost
pondělí, středa 8:00 - 17:00
úterý
8:00 - 11:00
čtvrtek
12:00 - 15:00
8:00 - 11:00
pátek

7:30 - 12:00

čtvrtek, pátek

7:30 - 12:00

13:00 - 16:00
(pro pracující)

Kožní ambulance
MUDr. J. Kilian

čtvrtek
14:00 - 17:00
(v ordinaci MUDr. J. Šebestové)
8:00 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Odpadové hospodářství města Dobřany

www.odpady-dobrany.cz
Sběrný dvůr Dobřany - ul. Plzeňská
Provozní doba:
pondělí
14:00 - 18:00
st, pá, ne
9:00 - 13:00 14:00 - 18:00

ORL ordinace (zdravotní středisko)
kontakt: 774 493 428
pondělí
15:00 - 18:00

Diabetologická poradna
MUDr. Jana Prošková
středa

6:30 - 7:30
14:00 - 18:00

Praktický lékař pro děti a dorost

Praktický zubní lékař

Stromořadí 956
kontakt: 377 972 274
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

kontakt: 377 972 535

MUDr. Alena Špidlenová
13:00 - 16:00

úterý

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

MUDr. Jana Formánková

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

7:30 - 17:00
7:30 - 14:30
7:30 - 12:30
7:30 - 16:30
7:00 - 12:00

MUDr. Leona Hrbáčková

Dnešice
pondělí
10:30 - 13:00
čtvrtek
12:30 - 15:00
Infekční nemoci po telefonické domluvě.

kontakt: 377 972 535

MUDr. Jitka Šebestová

Odborný ženský lékař

náměstí T.G.M. 282
kontakt: Dobřany - 377 972 754, 732 114 040
Chlumčany - 377 973 124
Dobřany
pondělí a středa 12:00 - 14:00
úterý
7:30 - 18:00
čtvrtek
7:30 - 14:00
pátek
7:30 - 10:30
Chlumčany
pondělí a středa 7:30 - 11:00
pátek
11:00 - 13:00

náběry
ordinace

pondělí a úterý
středa - pátek

7:30 - 16:30
6:30 - 13:00

MUDr. Petr Krčál

Stromořadí 956
kontakt: 603 225 252
(pouze pro objednání v době ordinačních hodin)
pondělí
7:00 - 11:30 Chlumčany
čtvrtek
7:30 - 13:30 Dobřany
pátek (lichý)
7:30 - 12:00
Chlumčany, Dobřany (dle objednání pacientek)

Veterinární ordinace

MVDr. Drahomíra Jeroušková
kontakt: 602 474 583

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

Zákonná pauza a návštěvní služba každý den
kromě pátku v době od 11.00 do 12.00 hodin.

Ordinace praktického lékaře

MVDr. Tereza Sýkorová

kontakt: 377 972 544

12:00 - 15:00

pondělí

7:00 - 12:00

úterý
středa - pátek

7:00 - 13:00
7:00 - 12:00

MUDr. Radana Salvétová

kontakt: 377 972 551
pondělí, středa
7:30 - 12:15

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

Veterinární ordinace

MUDr. Ludmila Horová
12:00 - 17:00
12:00 - 15:00
12:00 - 18:00

pondělí, pátek
čtvrtek

14:00 - 18:00
(pro pracující)

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

